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KURJER WILEŃSKI 

  

WALKA 

Doumergue 
   

PARYŻ, (Pat).Wczoraj wieczorem pre 
mjer Doumergue wygłosił transmitowa- 
ne przez wszystkie stacje radjowe Fran- 
cji przemówienie o sytuacji wewnętrz- 
nej w kraju w przeddzień wznowienia 

prac parlamentarnych. Zdaniem prem- 
jera rząd wykonał jedynie pierwszą i naj 
ważniejszą część swego zadania. 

Obecnie po uzdrowieniu finansów 

przyszła kolej na uzdrowienie życia ge- 
spodarczego. Chodzi o dokonanie prace, 
mających na celu zredukowanie bezro- 
bocia i odrodzenia pomyślności ogól- 
nej. Utrzymanie zdrowych finansów jest 
nieodzownym warunkiem odrodzenia 
gospodarczego. Wzmocnienie autorytetu 
rządu dobrze zorganizowanego i trwa- 
łego jest najskuteczniejszym środkiem 

w pracy nad odrodzeniem ta- 
kiego kraju wszysłkich elementów, któ- 

rzy rozumieją tego konieczność. Po о- 
puszczeniu stanowiska prezydenta repu- 
bliki, w ciągu trzech lat mogłem zdać 
sobie sprawę, że większość Francuzów 
domaga się prawie jednomyślnie, by przy 

zachowaniu reżimu demokratycznego 
rządy w kraju objęli ludzie wyposażeni 

w autorytet władzy. W momencie obej- 
mowaniu rządu zrozumiałem  dokład- 
nie, że kryzys moralny, finansowy i eko 
nomiczny oraz poważna sytuacja polity- 
czna Francji są wynikiem braku autory- 

tetu władzy i o to dlatego pragnę W 
dzieć w kenstytueji środek zmierzający 
do organizacji tej władzy i zapewniania 

jej trwałości. 
Obawiano się, że drogi, jakie wybra- 

łem, przygołowują grunt do dyktatury. 
Znam tylko jednych aspirantów do 

dyktatury. Jest to wspóny front socjali- 
styczno - komunistyczny, który cały 
swój prośram streszcza w wyrazie dy- 
ktatura. Nie wystąreza lo, pragną Oni 
bronić praw senatu rzekomo przeze 
mnie zagrożonego modyfikacjami, jakie 
obecnie pragnałbym wprowadzić do kon 
stytucji. * 16:83 008 bynajmniej /an- 
tydemokratyczne I niebezpieczne, Dadzą 
one tylko SuWerennemu narodowi .moż- 
ność kontrolowanix bardziej realnie i 
skutecznie nad wybranemi przez siebie 
przedstawicielami. 

    

NIEZALEŻNY DZIENNIK DEMIOKRATYCZNY 

Dziś W NIMETIE: 

RSE az 

Obecny projekt rewizji konstytucji 
spotyka się jednak z największem obu- 

rzeniem tych, którzy w izbie i kraju 
zwalczają obeeny rząd. Żadna konstytu- 

cja prawdziwie domokratyczna nie da- 
je izbom prawa rozwiązywania się, ale 
ma to prawo prezydent, który z niego 
korzysta na wniosek rządu. Od r. 1887 
nie skorzystano z tego prawa, choć w 

pewnych . momentach rozwiązanie izby 

mogłoby oszczędzić Francji wiele cięż- 

kich chwil. 

Obecna procedura rozwiązania izb 

jest zbyt niedogodna do zastosowania 

a gdy się chee do niej.uciee, rezultat jest 

bardzo niepewny. Komiśja reformy pań 
stwa w izbie deputowanych zorjentowa- 
ła się więcej w kierunku zupełnego znie- 
sienia postanowień konstytucji, podpo 
rządkowując prawo rozwiązania izby 
przez prezydenta. Byłoby to zbyż wiele, 
27. IV. przyjęto więe 21 głosami przeci- 
wko 3 — wniosek, w myśl którego pod- 
czas trzech pierwszych miesięcy od cza- 
su wyboru zgoda senatu byłaby niezbę- 
dna. Uważałem to jeszcze za zbyt dużo, 
idąc po linji propozycji przyjętej przez 
komisję izby ogromną większością, skła 

dającą się z członków wszystkich par- 
tyj zarówno prawicy jak i lewiey, pod- 
niosiem jednak do jednego roku okres, 
w ciągu którego zgoda senatu jes! nie- 

zbędna. 

Uchwała komisji nie wywołała żad- 
nego poruszenia w kraju ani w kołaca 
politycznych. Diaczegoż więc wniosek, 
kióry o wiele bardziej ostrożnie i bar- 
dziej respektujący zdanie senatu miałby 
więc wywołać tak wielkie poruszenie. 
Naieży dać premjerowi władzę i moż- 
ność przeprowadzenia arbitrażu, czego 
mu celowo odmawia kons/ytueja z 1875 
r. Wystarczy włączyć do konstytueji 
postanowienie, że premjer bez poriielu 
będzie przewodniczyć radzie ministrów, 
których liczba nie może przekraczać 23, 
nie licząc premjera. Tak samo jeżeli cho 
dzi o finanse państwa, należy sprecyzo- 

wać w konstytucji, że iniejatywa parla- 
menu w kwestji wydatków będzie moż- 
liwa tylko jedynie, gdy uchwałenie wy- 
datków będzie poprzedzone w obu iz- 
bach uchwaleniem odpowiednich wpły- 
wów kasowych. Premjer pragnąłby ró- 

wnież by w konstytucji dodać paragrat 
w myśl którego prezydent republiki miai 
by prawo w drodze dekretu wydanego 
przez radę państwa przedłożyć w całoś- 
ci lub w ezęści budżet będący w toku wy 

konania, © ile budżet na rok przyszły 

nie zostanie uchwalony do końca grud- 
nia. ' 

Projekt rewizji konsytucji przewidu- 
je wreszcie dla państwa obowiązek za- 
pewnienia  funkcjonarjuszom stałości 
ich urzędu i karjery, przyczem jednak 
wszelkie nieusprawiedliwione porzucze- 
nie pracy indywidualne lub zbiorowe 
doprowadziłoby do zerwania więzów łą- 
czących urzędnika z państwem. Wszy- 
stkie te projekty nie przedstawiają żąd- 
nego niebezpieczeństwa dla demokracji 
i uniemożliwiają wszelką próbę władzy 

  

  

  

     

   

  

  

osobistej i dyk'aturę. Używałem doty- 
chezas Środków konstytucyjnych i me- 
tod parlamentarnych. Wszyscy mini- 
strowie i parlamentarzyści zapewniali w 
chwili, kiedy obejmowałem władzę, że 
naród mnie właśnie pragnie na szefa 
rządu a nie jakiegoś z parlamentu, że 
echce zwyczajnego obywatela stojącego 

    
  

  

Plany rozwojowe polskiego lotnictwa. — Izba multury. — W. K. S 
Śmigły przegrał z Naprzodem. — Tajemnica jeziora Niepon wyjaś- 
niona. — Z frontu Legjonu Młodych. — Strzelcy maszerują. . 
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NIENIE WŁADZY 
WIE FRANCJI 
nie zamierza iść na dalsze kompromisy 

zdala od polityki. Uwierzyłem /emu i 
odpowiedziałem na wasz apel i przeko- 
nany jestem, że mnie teraz potrzymacie. 
Premjer zapowiada, że użyje wszystkich 
sił fizycznych, aby doprowadzić do celu 
swoje zamierzenia, że z raz obranej dro- 
gi nie go nie sprowadzi i niech nikt nie 
oczekuje od niego kompromisu 

  

  

Przeciwnicy prowizorjum budżetowego — 
przeciwnikami reformy ustroju 

PARYŻ, (Pat). Powzięta wczoraj 
przez rząd decyzja złożenia we wtorek 
w izbie wniosku © uchwalenie prowior- 
jum budżetowego na okres 3-ch mie- 

sięcy zaskoczyła koła parlamentarne. 
Przeciwniey rządu nie spodziewali sie, 
że zechce on wydać walkę na 'ym tere- 
nie. = 

Rozwiązanie izby nie mogłoby na- 
stąpić przed końcem bieżącego roku 
i nie mogłoby być później przeprowa- 
dzone, dopóki budżet ten nie będzie x- 
chwalony. Premjer spodziewa się, że nie 

będzie zmuszony uciekać się do ostate- 
cznego Środka. 

ie chciałby jednak być pozbawiony 
środków obrony i poddać się presji par- 

Kongres : 
„alliance democratigue“ 

popiero Doumergue 
ARRAS, (Pat). Obradujący tu kongres 

„alliance democratique* przyjął jedno- 

głośnie deklarację, w której wyraża peł- 
ne zaufanie premjerowi Doumergue'owi. 

    

lamentu, któryby mógł przeszkodzić 
jego iniejatywie. W tym właśnie celn 
przedstawi en parlamentowi swoje pro- 
jekty. Tak więc ci, którzy są zwolennika 
mi reformy państwa, przyznają mu tam 
dowód zaufania, a ci, którzy są przeciw - 
nikami rewizji konstytucji, przeciwsta- 

wią się uchwaleniu prowizorjum. 

  

   

Socjaliści zmierzają otwarcie zwal- 
czać inicjatywę premjera Doumergue'a. 
Leon Blum i Wincenty Auriol zapisali 
się już nawet do głosu w dyskusji. 

W kołach radykalnych zdania są po- 
dzielone. W każdym razie sytu: 
bie na najbliższy okres wydaje się bar- 
dzo niepewna. 

Konferencja z Malvym 
PARYŻ. (Pat) Premjer Doumergue 

odbył dziś dalszą konferencję z przewod- 
niczącym komisji finansowej izby depu- 
towanych Malvym w sprawię procedury, 
jaką należy zastosować przy dyskusji i 
głosowaniu nad żądanem przez rząd pro- 

wizorjum- budż. na I kwartał 1986 r. 

  

      

  

  

  

  

Gómbos w Wiedniu 
WIEDEŃ. (Pat) Dziś o gódz. 12.15 

przybył do Wiednia premjer węgierski 
Gómbós, celem złożenia wizyty kancle- 
rzowi Schuschniggowi. 

WIEDEŃ, ( Pat). Premjera Gómbó- 
sa powitali na dworcu kanclerz Schus- 
chnigg wraz ze wszystkimi ministrami 
i reprezentantami władz naczelnych. 

_Gómbós zatrzymał się w poselstwie 
węgierskiem. Po śniadaniu u kanclerza 
austrjackiego udał się wraz z nim do 
kościoła, gdzie u trumien kanclerzy Se 

ipla i Dollfussa złożył Gómbós wieńce. 
Po południu premjer węgierski od- 

wiedził prezydenta Niklasa a następnie 
konferował z kanclerzem  Schuschnig 
giem i ministrem spraw zagranicznych 

Bergerem. 
O godz. 22 gość węgierski wyjeżdża 

do Rzymu. 

Wywiad 
z min. Jędrzejewiczem 

w prasie węgierskiej 
BUDAPESZT. (Pat.) „Magyar Sag* zamiesz: 

iad z ministrem WR i OP Jędrzejewi- 
czem. Minister polski oświadczył, że nowa re- 
torma szkolnictwa polskiego powinna być cał: 
kowicie wykonana w 38 r. W sprawie umowy 
kulturalnej. połsko-węgierskiej minister oświad- 
czył, że cpracuje program, który umożliwi sku- 
teczne współdziałanie polsko-węgierskie na polu 
kulturalneni 

  

3 р In 

„100 lat sztuki bełgijskiej 
WIARSZAWA.: (Pat.) Dziś Prezydent Rzpłitej 

dokonał otwarcia w salonach instytutu propa- 

yjnej wystawy pod na- 

zwą „10 Olat sztuki belgijskiej”. 

SRT STT TEO 

Nowy ambasador w Londynie 

  
gandy sztuki reprezenta:     

    

Edward Raczyński, dotychczasowy ły delegat 
polski do Ligi Narodów mianowany ambasado- 

rem Rzplitej w Londynie. 

    7
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Zebranie Rady Nacz.Z.R Plany rozwojowe polskiego lotnictwa 
komunikacyjnego 

WARSZAWA. (Pat). W niedzielę. 4 
b. m.. odbyło się pierwsze zebranie rady 
naczelnej związku rezerwistów pod prze 
wodnietwem prezesa Kościałkowskiego. 
W obradach wzięli udział prezesi i ko- 
mendanci wszystkich okręgów związku 

   

    

  

z terenu całej Rzplilej. Na porządku о)- 
rad znajdowała się sprawa najistotniej- 
szych znaczeń dla dalszego rozwoju 

  

Odsłonięcie tablicy pa- 
miątkowej z podobizną 

Marsz. Piłsudskiego 
KIELCE. (Pat). Dziś ku 

wkroczenia Marszałka Józefa 
go na czele legjonów do Kielce, 
uroczystość odsłonięcia tablicy 
wej wmurowanej we fronton gmachu 
dworca kolejowego w Kielcach. Tablicę 
z podobizną Marszałka ufundowało miej 
scowe ognisko kolejowego PW. 

140 rocznica rzezi Pragi 
WARSZAWA. 

Pragi mi 

tej barbarzy 

uczczeniu 
Piłsudskie 
odbyła się 
pamiątko- 

    

(Pat.) Dziś w 140 rocznicę rzezi 
jej oddali hołd prochom ofiar 

skiej rzezi dokonanej przez wojska 
d d-twem Suworowa 

        

      
    

    

    

  

  

Po nabożeństwie złożono wieńce, orkiestra 
oderała hymn narodowy a slaro praski Skó- 

rewicz wygłosił przemówienie. Pozatem ufor- 
mował się pochód a na zakończenie urządzono 

akademję w sali kina „Praga“. 

Aresztowanie 2 pracowników 
ambasadv sowieckiej 

Berlinie 
MOSKWA. (Pat.) Z Berlina donoszą o aresz- 

towaniu dwóch pracowników ambasady sowiee- 
kiej, zarządcę budynku'i szofera, obu obywateli 
niemieckich pod zarzutem zdrady stanu. Komu- 

riecki twierdzi, że policja niemiecka 
г wszystkich obywateli Rzeszy zatrud- 

ch w instytucjach sowieckich, celem zmu- 
ia ich dc porzucenia pracy. 

Obniżenie taryfy 
telefonicznej 

Jak się dowiadujemy, władze pocztowe zde- 
ctydewały się już ostatecznie na obniżenik t 
«yty telefonicznej. Newa taryfa wejdzie w 
z dniem 1 stycznia 1 roku. W abonamencie 
prywatnym przewiduje się globalna obniżka w 
wysokcšci od 20 do 25 procent. 

Dodatki za pracę 
w śwęta 

% dniem 1 bm. niżsi funkcjonarjusze państ- 
wowi będą otrzymywali specjałne dodatki za 
zatrudnienie w święta i niedziele. 

Dancing dziennikarski 
w Warszawie 

Dorocznym zwyczajem urządza Syndykat 
Dzienn y Warszawskich w dniu 7-ym listo 
pada r. b., w salona „Adrii* (ul. Moniuszki) 
zarezerwo' ych wyłącznie dla zaproszonych 

gości wieczór taneczny na dochód swego fundu 
szu zapomogowego. 

        

      

  

    

    

  

STANISŁAW LORENTZ 

IZBA KULTURY 
Projekt organizacji 

113); 

lzby mają być instytucjami, szerz: 
cemi kulturę, zaproponowałem więc na- 
zwę „Izb Kultury. Należałoby to znów 
rozumieć w sposób dość ograniczony, 
nie jest bowiem zadaniem Izb szerzenie 
kultury wśród mas, lecz wśród tych 
warstw społeczeństwa, które posiadają 
już odpowiednie przygotowanie, wśród 
odbiorców wyższego rzędu. Zadaniem 
Izb, w najogólniejszem sformułowaniu 
byłoby stwarzanie takich warunków, 
które umożliwiały uczestniczenie w ży- 
ciu kulturalnem, naukowem i artystycz- 
nem, tym wszystkim, którzy oderwani są 
od wielkich uniwersyteckich ośrodków 
życia artystycznego i naukowego. 

Środki realizacji zadań byłyby bar- 
dzo różnorodne, wskażę dla przykładu: 

1) inicjowanie, popieranie i organi- 
zowanie odczytów, audycyj, koncertów, 

wystaw, przedstawień tęaralnych itp.: 
2) dopomaganie w organizowaniu na 

prowincji powszechnych wykładów u 
niwersyteckich; 

              

  

3)organizowanie kursów,  specjal- 
nych studjów 'itp.: 

*) Patrz „Kurjer“ х dn. 4 b. m. 

  

Przedstawiony Sejmowi 
rzem budżetowym na rok 
darczy przedsiębiorstw 

wraz 

1935 

z prelimina- 
5 plan gospo- 

stwa komunika- 

  

     
   

  

    

  

    cji miernie awe dane na temat 
szerokich planów rozwoju polskiego lotnictwa 
komunikacyjnego. 

   

  

W RUBRY 
» przewidz 

° WYDATKÓW 

ana jest kwota -1 
lotnictwa cy 

„9 mil        
      

    

       

czas gdy w latach 1932 oraz 1933 latki lot- 
nictwa cywilnego wynosiły 11,2 milj. zł, a w 

1934 r. — 13,6 milj. zł. 
ajwiększą pozycję wydatków w budżecie 

    

lotnictwa cywilnego stanowią subwencje na ek 
sploatację linij lotniczych, subwencje dla instv- 
tucyj naukowych i stowarzyszeń lotniczych oraz 
wydatki na szkolenie fachowców lotniczych. Sa- 
me tyłko wydatki na cele wyszkołeniowe wyno- 
szą 2,5 milj. zł. Pozatem na prace instytutu ba- 
dań technicznych lotnictwa przewidziany jest 
1,5 milj. 24. 

      

   
W DZIEDZINIE KOMUNIKACYJNEJ żeglu- 

gi powietrznej przewiduje ministerstwo komuni 
kacj utrzymanie му 19 niejących linij lot- 

„ a więc $ 
—Lwow, Lwow--Buk: 

    

    

    

        
eszt—Sofja - Saloni- 

ki, Warszawa — Poznań — Berlin i Warszawa 
— Wilno — I Tallin. Oprocz tych limij 
o łącznej długości 4,770 ewiduje ministerstwo 

i uruchomienie nowej linji lotniczej 

Malmoo, która obsługiwana będ 
przez hydroplany i połąc y linje lotnicze polskie 

4% siecią komuni ywilnej skandynawskiej, 
tworząc najprostsze połączenie krajów północno 

    

  

    
      

      
     

    

     

    

europejskich z południowemi krajami bałkań- 
skiemi. 

wi Dzi ESTYCYJNEJ przewidzia 
ne są w ( ale cyw ilnej żeglugi powietrznej wy- 

  

datki nadzwyczajne w kwocie 4,7 milj. zł. Z sumy 
tej ministerstwo komunii acji zamierza przedew- 

szysikiem rozbudowa: urządzenia łotnic 
Gdyni, planując dokończenie dworca łotn 
gdyńskiego, wybudowanie hangaru 
sztatowo - magazynowych, instalacji centarlnego 
ogrzewania oraz budowy „drogi dojazdowej do 

      

  

    

  

  

    

   

   

    

    
  

  

portu lotni > w Gdyni. Rozbudow będą 
również urządzenia fadjostacji gdyń . Sze- 
roki jest pozatem plan rozbudowy urzą- 

dzeń łotn h w Wilnie, gdzie również lotni- 

sko połączone będzie z miastem drogą dojazdo- 
wą, uokończona będzie budowa radjostacji i apo 
rządkowany teren portu lotniczego. 

Pozbawieni obywatelstwa Niemiec 
PERLIN. (Pati Ogłoszono tu listę, zawie- 

nazwiska 28 o teli niemiec      ich prze- 

   powodu ich dzia 
dla interesów państwa 

ie tej m. in. figniują: 
arz niemiecki i pa- 

cyfista; autor słynnego zbioru opowiadań pacy- 
fistycznych „Człowiek jest dobry”, książę Max 
Karol Heheniche Langenburg, bawiący w Pa- 
ryżu, Hubert hr. von Loevens4 in-Scharfeneck, 
autor i w języku angielskim pod tyt. 

  

    

  

„Tragedja narodu niemieckiego*, Kłaus Mann, 
syn słynnego pisarza niemieckiego, Erwim Pisca- 
tor, jeden z głównych modernistów teatru nic- 
mieckiego Gerhardt Seger zbi »gły z obozu kon- 
centracy jnego, dzia: s yezny, autor bro 
szury pod tyt. nienburg*, przetłumaczonej 
prawie na ws. języki europejskie, Otton 
Strasser, brat Grzegorza 
osób ulegną konfiskacie ma rze 
do członków ich rodzin decy 
padła. 

     

   
     

   

  

„Dar Pomorza” w drodze 
„Dar Pomorza“ po kilkudniowym postoju w 

porcie Santa Cruz do Teneriff na Wyspach Ka- 
naryjskich odpłynął w kierunku wysp Zielonego 

       

Oddział w Wilnie, 

4) dopomaganie w tworzeniu warszia 
tów pracy naukowej i artystycznej, mu- 
zeów, laboratorjów, bibljotek, sai kon- 
certowych, zespołów muzycznych itp.; 

5) prowadzenie poradni bibljografi- 
cznej oraz udzielanie informacyj w spra 
wach naukowych i artystycznych; 

6) nawiązywanie kontaktu między pra 
cownikami w pokrewnych dziedzinach, 

oraz nawiązywanie kontaktu między pra 
cownikami naukowymi i uczonymi; 

7) umożliwianie nabywania książek 
na dogodnych warunkach oraz wypoży- 
czenia książek z bibljotek centralnych; 

8) dopomaganie w poszukiwaniach 
archiwalnych; 

9) ułatwianie uczestnictwa w zjaz- 
dach, kongresach, ważniejszych wysta- 
wach, przedstawieniach, koncertach itp : 

10)organizowanie zjazdów: działaczy 
kulturalnych i t. d. i t. d. : 

Izba Kultury, podkrešlam t0 7 nacis- 
kiem, nie byłaby sama instytutem nau- 
kowo-artystycznym, nie miałaby chara: 
teru nadrzędnego w stosunku do insty- 

tucyj i organizacyj naukowych i arty- 
stycznych, i nie wkraczałaby w zakres 
ich działalności, gdyż inne są jej zada- 
nia. Natomiast pracowa ałaby w ścisłym 
z niemi kontakcie i w razie potrzeby słu 
żyła pomocą i poparciem. Naprzykład 
Związek Literatów rozpoczął przed kil- 
ku laty akcję odczytową na prowincji — 
gdyby ją wznowił, obowiązkiem Izby by- 
łoby przyczynić się do stworzenia wa- 

    

   

    

Najkorzystniejsza i nalepsza lokata oszczędność 

Centralnej Kasie 
SPUŁEK ROLNICZYCH 

przeć się o wyż 

Przylądka, gdzie w dniu 28 października zawi- 
nął do portu Mindełlo. W; dniu 30 ub, m. „Dar 

Lomeorza“ odpłynął na zachód. 

  

   

    

      

      

ul. Mickiewicza 28 
Oprocentowanie od złożonych wkładów liczone jest według 

najwyższej, ustawowo dopuszczalnej stopy (obecnie do 5!/+"/6). 

Zwrot wkładów zagwarantowany jest nietylko majątkiem 
C. Kasy. lecz także dodatkową odpowiedzialnością udziałowców. 

Centralna Kasa istnieje od roku 1909; udziałowcami jej są: Skarb 
Państwa i ponad 3000 różnych spółdzielni rolniczych. 

  

runków, ułatwiających Związkowi rea- 
lizację zamierzen. inny przykiad: jpow- 
stała obecnie organizacja, której zada- 
niem jest podniesienie poziomu kultury 
muzycznej — „„Ormuz*; Izba współpra- 
cowałaby z tą organizacją, informując w 

których ośrodkach nalezałoby urządzic. 
służyłaby pomocą techniczną przy orga 
nizacji koncertów bezpośrednio 1 przez 
swe aelegatury itp. Fewne działy pracy 
jak naprzykład tak ważny dział prowa 
dzenia poradni bibljograticznej i wypo- 
žyczalmi książek, lzba musiałaby, przy- 
najmniej narazie, objąć całkowicie. 

Organizacja 1zb Kultury powinna 0- 
: uczelnie, towarzyst- 

wa naukowe i związki zrzeszeń artysty 
cznych, reprezentowane w organie kie- 
rowniczym Izby —- Radzie Naukowej. 
Organ wykonśwczy Izby stanowiłoby 
Biuro, zatrudniające stałych pracowni- 
ków. We wszystkich ośrodkach życia 
kulturalnego na terenie swojej działalno 
ści Izba posiadałaby stałe delegatury. 

Teren działalnoś Izby Wileńskiej 
obejmowałby województwo wileńskie. 
nowogródzkie, część województwa bia- 
łostockiego i poleskiego, a więc ten ob- 
szar, który w dziedzinie życia kultural- 
nego związany jest najściślej z Wilnem. 
Izby Kultury zostałyby utworzone we 
wszystkich ośrodkach uniwersyteckich, 
więc prócz Wilna — w Warszawie, Kra- 
kowie, Lwowie, Poznaniu i Lublinie. 
Ogniwem, łączącem te instytucje byłby 

   

  

  

  

  

  

  

UŚMIECHY I UŚMIESZKI. 

„Gazeta Warszawska" 
w niebezpieczeństwie 
W artykule wstępnym p. L.: 

  

„Żydowski mili- 

  

taryzm* uderza na ałarm „Gazeta Warszawska*, 

  

wydaje się nie n ona tem, że 

  

arty przera     

  

» o charakterze wojsko- 
pół wojskowym. 

    

wym, W Płońsku zjechało 

się aż 1500 takich uczestników pisze Gaz. 

War. „odbyla się defilada“. „przemawial dr. 

Fłaksbojm, były oficer armji turecki 

  

„Jeden 

z komendantów wyraził się obraźliwie o armji 

polskiej. 

do tego ostatniego mamy poważne wątpli-       
   

  

    
wości 

War 

sce 

mie tyle znając Żydów, ile znając Gazetę 

  

zawską. Trudno sobie wyobrazić, 

iś przewódca oddziału żydowsi 

zwalał sobie na ubliżenie armji, natom 

trudno zrozumieć dlaczego Gazeta Wa 

taki 4 bez podania co 

i kiedy powiedział. Stare praktyki demagogiczne 

by w Poł 

  

   

ego po- 

t nie 

   zawska 
    

rzuca zarzut ogólnikowo, 

itego pisma znane są w Polsce od roku jego za- 

łożenia t. j. od roku 1774. 

Gazeta Warszawska p 

  

wiedzieć so- 

dla Polski 
ydowskich 

uje pol- 

„Daremnie usiłujemy odp 

bie na pytani 1 korz 
może przynos rozro 

i organi co Z 
ski interes państwowy 

   

   
   

ten 

j militarnych, " 
na tem zbrojenių 

anizowaniu wielo- 
"gps lo- 

które 

       

   

  

    

   

  

się w swem o wodapoduie kierow 

uznały istnienie „Prith rumpeldor“, 
„Brith Hakail“, za zjawisko z państwow 
go punkłu widzenia normalne i poży- 

teczne?* 

  

  

  

Owszem, na to pytanie można Gazecie War- 

Jak dotąd, co Gazeta 

Warszawska niejednokrotnie podkreślała- -Żydzi 

niebyt, oprócz nielicznych wyjątków, garnęli się 

  

szawskiej odpowiedzieć. 

do służby wojskowej. Jeżeli nowe organizacje 
żydowskie zaszczepią w nich trochę zamiłową. 

nia do rycerskiego rzemiosła, to będzie to dla 
interesów obrony państwa bardzo korzystne. 

    

    Rozumiemy jednak poważny niepokój 

zety Warszawskiej. Chodzi o pupil 

Warszaw: zawziętym 

ać 

5w Gazety      

  

kiej hodowanych w 570- 

winiźmie rasowym i narodowościowym, którzy 

sobie od czasu do czasu pohulać z pał. 

kami, aby popi się swą nienawiścią do iń- 

nych narodowości w Zachodzi tedy 

że jeden czy drugi Żyd, którego zar 

łubią 

    

państwie. 

  

obawa     

skiem rzemiośle, nie ucieknie pa- 

  

lecz 

  

nicznie na widok iego bohatera, odda 

go. w ręce policjanta. 

Tego w interesie spokoju i porządku nale- 

żałoby sobie życzyć. 

Natomiast potępiliśmy najostrzej wszelką 

    

mowołę zmilitaryzowanych Żydów i 

w rodzaju w 

wybry 

  

rania brody redaktorom (Gazety 

Warszawskiej, uznalibyśmy za karygodne w naj- 

ym stopniu. Weł. 

  

  

ł TEATR NA POHULANCE 
Dziś o godz. B-ej wiecz. 

„ZWYCIĘŻYŁEM KRYZYS" 
Jutro o godz. B-ej wiecz. 

„FIRMA“ į 

Związek Izb Kultury z siedzibą w War- 
szawie. 

Skolei przychodzę do sprawy fundu- 
szów, niezbędnych do realizacji progra- 
mu działalności lzb. Nie ulega dia mnie 
wątpliwości, że muszą to być fundusze 
publiczne o charakterze stałym. Podsta- 
wą działalności Izb nie mogą być ani 

subwencje państwowe czy samorządowe, 
ani dowolne składki, ani opłaty korzysta 

jących z usług instytucyj. Kwoty, niezbę- 
dne na własne wydatki administracyjne, 
to jest na prowadzenie Biura Izby, nie 
byłyby zbyt wielkie i-prawdopodobnie 
udałoby się je uzyskać bez większych 
trudności, nie jest bowiem zadaniem Izb 
tworzenie rozległego apartu administra- 
cyjnego, lecz zamknięcie go w ramach 
jak najszczuplejszych. Przerost własnej 
administracji sprowadzićby mógł fatal- 
ne skutki. Natomiast realizacja progra- 
mu działalności wymagałaby już więk- 
szych środków pieniężnych, jeśli istotnie 
Izby rozwinęłyby intensywną i wszech- 
stronną działalność. Przytoczę choćby 

takie pozycje, jak dopomaganie w two 
rzeniu warsztatu pracy naukowej i ar- 
tystycznej, sabwencjowanie teatrów ob- 
jazdowych, organizowanie wystaw i t. p. 
Nawet jednak wysokość tych najkonie- 
czniejszych funduszów w porównaniu z 
funduszami, któremi dysponuje samo- 

rząd gospodarczy, byłaby znikoma. 

    

        

(Dok. nast.)
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„KURJER% z dn. 5-go listopada 1934 r. 3 

Z FRONTU LEGJONU MŁODYCH 
ZA KOMITET REDAKCYJNY: EUGENJUSZ KIETURAKIS 

  

Wies tutejsza 
Legjon Młodych w założeniu swem 

dąży przedews kiem do przebudowy 
panującego ustroju na ustrój Państwa 

potężnego i sprawiedliwego. Zadanie to 
na tak szeroko zakrojoną skalę, pociąga 
za sobą konieczność pozyskania dla idei 

jak największej ilości ludzi, którzyby 
potrafili ruszyć na podbój mas wiejskich 
i robotniczych. Masy te winne być zor- 
ganizowane w karne i świadome kadr 
gdyż prakycznie spostrzegamy na na- 

szym sąsiedzie zachodnim (Niemcy), że 
sama masowość nie wystarcza. Chłop 

robotnik stanowią w naszem społeczeń- 
stwie ów niewyzyskany zbiornik wew- 

nętrznych sił dynamicznych, który już 
nieraz dał dowody, że & 
stwa i tężyzna duchowa nie są mu obce. 

Kwestja ta znalazła już swój klucz na 
terenach zachodnich województw Rze- 
czypospolitej. W naszych jednak warun 
kach terenowych, tu na Wschodzie, pro- 
blem ten czeka jeszcze:na rozwiązanie. 

Przyczyną tego bezpośrednią jest 
przedew kiem kwestja mniejszościo 

    

   

              

wa. Tutejsza ludność wiejska — to Bia- 
łorusini, — pod względem państwowym 

  

całkowicie nieuświadomieni, nie zda 
ey sobie sprawy z elementarnych zagad- 
nień socjologiczno - gospodarczych i spo 
łecznych. Rząd nasz rozumie doskonale 
tę sytuację. Władze administracyjne ro- 
bią wiele w tym kierunku, samorządy 
też są na dobrej drodze, jednak brak jest 
jednej najważniejszej rzeczy — opieki 
inteligenckiego czynnika społecznego. 
Słychać głosy, że wieś tutejsza się ru- 
szyła, coraz częściej spotykamy ludzi, 
Białorusinów z krwi i kości, wyrosłycn 
w jednej z okolicznych wsi, którzy zdo- 
byli wykształcenie średnie a nawet wy 
sze. To jednak postaci rzeczy nie zmie- 

nia. Ludzie ci do rodzinnej wsi nigdy 

nie wracają.  Zdobywają "jakiekolwiek 

stanowisko urzędnicze, a mając ten ka- 

wałek chleba starają siz najczęściej za- 

pomnieč o wszystkiem. 

Pękają węzły, jakie łączyły 

ich z rodziną, nie odczuwają nostalgji 

i tam w mieście asymiłują się szybko — 
Jest to objaw przykry, jednak z punktu 
widzenia ludzkiego niema czemu się dzi 

wić. Dzisiejsza wieś na Wschodzie nie 
jest ową dostatnią kulturalną wsią szwaj 
carską, do której syn chłopa ukończyw - 
szy wyższą szkołę rolniczą w Zurychu 
lub medycynę w Bazylei, może powró- 
cić, wiedząc, że znajdzie tam teren do 
pracy. Wieś nasza jest biedna — bardzo 

biedna. Bezwzględne prawo własności 
wraz z indywidualistycznem prawem 

spadkowem, wytworzyło szereg g0spo- 

darstw karłowatych, niezdolnych do 

ejonalnej i wydajnej twórczości rolnej. 

Stan ten pogarsza się z każdym pokol 
niem, zaś obecny kryzys, a Z nim ZWwią- 
zany spadek cen produktów rolnych, za: 

ciskają eoraz bardziej obręcz niedoli na 
czole chłopa miejscowego. 

Najgłębsze i najistotniejsze przyczy” 
ny tej depresji gospodarczej tkwią w pa” 
nującym obecnie ustroju rolnym. Odbija 
się to w pierwszym rzędzie na całości 

gospodarstwa narodowego — jednak do 

tyka także samego rolnika, który kładąc 
w ziemię maksimum pracy nie jest W 
stanie zaspokoić minimalnych potrzeb 

życiowych, i żyje w skrajnej nędzy. 

  

  

  

  

   

      

Stwarza to sytuację tragicznie para- 
doksalną. Chłop będący przecież żywi- 
cielem narodu — Sam głoduje. Matka 
żywicielka. ziemia, do której przywiąza- 
ny jest calkowitem swem  jestestwem 
jest w tych warunkach dla niego ma- 
cochą. и й 

Niedomagania obecnego, stanu rze- 
czy w rolnictwie mają także swe źródło 
w niskim stanie kultury rolnej, Ghłop 
dziedziczy ziemię Z, dziada pradziada, a 
wraz z nią ciągna 54 7 pokolenia ma po- 
kólenie przestarzałe A: Pracy na 

roli, nie mające MS ii nego z nowe- 
mi zdobyczami techniki +, więnzy RE tej 

э 

viadomošė pan- 

dziedzinie. Z drugej znów strony i tu na- 
suwa się pewne „ale“. Czy można gos 
podarować racjonalnie mając półtora 
hektara piasku, lub nawet gruntu o śred 
niej jakości i rodzinę, złożoną, skromnie 
biorąc, z czworga osób? Naukowiec po- 
wie, że można przerzucić się na uprawę 

ogrodowizny, założyć sad, hodowlę kru - 
lików futerkowych, hodowlę kur. Ale 
naprawdę—czy to nie są mrzonki? Wszy 

stko to wymaga pewnego nakładu kapi- 

tału, którego chłop nie posiada, a zresz- 
tą do najbliższego miasta jest 30 km. pie 
kielnej drogi, zaś wiosną i jesienią wo- 

góle dojechać nie można. 
Nie cheę mówić o przeszłości wsi tu- 

tejszej, a w zególności. jej małorol- 
nych mieszkańców, jednak przyznać na 
leży, że teraźniejszość jest przygnębiają- 
cą. Nie będę mówił o wyłaniającym się 
tutaj ze stanowiska racji państwowej, 
jak również z punktu widzenia socjal- 
nego — problemie wywłaszczenia wię- 
kszej własności ziemskiej; o projektach 

ООО W 
Jak ostatnie echa zamierającej burzy 

ukazują się jeszcze od czasu do czasu 
w prasie wilensk. odgłosy milknącej dy 
skusji w poruszonej przeze mnie kwe- 
stji, z której wbrew mojej woli uczynio- 
no zagadnienie pracy zarobkowej kobiet 

Nie wiem, czy trick, jakiego chwy- 
cono się w zwałczaniu mojej propo 
cji, zrobił swoje czy też nie; przypus:- 
czam jednak, że tych kilka impułatyv 
nych artykułów, w których sedno rzeczy 
niejako w cień usunięto a z podziwu go 
dnym uporem przypisywano mi walkę 
z prawem kobiety do pracy zarobkowej, 
— mogło wystarczyć dla skażenia mojej 

śli. Dlaczego to zrobiono? — niech 
się czytelnik sam domyśli... Niektórzy 
twierdzą, że to nieporozumienie, że nie 
wszyscy mnie jednakowo zrozumieli: 

nie wiem... może być. 
Nie przeczę, że w dyskusji były głosy 

po ie: do takich zaliczyłbym artyku- 
ły p. Hel. Romer, p. Marji Milkiewiezo- 
wej, p. Walerji Rojańskiej. Przyczyniły 
się one do wszechstronnego oświetlenia 
sprawy i jako takie były bardzo pożyte- 
cznemi uzupełnianiami w dyskusji. 

Jednak uważny czytelnik, analizując 
resztę artykułów przeciwnej mi strony, 
musiał zauważyć, iż częstokroć opero- 
wano w nich bronią mniej szlachetną, 
mianowicie: 1) dyskredytowaniem mnie 
drogą imputowania mi walki z prawem 

kobiet i młodzieży do pracy zarobkowej 
i2) pomniejszaniem poruszonej sprawy 
przez stosowanie artykułów, pisanych 
„na. wesoło* i „uśmiechniętych (wido- 
cznie są jeszcze ludzie weseli, dla któ- 

rych sprawa bezrobotnego jest okazją do 

  

  

    

  

    

    
    

    

    

  

    

    

W ramach Dnia Oszczędności odbyła się w centrali P. K. O. 

w konkrusie na najoszczędniejszą pracownicę domową. Na zdjęciu—przewodniczący Kor 

  

likwidowania gospodarstw małorolnych 
it. p. chcę tylko stwierdzić, że znale- 

zienie punktu podejścia do pracy pańs- 
twowotwórczej, uświadamiającej na te- 
renie wsi naszej jest tak trudne, jak ko- 
nieczne. 

Ciężka praca, nędza, głód, życie bez 
perspektyw na przyszłość wyrabia w 
chłopie tutejszym apatję i absolutny bez- 
krytycyzm. zdaje sobie sprawę że jest 
źle, jednak przyczyny tego zła przesta- 

ły go interesowa : 
Ten mur apatji i nieświadomości, o- 

taczający wieśniaka trzeba rozbić. Wy- 
chowanie wsi w duchu państwowym, 
stworzenie więzi ideowej łączącej chłopa 
z Państwem, jest jednem z najważniej- 
szych zagadnień i polskiej racji państwo 
wej. Kierunek wychowawczy oparty na 

kuleie pracy jako jedynej wartości pań- 
stwowo-twórczej, musi być jednak trak- 
towany. w szczególności jeżeli idzie 9 

wieś tutejszą w Ścisłej łączności z do- 
brobytem materjamym tej wsi. 

QWE) OSK 
żarcików i popisywania się beztroskim 
dowcipem, „,co dzwoni na grzbietach 
słów i t£_d,*). 

Jeden z takich feljetonów pisanych 
„na wesoło* przeczytałem przed chwilą: 
istotnie, zachęcał do uśmiechu, to też 

(przyznam się autorce) czytałem go £ 
uśmiechem prawie do końca, do końca, 
w którym auorka zacytowała jedno z 
moich .„moeniejszych* zdań (0 tych pie- 
niądzach w cudzej kieszeni), nie ominą- 
wszy zaopatrzyć je cudzysłówkiem tem 
nie mniej... zmienić użytą przeże mnie 
HI osób, na os. II („chodzi im* i „o- 

ją się” na „chodzi wam* i „boicie się*) 
przez co znaczenie mojego zdania uległo 
zasadniczej zmianie. 

Ale mniejsza z tem: w nagrodę za wy 
wołany uśmiech niech ta niekoniecznie 

winna zmiana moich słów pójdzie w 
niepamięć!... 

Gorzej natomiast jest, że autorka G 

tem zdaniu mówi: „Brr... jakie to nies- 
maczne'. 

Cóż ja poradzę, że słowa prawdy nie 
każdemu smakują? Możeby lepiej sma- 
kowały. gdyby je czytać w niezmienio- 

nej redakcji? 
Zresztą uważam, że w wołaniu o spra- 
wiedliwość ten czy inny smak słów nie 
ma istotnego znaczenia: słowa te są za- 
wsze proste i twarde, jak twarde jest ży- 
cie tych, którzy sprawiedliwości żądają. 

A przytem, kto pisał pierws 

dukcje i zaglądanie do cudzej 
napewno nie polepszą naszej sytuacji”? 
Kto pierwszy'użył tak „mocnych słów? 
Nie są to słowa moje... 

Eug. Kieturak 

    

  

  

  

    

   

    

  

    

   

      uroczystość rozdania 

  

Organizacyjnego konkursu nacz. Maliszewski wręcza nagrody laureatkom. 

   

  

List do redakcji 
W związku z poruszoną przez leg. 

2. Ki a sprawą zarobkowania osób 
cych wystarczające źródła utrzyma- 

nia poza posadą — do Redakcji „Kurjera 
Wil* oraz do Szefostwa Prasy Legjonu 
Młodych stale wpływają listy czytelników 
„Kurjera Wil. Zarówno listy te, jak i 
podziękowania, osobiście składane w Ko- 
mendzie L. M. przez telniczki i czytel- 
uików „Kurj. Wił.*, wdzięcznych za po- 
ruszenie w. w. sprawy, są dla nas dowo- 
dem wielkiego zainteresowania wywołaną 

przez leg. E. Kieturakis y „ Jeden 
J ny do Szefa Prasy L. 

.. drukujemy niżej. (Red.) 

     

    

  

  

     
   

  

  

     

Szanowny Panie! 

Poruszył Pan temat wielkiej wagi: staje Pan 
w obronie nieszc: 
czekując 2 

ne i przekonywujące. Nie znalazły jednak zrozu 
mienia u „zamożnej pracującej mężatki”; niech 

się Pan nie zraża tem i rozpoczętą walkę z pla- 
prowadzi nadal. 

   

       

    

Artykuły pań, w których napróżno szukałam 
są drobiazgowe do obrzydliwości i nara- 

atorki na śmieszność 

       

  

zmiernie jestem wdzięczną za umieszcze- 
nie w „Kurje Wil.* szlachetnego i obywatel- 

pod tytułem „Emeryt nie 
żatee da utrzymanie mąż”. 

Nie wąaltpie, že słowa p. J. P. przemówiły nie do 
jednej duszy emeryta i zamożnej pracującej 
mężatki, którzy mogliby 
ski i z honorem ustąpić swą pracę bezrobotnemu 
inteligentowi. 

Emerytów z wystarczającą na utrzymanie e- 
oraz pań, których mężowie dostarc: 

ającej ilości pieniędzy na dostatnie 
utrzymanie, jest ma posadach ogromna ilość. 
Między niemi są ludzie chciwi i bez ambicji, 

     

    

   

  

   

       
  

   

    

Emeryt pracuje, bo mu się nudzi bez pra 
a przy emeryturze nie zaszkodzi, przy 

  

    

Mężatka częstokroć pracuje dla przyjemno- 
stek i mylnie myśli, że w ten sposób dopomaga 

i: dom i dzieci są zaniedbane, służąca 

wszechwładną gospodynią i wychowuje 
swej pani na przyszłych obywateli na- 

szego Państwa. 

W: artykule „W obronie prawa do pracy za- 
robkowej kobiet i młodzieży* pani dr. H. C. 
jest zwolenniczką podwójnych pensyj, a do gło- 
dującego inteligenta mówi „Miej cierpliwošė!“ 
Artykuł p. dr. H. ©. byłby dobry tylko wtedy, 
gdyby w kraju był nadmiar pracy. Uważam, że 
kobie stan materjalny której nie zmusza do 
zarobkowania, i która nie chce pędzić bezczyn- 
nego życia — ma szerokie pole do bezintere- 
sownej i szlachetnej pracy: może w wolnych 
chwilach uczyć, leczyć, nieść pomoc biednym 
dzieciom i rodzinom. Wówczas napewno zasłu- 
ży na nazwę „Polskiej Kobiety”. 

  

     

   

        

Mam nadzieję, że sprawa poruszona nie przej- 
dzie bez echa wśród społeczeństwa. FW; 

P. S. Muszę zaznaczyć, że jestem zaintereso- 
waną tylko, jako obywatełka, dbająca o dobro 
swojego kraju. 

Obwód Leg. Młodych w Smorgoniach. Przy 
Obwodzie Legjonu Młodych została: wyłoniona 
Sekcja artystyczno-teatralna, której zadaniem 
jest, dawanie dobrze opracowanych przedsta- 
wień po cenach przystępnych, a to celem spo- 
pularyzowania teatru amatorskiego wśród spo- 
łeczeństwa. 

  

    

  

W dniu 6 b. m. została odegrana kom. w 3-ch 
aktach M. Bałuckiego po dtytułem „Radca pana 
radcy”. Sztuczka ta, dzięki zdrowemu dowcipo- 
wi i zaw aktualnej treści, trafiła do prze- 
konania 1 nikom sceny. Publiczność z zain- 
teresowaniem Śledziła przebieg całej akcji i rzę- 
sistemi oklaskami wyrażała swe ukontentowa- 
nie. 

  

     

Po przedstawieniu odbyła się zabawa tanecz- 
na przy dźwiękach orkiestry symfonicznej. Na- 

strój zabawy był bardzo miły, goście bawili się 
ochoczo. Całkowity doshód, po potrączeniu kosz 

tów urządzenia tej imprezy, został podzielony 
następująco: 60% przeznaczono miejscowemu 
Komitetowi Budowy szkoły powszechnej, zaś 

40% па се1е organizacyjne Legjonu Młodych. 

B. Jach. 

  

DRUKARNIA į INTROLIGATORKŲ 
„ZNICZ“ 

WILNO, BISKUPIA 4, TEL, 2-40 

Wykonuje wszelkiego rodzaju 

roboty w zakresie drukarstwa 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE 

  

  

zrobić czyn obywatel-- 

%



  

4 „KURJER“ 7 dn. 5- -go listopada 1934 r. 
  

STRZELCY MASZERUJĄ.. 
Odprawa Referentów W. F. Podokręgu 

Wileńskiego Zw. Strzeleckiego 

Związek strzelecki 
w powiecie postawskim 

Zw. Strzel. w pow. postawskim zaczął się 
organizo: w r. 1926, W tym czasie powstał 
jeden oddział w iPostawach. Początki były trud- 
ne.i ciężkie wobec obojętności inteligencji d 
idei ZS i wrogiego nasławienia ogółu ludno: 
Praca więc szła spoczątku w kierunku przeła- 
mywania tych trudności i ilościowego rozrostu 
organizacji. 

    

     
  

Okres ten trwał do wiosny r. 1932. W tym 
praca ZS zmieniła swe oblicze. Zaczęto 
zną akcję w kierunku wyeliminowania 

nieodpowiednich jednostek z szeregów ZS, ta- 
mujących pracę przez swą biern lub nieod- 
powiadających warunkom, nakładanym na człon 
ków przez statut ZS. Wszczęto też energiczne 
starania w kierunku doboru odpowiedniej kad- 
ry i szkolenia jej, powoływania do pracy w Za- 
rządach ludzi zdolnych do pracy i likwidowania 
jednostek organizacyjnych nie przejawiających 
zdolności do „ Čo roku ustalano plan dzia 
łalmości, zmierzający do rozbudowy poszczegó 
nych gałęzi p Dziś pod względem organi- 
zacyjnym praca ta została 
idzie w 43 pododdz K A 
Z fumduszów ZS opłaca się 36 świetlic; reszta 
jednostek korzysta ze świetlic wspólnych z in- 
nemi organizacjami, z Domów Ludowych i lo- 
kali szkolnych. Praca świetlicowa wyszła z ok- 
resu improwizacji. Referenci wych. obyw. prze- 

szkoleni na kursie świetlicowym, zorganizowa- 
nym przez Zarząd Powiatu w jesieni roku ubieg- 

łego prowadzą zajęcia zgodnie z wytycznemi 

          

   

      
    

          

   
   

     

      

   
   

Zarz. , urabiając proste lecz szczere dusze 
ludu na ucie koniecz- 
ności a zespołowego, ambicję i honor, ch     

lzy, miłość ziemi rodzinnej, przyrody i pięj 
oczyszczają ojczysty język kd dh na, 

    

dewszystkiem wpajając poczucie konieczn 

bezinteresownej słażhy dla Państwa i społeczeń- 
stwa 

    

    

się ona - klubem s 
do którego 3, i młodsi dążą, aby usłyszeć coś 
ciekawego, coś przeczylać, podzielić się myśla- 
mi po dniu ciężkiej pracy i kulturalnie się za- 
bawić. 

    

W: dziedzinie praktykowania czynów obywa- 
kich w roku bież. strzelcy powiatu posław- 
go zasadzili 950 drzewek przydrożnych, jed- 

nosiki ZS subskrybowali Po <ę Narodową 
na 400 zł., przekazały na zakup samolotu strze- 
leeckiego na Challenge 400 zł., a wreszcie pro- 
wadziły akcję zapomogowa dla 'powodzian w 
Małopolsce. 

    
    

        
   

  

Inne działy pracy rozwijają się również 
roku. na rok, mimo dużych trudności, związa- 
nych z brakiem sprzętu i amunicji. 2 raca WF 
ze względu na te trudności szła w b. r. głównie 
w kierunku zdobywania P.O. $ Zad Powia- 
towy ZS czyni duże wysiłki w kierunku zaopa- 
trzenia pododdziałów w sprzęt sportowy, któ- 
rego jest brak kompletny, a który inne, bogat- 
sze powiaty otrzymują z innycet det. W celu 

wyszkolenia kadr: p uktorskiej obesłano sze- 
reg kursów, z innych gałęzi sportu najlepiej roz- 
wija się sport NA 

    

  

     

  

Ostatnie egzaminy w PW wykazały dobry 
poziom wyszkolenia strzelców i dużo chęci z 
ich. strony-w kierunku nabywania wiadomości 

owych. AROBŁ strzelecki mirńo braku amu- 
› jatywy ZS za- 

wody strzelec kie w chod elkich 
,„ uroczystości w powiecie. W sezonie letnim od- 
było się 15 zawodów o O .S., w których brało 
udział przeszło 500 osób, nie licząc junaków ze 
ZS, którzy zdobywają O..S. na podstawie strze- 

szkolnych. 

Wszystko to” wykazuje, jak się w ZS kształ- 
tuje i przeorywa dusze młodzieży i te wy- 
siłki nie idą na marne. G. K. 

Pododdział Z. S. Simany 
Pododdział nasz, Simany, jest położony na 

uboczu, zdala od uczęszczanych dróg i więk- 
szych osiedli. To też mamy trudne darunki pra- 
cy, zwłaszcza, jeżeli chodzi o zdobycie własnym 
wysiłkiem trochę środków pieniżnych na po- 
trzeby pododdziału. Dlatego wszelkie imprezy 
urządzane przez nas dotychczas, dawały defi- 
cyt. Zrezygnowaliśmy więc już z możliwo 
zdobycia środków tą drogą, a przedstawienia 
nasze urządzaliśmy z myślą szerzenia kultury 
w naszym -kącie. 

      

  

   

   

  

    

   
Praca nasza, prowadzona od paru lat, ś 

gala do naszej świetlicy coraz więcej gośc 
Miłą też było dla nasz niespodzianką, że na 

pierwszem przedstawieni ym roku wy- 

  

  

      

szkoleniowym, zobac: my pełno gości. Kome- 
dja „Nieboszczyk z przypadku”, inscenizacje 

zenie“ i Sultan“ przeplatane tańcami na     „Krakowiaka* i „Maryna zdobyły 
uznanie publiczności, a kasa nasza wzbogaciła 
się niespodziewanie kwotą 22 zł. 50*gr, pozo- 
stałą po potrąceniu kosztów dekoracyj i t. p. 
Z kwoty tej 20% przeznaczyliśmy na powodzian 
w Małopolsce, a resztę na naszą- świetlicę. 

Wieczorni 
na której g 

  

a zakoń 
bawi 

       

  

yła się zabawą taneczną, 
się ochoczo do rana B. 

  

  

Teatr muzyczny „LUTNIA* | 
Występy Janiny Kulczyckiej 

D z I Ś po cenach zniżonych 

| © BAL w SAVOY 

1-go tistopada r. b. odbyła się w Wilnie od- 
    

  

pra referentów WF z terenu Podokręgu Wil. 
Zw. rzeleckiego. W ramach obrad referent 
WIE Komendy Podokręgu, p. Michał Frank omó- 

     

    
wił dotychczasową działalność poszczególnych 
powiatów na polu wychowania fizycznego, 
stwierdzając na, podstawie całorocznej pracy 

    znaczny rozwój 
nach sportu dzię 
stępom 

rzy kor 

we wszystkich niemal dziedzi- 
wzrastającym rokrocznie za- 

vykwalifikowanych pracowników, któ- 
ac kursy, obozy i t. p. mogą swą wie- 

      

    

      

rownik Ośrodka 'WF Wilno, zwrócił się z ape- 
łem do przedstawicieli powiatów o popieranie 
kursów objazdowych WiF, które docierając do 
najodleglejsz „ dzieki doborowym - 
struktorom, mają wielkie znaczenie dla rozwoju 
wychowania ycznego na prowincji 

Na odprawie rozpatrzono równie: zegółowo 
przewidziany w ogólnym program olenia 
projekt Raidu Narciarskiego wzdłuż Kresów 
Wschodnich, oraz ustalono program pracy na 
najbliższą przyszłość w dziedzinie sportu nar- 

  

          

      

  

   
  

   

    

    

dzą służyć usportowieniu wsi. ciarskiego, bokserskiego i innych sportów. upra 
Obecny na zebraniu por. Pawłowicz, kie-  wianych w okresie zimowym. 

W dniu 19.X b. Komendant Okręgu Aka- : natychmiastowe roz- 
»mickiego Z. $., R mjr. Cedro-Rudnicki Adolf po aRYCH Okręgu. 
ref. Og. Org. Zarządu Okręgu Akademickiego Og. Org. Za- 

ZS p. mjr. Kniaziołucki Leon dokonali inspekcji . B., który 

  

AOZS Wiino: Podczas inspekcji powołali kie- 
rownielwo z pp. płk. Trzeciakiem, Filipkow- 

   

  

7 Wilno. 

Odprawa powiatowa w Postawach 
   

   
21 i 22 paždziernika 1934 roku odbyła się 

w Postawach odprawa Powiatowa Prezesów, 
komendantów, kierowników pracy społeczno- 
obywatelsk., kierowniczek pracy kobiet, oraz se- 

   
kretarzy Zarządów Oddziałów ZS. 

Zarząd Powiatu ZS organizując odprawę, 
zamierzał nadać jej charakter dwudniowego 
kursu informacyjnego dla kierow. pracy strze- 
leckiej powiatu w celu zaznajowienia ich z ca- 
Toksztaltem zadań pracy strzeleckiej na szczeb- 
lu Oddziału. Dalszem zamierzeniem Powiatu ZS 
było omówienie wylycznych pracy Za 
kątem możliwości lokalnych wprowadzenia po- 
stulatów. Zar ARE Siono w życie. Te właśnie 

  

    

m DS Šiai Aaaa ARZE 
ządów Oddziałów za od 1.IV do 

  

     

    
     

1X r. b. oraz następujące refer : „Rola, za- 
dania i cele Z. „Praca Sekretarjatów i Z 

dów Oddziałów — na podstawie reg. cz. I“. 
„Praca komendanta ZS — na podstawie reg. 
cz. II“, „Metodyka pracy świetlicowej*, „Praca 
kobiet*, „Zwyczaje i formy w ZS*, oraz uzu- 
pełnienie wiadomości z -historji ZS po wojnie 

towej', „Gołębiarstw: asowość i admi- 

„Omówienie wytycznych pracy Za- 

    

    
  

     

  

   

r adu Głównego na rok 1934-35", oraz „Program 
powiatu Postawy na okres zimowy* obej- 

dział Ogólno-organizacyjny, wycko-     

   wania obywatelskiego, strzelec przysposobie 
nia wojskowego; przysposobienia zawodowego, 
pracy kobiet, propagandy organizacyjnej, oraz 
gołębiarstwa. 

„ Wyżej wymienione referaty 
ie wszystkie Odd: iały. 

leżnie od referatów programowych, kie- 
a P. K. podokręgu ZS Wilno, ob. Kem- 

  

otrzymały na 
    

       
pistowa, omówiła na osobnej odprawie kierow- ^ 
niczek P. K. Oddziału i komendantek Podod- 
działów Żeńskich cały szereg zagadnień organi- 

h pracy kobiet w ZS. 
widzimy z przytoczonego programu re- 

y oświetliły wszystkie dziedziny pracy 25, 
dając pracownikom organizacyjnym wsk K 
metodyczne i praktyczne, oraz zakrešlając 
ramy działania i konkretne żądanie po 
co do tego, jak i co należy wykonać. 

Takie postawienie pracy zakończyło okres 

   
     

  

       

  

improwizacji i rozpoczęło nowy okres pracy 
opartej na regulaminie, co bezwa- 

runkowo da silne zespolenie wysiłków i kon- 
sekwentny kierunek pracy odtąd uniezależniony 

      

Ze sprawozdań Zarządów wynika, że poziom 
pracy w terenie znacznie się podniósł w porów- 

naniu z okresem ubiegłym i program pracy na- 
lony przez powiat ZS został przez Oddziały 

ważnej i wykonany. Mimo, że okres 
sprawozdawczy obejmuje okres letni, okres prac 
rolnych i urlopów. Z niezgorzej radziły 

   

    

      
   

sobie finansowo, op: Ц wiellice i paka- 
jając potrzeby pododdzi r. Reg. ZS cz. I i III 
zostały w oddziałach wprowadzone w życie, 

  

      a Zarządy przejawiły już swą działalność jako 
jednostki, . ponoszące całkowitą odpowiedzial- 
ność „zą pracę i zaopatreznie pododdziałów. 

Qdprawa została w 100% obesłana przez 
oddziały, z. ramienia Podokręgu przybyli jako 
delegaci ob. Kempistowa oraz dyr. ob. Żerebecki. 
Miarą zainteresowania odpraw: służyć 

rowników pracy Šv ietlicowej 

k nie będąc obowiązani do 
ia zjechali przebywając nieraz po 

40 pr eszło klm. końmi, pozatem byliśmy bar- 

dzo mile ujęci słanowiskiem p. starosty i ko- 

mendanta Garnizonu, któ wzięli udział w 
odprawie, pilnie przysłuchując się obradom. 

Po każdym referacie przewidziano dysku- 
sję; zainteresowanie audytorjum wyraziło się 
w dużej ilości uczestników, zabierający *h głos. 

yjemnością mogę stwierdzi cała 

  

  

        

     

  

   
   

  
    

   

  

       

   

   

nosiła piętno troski o pracę i poziom 

V) Kolejno zabierali gtos: oki. ob. ob. 
j erebecki, 

aszko, Gibowicz, Ryżewski, Bałeerak, Malec, 
Dziewałtowski, Horodniczy. 

Echa dyskusji odzywały się jeszcze podczas 
wspólnych obiadów w Klubie  Urzędniczym:; 
rozmowy były nacechowane zadowoleniem z na- 
bycia nowych wiadomości, dumy z należenia 
do Organizacji, z roli, której niektórzy uczest- 
niey dopiero teraz zdali sol awę; dało się 
odczuć rosnący zapał do pracy. 

Hymnem Narodowym i pieśnią 
cyjną zamknięto obrady. 

      

    

  

organiza- 
Uczestnik. 

  

Teatr na Pohulance 

„zaczarowane Koło” 
Lucjana Rydla 

„Zaczarowąne - Koło* potraktował 

Teatr pomacoszemu, tak pod względem 
wykonania, jak reżyserskim i dekoracyj- 
nym. Sam pomysł wznowienia tej ładnej 
popularnej i efektownej sztuki był bar- 
dzo dobry, ale należało poświęcić na jej 
opracowanie trochę więcej czasu. Poza- 
tem należało dać więcej komunikatów о 

tej premjerze, a z całą pewnością zna- 
lazłoby się więcej wilnian, którzy poszli 
by jeszcze raz na „Zaczarowane Koło”. 

Tymczasem na widowni były pustki, 
a ma scenie, pożał się Boże! Sala w zam- 
ku wojewody wyglądała jak komnata w 
Kremlu, jezioro jak tarcza zachodzące- 
go słońca czy też wschodzącego księży- 
ca, a topielice, jak laleczki wycięte z pa- 
pieru nieudolną ręką dziecka i wyświę- 
tlane w latarni magicznej. Co gorsza, ak- 
torzy, za małemi wyjątkami, grali zupeł- 
nie po amatorsku. P. Bielecki jako „leš- 
ny dziadek“ byl banalny i szablonowy, 
śliczną i wdzięczną rolę „głupiego Ma- 
ciusia* położył artysta na obie łopatki, 
grał ją bez zrozumienia, a pozatem nie 
ma on pojęcia o gwarze. Tak samo i Wo 
jewodzianka była poniżej wszelkiej kry 
tyki. Co tu mówić o młodych siłach, kie- 
dy i p. Wołłejko w roli Wojewody był 
bardzo slaby. P. Suchecka, jako . „Miy- 
narka“ w wyglądzie i Fach jest bar- 

dzo dobra, ma nawet sporo szczerości i 
ekspresji w ostatnim akcie, tylko abso- 

lutnie nie umie dać sobie rady z gwarą. 
Stosunkowo najlepiej radzi z gwarą p. 
Zastrzeżyński, który i swoim zewnętrz- 
trznym wyglądem odpowiada również 
doskonałe roli Jaśka. P. Węgrzyn z wro- 
dzonym mu talentem trafnie ujął rolę 
„Kusego*, P. Baj-Rydzewski, miał świet- 

ę i postawę, jako Bo- 
Stanowczo rola Boruty jest najle- 

w całej sztuce postawiona i zagr 
tia. Niemniej dobrym i stylowym w krót 
kim epizodzie jest p. Ścibor. 

„Zaczarowane Koło”, jest wznawiane 

głównie jako te i szkolne. 
jest ono ai ć starą sztuką, ale ze w gle- 
du na poru ne problemy. piękny język 

barwną ludowo-baśniową formę, jest 
ono zawsze interesujące i może hyć oglą 
dane po kilkanaście razy o ile reż 
“Jorzy, inscenizator i dekorator ależ 

cie umieją wydobyć i podkreślić wszyst- 
kie walory tej sztuki. 

Dając jakąś sztukę dla młodzieży, 
trzeba ją jaknajstaranniej opracować i 
ysławić, gdyż rzecz zrobiona niedbale 

wrze odpowiedniego wrażenia na 
młodzież. odnoszącą się do wszystkiego 
bardzo krytycznie, nie rozwinie w niej 
zamiłowania do teatru. Zastępca. 

  

  

   

              

ną maskę. prezencej 
ruta. 
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Złóż datek na powoazian! 

Tajemnica jeziora Niepon wyjaśniona 
Doncsiliśmy niedawno © wykryciu tajemni- 

czego zabójstwa w pow. święciańskim. Znalezie 
przez pastuchów but doprowadził do ujaw- 

nienia bestjalskiego morderstwa, dokonanego 
przed rokiem. 

Szczegóły tej sprawy przedstawiają się na: 
stępująco: 

Reemigrant z Ameryki, Dymitr Wowka po- 
wróciwszy do kraju osiadł w rodzinnej wsi Ro- 
manowa, pod Łwowem. Miał 40 lat, był zamoż- 
nym kawalerem. Zaręczył się z niejaką Marją 
Kozak zamieszk. we Lwowie. Ale plany mał- 
żeńskie wujaszka z Ameryki nie przypadły do 

  

gustu jego siostrzeńcewi, Teodorowi  Hopko. 
Miał 6n swoje plany co do majątku PAWOBIERO 
wuja. 

Hopko zwierzył się wujowi, że оп również 
ma narzeczoną, zameżną pannę, która mieszka 
w Kełtynianach w Wiłeńszezyźnie. Narzeczeń- 
stwo jego datuje się z czasów służby wojskowej 
na pograniczu litewskiem. Wobec braku pienię 
dzy nie mógł jednak dotychczas zaślubić ubóst 
wianej. Kończąe swoje smutne opowiadanie, sio 
strzeniee prosił Wowkę o pożyczenie trzystu do 
larów, które zaraz po ślubie, zwróci z posagu 
swej narzeczonej. 

Wzruszony opowiadaniem Wowka zgodził 
się na pożyczenie pieniędzy i razem wuj i sio- 
strzeniee udali się do Kołtynian. 

Po przybyciu do celu podróży obaj zamiesz 
kali u niejakiege Czerniawskiego. Narzeczona 
siostrzeńca bardzo się Wowce podobała, a miłe 
przyjęcie skłoniło przyjezdnych do pozostania 
w Kołtynianach przez kilka dni. Korzystając z 
pobytu, Wowka dał sobie szyć u tamtejszego 
krawca garnitur. 

Kiedy ubranie było gotowe goście ze Lwowa 
wybrali się w odwiedziny de rodziny narzecza 

nej. Wi pewnym momencie w czasie wędrówek 
znajdując się nad brzegiem jeziora Niepion, Hop 

ko 2-ma strzałami z rewolweru zamordował swe 
go wuja. 

Morderca następnie spenetrował kieszenie ©- 
fiary, znalazł w nich dwieście dolarów, różne 
pokwitowania i weksle, zdjął z wuja skórzaną 

kurtkę i w pośpiechu zakopał zwłoki. Po tym 
czynie wrócił do Kołtynian, spakował rzeczy i 
wyjechał do Lwowa. 

Po powrocie do domu Hopko opowiadał, że 
wuj jego otrzymał na Wileńszczyźnie dobrą po 
sadę.i do Lwowa już nie wróci, zaś jemu pole- 
cił zlikwidować wszystkie interesy. Między zra 

howanemi wujówi weksłami, znalazł Hopko kil 
ka blankietów podpisanych przez niego. Te we 

ksle zbrodniarz puścił w obieg, skorzystał na- 
stępnie z zaprotestowania ich i zabezpieczył na 
dwunastemorgowej posiadłości wuja, przyśpie- 
szająe w ten sposób wejście w posiadanie ma 
iątkiem zmarłego. 

W międzyczasie Hopko zdążył zainkasować 
większe sumy pożyczone przez Wowkę. Wszy: 
stko szło jak z płatka i zdawało się, że w ba- 
jeczkę o posadzie wuja uwierzono. 

epy traf zdemaskował jednak zbrodnię. Kra 
wiee w Kołtynianach w strzepach ubrania nie- 
boszezyka poznał szyty przez siebie w swoim 
czasie dla Amerykanina garnitur, a na pot- 
wierdzenie swego spostrzeżenia przyniósł z pra 
cewni swej kilka skrawków materjału, z które 
go szył ubranie. 

Skrawki były identyczne z łachmanami pozo 
stałemi na zwłokach. Gospodarz, u którego za- 
mieszkali po przyjeździe do Kołtynian wuj i 
siostrzeniec, zeznał, że zauważył po powrocie 
do wsi na Hopee skórzaną kurtkę Wowki. 

Mając tak ważkie poszlaki, policja wzięła od 
narzeeżonej adres Hopko. Pod wskazanym adre- 

    

    

sem mordercy już nie zastano. Jak się okazało 
odsiadywał on juź karę w jednym z więzień 
lwowskich za organizowanie napadów rabunko 
wych w rodzinnych stronach. 

Hopko stanie, tym razem jako morderca, 
przed Sądem Okręgowym w Wilnie. (e) 

W WILNIE 
PONIEDZIAŁEK, dnia 5 listopada 1934 r. 

6.45: Pieśń; Muzyka; Gimnastyka; Muzyka; 

    

    
  . por.; Muzyka; Chwilka pań domu; 7 

m dzienny; 7.50: Pogadanka LOPP,; 11. 
Czas; 12.00: Hejnał; 12.03: Wiad. meteor.; 12.05: 

12.10: Muzyka lekka; 13.00: 
13.05: „Z operetek Abrahama i Kał 

: Godz. odc. 

  

Przegląd prasy; 
zien. poł.; 
      ; Wiad: eksport.; 15 

Muzyka taneczna; 16.25: Zula Pogo 
rzólska przed mikrofonem; 16 Lekcja nie- 
mieckiego; 17.00: Recital śpiewaczy; 17.25 
żyje na zanin* — pog. 

    
  

  

   

     
       

      

Piotr W JM apm TE dla młodzieży 
: Pogad. B. Winaweia ; 18.00: Koncert fekl.; 

Z LS spraw aktualnych; 18.15: Mu 
zyka lekka; : Zagadki muzyczne dla dzieci; 
19.00: kadra a żołnierska: 19.25: Pogad. Acro- 
klubu” Wił.; 19.30: „Dwa tysiące przyjaciół 
19.45: Program na wtorek; 19.50: Wiad. sport.; 

  

19.56: Wil. wiad, sport.; .; 2000: Mu a popularna 
lekka; 2045: Dzien. wiecz.; 2055: Jak pracujemy 
w Polsce; 21.00: Koncert muzyki dawnej. Tr. 

'serwatorjum; 21.45: „Tajemnica najmniej- 
szych organizmów" — odczyt; 22.00: Skrzynka 
pocztowa Nr. 330; 22.15: I lekcja tańca; 22.36: 

Muzyka taneczna; 23.00: Wiad. meteor; 230: 
Muzyka taneczna. 

    

    

  
    

   

  



  

Wilnianie przegrali z Naprzodem 4:1 

„KURJER* z dn. 5-go listopada 1934 +. 

KURJER SPORTOwY 
  

Zbroja zdobył honorową bramkę. Naprzód wygrał zasłużenie 
KATOWICE—LIPINY. Odbył się tu 

taj pierwszy mecz finałowy o wejście do 
Ligi między drużyną Naprzód Lipiny, a 
WKS Smigły z Wilna. 

Drużyna wileńska wystąpiła w nieco 
zmienionym składzie. 

W bramce grał Naczulski, w obronie 
Manieeki i Hajdul I, w pomocy: Wysoc- 
ki, Skowroński i Bilewicz, a w ataku: 
por. Drąg, Zbroja, Hajdul LI, Pawłowski 
i por. Browko. : 

Zespół „Naprzodu* wystąpił w swo- 

im najlepszym składzie. 
Gra była nadzwyczaj ciekawa i ostra. 

Na trybunach zgromadziło się przeszło 
7 tysięcy widzów. 

Piłkarze wileńscy nieco zawiedli po- 
kładane w nich nadzieje, gdyż okazali 

się zespołem daleko słabszym od Naprzo 
du, który miał wyraźną przewagę w pier 
wszej połowie gry. 

Siązacy potrarili odrazu narzucić 0s- 
tre tempo. atak Naprzodu pracował do- 
skonale 

Wpierwszej połowie gry wilnianie 
bronili się. 

„Naprzód* zdobył prowadzenie, strze 
lając kolejno trzy bramki, wówczas gdy 
WKS potrafił strzelić tylko jedną przez 
praeowitego Zbroję. 

Wynik 3:1 do przerwy 
zwycięstwo Naprzodowi. 

Po przerwie WKS stara się nadrobie 
stracone bramki. Słabo jednak pracuje 
atak, a eo dziwniejsze, że słabo równi 
pracowała w tym dniu pomoc, która do- 
tychczas była najsilniejszą linją druży- 
ny. Najlepszy gracz Wysocki był cieniem 
samego siebie. 

Bardzo słabo grał również na skrzyd- 
le por. Browko, który nie potrafił wyko 
rzystać szeregu momentów. 

aprzód wygrał zupełnie zasłużenie, 
Wynik 4:1 jest wynikiem sprawiedli- 
wym, gdyż wilnianie byli wyraźnie nie- 

dysponowani. 
Mecz sędziował dobrze p Schneider z 

Krakowa. 
Publiczność na meczu ZACHOWY. 

WAŁA SIĘ WZOROWO. 
Tyle, eo podano nam przez telefon. 
Przegraliśmy więc pierwszy finało- 

wy mecz i to przegraliśmy w stosunku 

dość znacznym bo 4:1. Wynik ten smu- 
ti nas bardzo, zwłaszeza, iż drużyna W. 
K. S. ustępowała jakoby znacznie piłka- 
rzom Naprzodu, z którymi w reku ubie- 
głym wygrała przecież dwa razy. 

„ŻYWA GAZETKA” 
Trzeci numer 'wej gazetki w A. Z. S 

chociaż hucznie oklaskiwany przez licznie zgro- 

madzonych „czytelników, nie zaspokoił jednak 

: c „ Nie wniósł on faktycznie 
y się, a co gorsze 
którą słyszeliśmy 

    

  

   

zapewnił 

            

  

  

   

  

potrzeb art) 
nic nowego. Pom: 
że powtarzała s 
w poprzednich numerach. у 

Autorzy „gazetki* powinni dążyć do wywo- 

łania szczerego humoru a nie do wyśmiania ko- 

305. Rie, 
Radzilibyśmy także A. Z. S-owi nieco ożywić 

nietylko treść, ale i formę, a wówczas „gaze a“ 

cieszyć się będzie ogromnem powodzeniem. że 

jest ona potrzebna najlepiej o tem mówi liczna 

obecność słuchaczy na ostatnim wieczorze. Było 

koło: 150 osób. 

Trzeba również zwrócić uwagę na dobć d 

powiednich głosów w chórze i na akustykę któ- 

ra było okropna, а 
Przechodząc do treści ,gazetki*, trzeba ро- 

wiedzieć, iż doskonale udało się p. Bulsiewiczo- 
wi „słowo wstępne* wypowiedziane w sposób 
dowcipny i zgrabny. 

Poszczególne wiersze były słabe. Nie zdradza- 
ły one wartości literackich. To samo da się po- 

wiedzieć o Józefowoczce, która nie potrafiła mó- 
wić językiem prawdziwej Jóezefowoczki wileń- 

    
    

       
  

    

ór od- 

  

  

  

ej. : 
Te słowa ke może wpłyną w przyszłości 

na podniesienie się poziomą następnych nume- 
rów, czego ŻYCZYMY A. Z, S-owi, | 

Wartoby może pomyśleć 

i towej. o zorganizowaniu 

także szopkt sportowej, względnie rewji, która 

  

mogłaby es a a zająć się * nien właśn : tem powinien Won « S. przy pomocy p. 
Zieniewicza. a <„ęch kryzysowyct 

й jej szych 7% ych czasach у W dzisiej niej; aby rozweselić ai ni ах trudniej; 603 
PCA ować. Stare przysłowie „dobry trochę poprac 
żart tynfa war 

Telefon podaje, iż zawiniła w dużej 
mierze niezawodna dotychczas pomoc, 

iż atak też źle pracował. Może więc 1е 
piej byłoby nie robić tak rezykownycu 
eksperymentów ze zmianą stanowisk po- 
szczególnych graczy, może lepiej byłoby 
żeby w dalszych czekających nas spot 
kaniach WKS grał w swoim składzie, któ 
ry wygrał z Legją 2:0 w Wiline. 

Atak bez Naezulskiego jak się oka- 
zało — stracił swój charakter. Był on 
atakiem bez „„serea*, bez kierunku. Pro- 
ponowalibyśmy  Hajdula postawić na 
skrzydło zamiast por. Browki, a Naczui- 
skiego koniecznie na Środek. 

Życzyć również trzeba, by wyzdro- 

  

wiał do niedzieli kontuzjowany Chowa- 
niee. 

Co zaś do Czarskiego, to zdania mo- 
gą być podzielone, ale uważamy, iż wy- 
boru tutaj nie meże być innego. Trzeba 
uregulować wszystkie drażliwe kwestie 
dotyczące Czarskiego, a uda się zapewne 

postawić na dzień rewanżu 11 listopada 
drużynę na nogi. 

W każdym bądź razie żywimy na- 
dzieje, iż WKS dołoży wszelkich starań 
by rewenż z Naprzodem zakończyłby się 

w Wilnie sukcesem. 
Piłkarze z Katowie przyjadą dziś wie 

czorem pociągiem warszawskim do 
Wilna. 

L US i S] 

Nowy rekord szybkości 

      

Znakomity automobilista RudoH Caraeciola pobił w dniach ostatnich rekord świata w. szyb- 
kości samochodu osiągając na drodze Gyon pod Budapesztem szybkość 317 klm. na godz. 
Na zdjęciu — samochód zwycięzcy po starcie z jednego z punktów kontrolnych. 

ERRA   

Wisła—Cracovia 5:0 
Derby piłkarskie Krakowa rozegrane 

między Wisłą a Cracovią zakończyły się 
wczoraj zwycięstwem Wisły, która wy- 

grała 5: 0. 
Drugi mecz między Ruchem a Wac- 

szawianką, zakończył sie wysokocyiro- 
wem zwycięstwem Ruchu 7:1. 

Obecnie syuacja w Lidze przedstawia 
się następująco: Ruch 36 pkt., Cracovia 
27 pkt., Wisła 26 pkt., Garbarnia 23 pkt. 
Pogoń 22 pkt., Legja 21 pkt., Warta 20 
pkt., ŁKS 19 pkt., Polonia 18 pkt., War- 
szawianka 15 pkt., Podgórze 14 pkt i 
Strzelee 3 pkt. 

Poznań—Wrocław 1:1 
Międzymiastowy mecz piłkarski mię 

dzy Wrocławiem a Poznaniem wypadł 

remisowo 1:1. 
Bramkę dla Poznania zdobył Szerski, 

Moskwa—Praga 9:1 
Wezoraj odbył się mecz piłkarski ro- 

botniczych drużyn Moskwy i Pragi. 
Zwyciężyli piłkarze Moskwy 9:1. Do 

przerwy Moskwa prowadziła 6:0. 

Sprawa Rewery jeszcze niewyjaśniona 
Sprawa Revery komplikuje się coraz bardziej. 

Jak wiadomo, mistrzostwo grupy wschodniej w 
walkach o wejście do Ligi zdobyła stanisławow- 
ska Revera. Lwowscy Czarni i 7 p. p. leg. w 
Chełmnie wnieśli protest do Polskiego Związku 
Piłki Nożnej, w którym twierdzą, że w barwach 
drużyny stanisławowskiej brali udział dwaj gra- 
cze nieuprawnieni. 'Na tej zasadzie 7 p. p. leg. 
domagał się przyznania mu zwycięstwa walko- 
werem. W wykazie drużyn, nadesłanym przez 
sędziego, ci dwaj gracze jednak nie figurują. 
PZPN zarządził zatem dochodzenie, czy przy- 

  

   

  

padkiem w barwach Revery nie grali wymienieni 
gracze pod innemi nazwiskami. Revera ze swej 
strony twierdzi, że może przedstawić fotografję 
graczy biorących udział w meczu z 7 p. p. leg., 
z której to fotograf ji wynika istotnie, że tamci 
gracze nie brali udziału w rogrywkach. Ponie- 

waż sprawa ta jest bardzo skomplikowana i wy- 
maga dłuższego dochodzenia, Zarząd Polskiego 
Związku Piłki Nożnej postanowił odwołać wy- 
znaczony na najbl niedzielę mecz półfi- 
nałowy o wejście Ligi pomiędzy Reverą, względ 
nie Czarnymi a Śląskiem z Świętochłowic. 

    

Turniej gier sportowych Ogniska K.P.W. 
Qdbył się w Wilnie dwudniowy turniej gier 

sportowych z udziałem drużyny wicemistrza 
Polski — Ogniska KPW, z Poznania. 

Turniej odbył sie niestety bez udziału AZS 
wileńskiegce, kióry z niewytłumaczonych wzglę- 
dów nie zechciał skorzystać z zaprosńenia Og- 
niska — gospodarza i organizatora zawodów. 

Turniej stał na wysokim pezicmie sporto- 

wym. ы 

"Tutaj trzeba z przyjemnośi podkreślić ini- 
ejatywę KPW wileńskiego, który sprowadził na 

własne ryzyko drużynę z Poznaia, która poka- 

zała nam piękną grę w piłee koszykowej. 

Wyniki techniczne są następujące: piłka 
koszykowa Рогпай КР\ — Ognisko KPW Wil- 

no 31:23, Peznań KPW — Sekół Wilno 23:26. 

Pierwsze więc miejsce zdobył tutaj zespół z Po- 

znania w składzie: Patrzykont, Kasprzak I, 

Kasprzak HI, Czaplicki, Synek, Lój, Grzechowiak 

i Smigaj. Wyróżnili się: Patrzykont i Czaplieki. 

Zastanawiającem jest, że zespół Sokoła przegrał 

w stosunku lepszym niż Ognisko. 

W PIŁCE SIATKOWEJ poznańczycy grali 
nieco gorzej. Wyniki uzyskano następujące: 
Ggnisko KPW; Wilno — Pcznań KPW: 15:8, 15:8, 
rewanż zakGńczył się również sukcesem koleja- 
rzy wileńskich, ale już wynikiem trzech -seto- 
wych spotkań 15:7, 14:16 i 15:13, Poznań KPW— 
Sokół 15:11, 11:15, 15:7. Pierwsze więc miejsce 
zdobył zespół wileńskiego KPW. 

Skład »-społu: Święcicki, Rachmil, Kuczyń- 
ski, Walentynowicz, Piętkowski i Maruszkin. 

W SIATKÓWCE TRÓJKAMI zwyciężył rów- 
nież zespół Ogniska wlieńskiego bijąc Poznań 
15:11, 15:18, a Sokeła 0, 15:12, przyczem 
Pcznań pokonał drużynę Sokoła 15:11, 6: i 
17: Drużyna KPW wiłeńskiego grała w skła- 
dzie: Święcieki, Kuczyński i Piątkowski. 

Organizacja turnieju dobra. Zawodami kie- 
rował p. Antoni Żamejć, który jest prezesem 
sekeji gier sportowych Ogniska KPW. 

Wileńskie Ognisko ma zamiar jeszcze w tym 
roku sprowadzić do Wilna AZS warszawski. 

  

  

  

  

     

    

BLUFF 
"tuję niekiedy nowelki bokserskie i dziwię 

e naiwne bujdy wygadują nasi autorzy 

o boksie. Nieodzownym atrybutem jest zawsze 
iN. Jom. Avenue, boxing-z00m, stary menager 
Joe i dwóch bokserów, z których jeden drugie- 

mu kiedyś skradł krowę, uwiódł żonę, albo zra- 

bował spadek. W końcu noweli (tak mniej wię- 
cej po 150-ciu wierszach) wszechmogący los rzu- 

ich na ring. Przez dziesięć rund „,szlachetny* 

niemił rnie bity uperens'ami, 
prostemi i 4. d. W jedenastej, gdy 

jest już bliski podda ę, widzi, naprzykład, 

smutny uśmiech swej żony na widowni, albo 
też przypomina swoją krowę (oba środki są nie- 
zawodne). To go tak podnieca, że zwycięża no- 
kautem. W ten sposób sprawiedliwości staje się 
zadość i nowela skończona. Pokuszę się więc też 
o napisanie swojem drżącem trochę piórem cze- 

goś podobnego. Chcecie Ameryki i menagerów 
mówiących po polsku, a ok ych swą mo- 
wę zwrotami angielskiemi? Będz Amerykań- 
skich bokserów o szkockich nazwiskach? Zro- 
bione. Więc, kurtyna do góry! Uwaga! 

Zaczynamy! 
New-York świecił miljonami ogni. Ulicami 

pędziło miljony aut, trochę mniej bezrobotnych, 

      

  

    

    

  

  

   

  

    
      

  
   

"a taśma ruchoma na fabrykach Forda: przesu- 
wała się też dosyć szybko. Nieruchomo nato- 
miast siedziało 4-ch mężczyzn w Kawiarni Spor- 
towej na em piętrze domu przy zlocie 75 Av. 

23 W. (wszystkie kawiarnie w nowelach muszą 

    

     
być koniecznie po rogach). 

Stary wice wśród menagerów bokserskich 
Ben Blasterstone, wziął filiżankę kawy, wypił 
konjaku, zapalił fajkę i otoczył się kłębami dy- 
mu z papierosa. 

— Hallo, bc 
rję z mych przeż 
tesy i piszcie. A 

Boy'ów było ezterech. Byli to Har'o'Pata 
i Pat'o'Hara, Jim Johnson i John Jimson, wszy- 
stko reporterzy pierwszorzędnych dzienników 
j nday Bluff“ с N. Jark Hurder“, któ- 

niejedno opowiadanie bokserskie spło- 

  

  

mam dla was ciekawą histo- 
ć bokserskich. Wyjmijcie no- 

  

   

         
    

  

zaczął Ben — przed laty zgłosił 
ajni pewien chłopak imieniem Jack 

ałach z niego był skończony, tak, że 
po dwu miesiącach training'u nie umiał dużo 
więcej, niż w dniu przybycia. Całe miasto było 
wówczas naelektryzowane mającym się odbyć 
match'em o tytuł między champ'em Joe Smith 
a challenger'em Laurel Bellow. Chciał pech, że 
Saurel w dniu spotkania złamał sobienogę. Bile- 
ty już były wysprzedane, tak że poszukiwano 
na gwałt zastępcy. Lecz któż z bokserów chciał- 
by pójść pod młoty Joe Smith'a, zwanego „Hur- 
der of Ohio*. Lecz tu wpada do mego ,„room'u* 
Jack i mówi On key, stary, ja pójdę. — Mam 
z tym drabem załatwić dawne porachunki — 
rzekł i dziwne ognie nienawiści zapłonęły w 
jego niebieskich aczach. A gdy przycisnąłem go 
do muru, opowiedział mi, że przed laty, w cza- 
sie polowania w Płd. Afryce, Joe Smith, strze- 
lając do Iwa, zabił mu żonę, następnie zastrzelił 

dwa psy. wskoczył na mussanga i uciekł. Wiedy 
zrozumiałem, że w myśl wszystkich przepisów 
o nowelach bokserskich, Jack po 10-ciu rundach 
dostanie w skórę, wygra nokautem w jedenastej. 
I gdy siedział już w narożniku, widziałem po 
zaciętym wyrazie twarzy, żenic przed nim nie 
ustoi. Gong! Jack ruszył jak burza, lecz stary 
wyga Smith zrobił umik, podskoczył i druzgo- 
cącą prawą z całej s umieścił na szczęce mo- 

jego Jack'a. Pół go y cuciliśmy biedaka: po 
tym nokaucie. Później znikł mi jakoś zupełnie 
z oczu. 

Ben Blasterstone, stary menager skończył 
mówić i powiódł śmiejącemi się oczyma po 
obecnych. 

— (Cóż to gentelman's milczycie, nie -rozu- 
miecie, jak się może skońc: opowieść bok- 
serska, gdzie sprawiedliw: ni etriumfuje i 
gdzie lepszy bokser zwycięża słabszego. Trudno, 
boks to nie romans kryminalny. lecz życie. 
W lekkiej atletyce, człowiek biegnący np. 106 
mitr. o dwie sekundy mniej, ma zawsze 99% 
szans na wygranie z-biegnącym zwykle o dwie 
sekundy więcej. Tak samo rutyna i technika 
w boksie zawsze weźmie górę nad furją i ży- 
iołowościa, nie popartą żadną dozą umiejęt- 

. Cudów w sporcie niema, chyba w wa- 
szych rozgorączkowanych głowach, gdy zapeł- 
niacie stronice gazet swemi utworami. 

Tak mówił, mądry, stary Ben, a później spoj- 
rzał na zegarek i napisał. B. Fink. 

Makabi z Warszawy wal- 
czyć w Wilnie nie będzie 

Makabi z Warszawy dopiero teraz raczyła 
odpowiedzieć, iż do Wilna na mecz bokserski 
rie przyjedzie. 

A przecież zdawałoby się, że nic trudnega 
byłoby w drodze powrotnej z Łotwy zatrzymać 
się w Wilnie na jeden dzień, a faktycznie na 
kilka godzin, od pociągu do pociągu. 

Niestely jednak i tutaj wilnianie spotkali 
się z niepowodzeniem. 

Koszykówka w programie 
e * .° ° 

igrzysk olimpijskich 
Międzynarodowy Komitet Olimpijski zgodził 

się na oficjalne uwzględnienie w programie 
igrzysk olimpijskich 1936 r. w Berlinie — tur- 
nieju koszykówki panów. 

Jednocześnie niedawno zawiązany Międzyna- 
rodowy Związek Koszykówki uznany został za 
jedyną międzynarodową organizację, respekto- 
waną przez M. K. I. O. 
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z. 
  

| Dziś: Zacharjasza i Elżbiety 

  

Ponieeział.| |... -Leonerda W., Feliksa 

5 || Wschód słońca — godz. 6 m. 31 
Listopad | -| Zachód słońca — godz. 3 m. 35 
  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii 
w Wlinie z dnla 4/X! — 1934 roku. 

nienie 771 

emperatura Średnia -- 3 
Temperatura najn 
Temperatura najwy 

U. S. B. 

   

  

Opad — 
Wiatr poludniowo-wschodni 
Tend. — zwyžkowa 
Uwagi: dość pogodnie. 

Prźzcpowiednia pogody w-g PIM'a. 

Wileńskie, Polesie, Polska Środkowa, Wołyń, 
Podole i Małopolska Wschodnia: Rano chmur- 
no i mglisto z rozpogodzeniami w ciągu dnia. 

Temperatura bez zmian. Słabe wiatry z południo 
wschodu. 

Pozostałe dzielnice: Wzrost zachmurzenia aż 
do opadów, począwszy od południo-zachodu kra 
ju. Nocą przymrozki, dniem temperatura kilka 
stopni pow j zera. Umiarkowane wiatrv z 
południo-wschodu. Rano mglisto. 

   

      

    

DYŻURY APTEK. 

  

        

  

     

  

     

Dziś w nocy dyżurują mastępuj apteki: 

Augustowskiego — ul. Mickiewi: Nr. 10. 
Jurkowskiej i Romeckiego — ul. Wileńska 8. 
Rodowicz: (tel. 16,51). Frukina — ul. Nie- 
miecka Nr. 23. Rostkowskiego — ul. Kalwa- 

ryjska Nr. 31. Wysockiego — ul. Wielka ) 
oraz wszystkie na przedmieściach, prócz & 
niszek. : 

ADMINISTRACYJNA 
— 14 protokółów za potajemny handel w nie- 

dzielę. Organy P. P. sporządziły wczoraj 14 pro- 
tokółów za uprawianie potajemnego handlu w 

dni iąteczne. 
szyscy właściciele sklepów, przeciwko któ- 

rym sporządzono protokóły ukarani będą w dro 
«dze administracyjnej grzywną lub aresztem 

   

  

   
   

  

MIEJSKA 
-— Deficyt miasta Wilna z lat ubiegłych się 

ga z górą 1.800 tys. zł. 
Ogólna sumą dłużenia 

miljony. Tytułem oprocentow: 
gów. w roku R AI 

   

  

miasta wynosi 23 
nia i spłaty dłu- 

ono oko 

  

   

      

  

ło 1 milj. z ch koło 15 proc. wydat 
ków zw 

Wła ie postanowiły d ć do reor 

    

ganizacji spłaty 
szeregu pożyczek, 

d 

długów. w drod konwersji 
uzyskania stopy procentowej 

  

  

PAN| 

humoru i werwy. 

  

    

— Troska miasta e rozwoj szkolnietwa. Wil- 
no liczy R 49 publicznych szkół powszech 

nych, ut miasto. Większość 
ich mi o. Pan ada nieodpo- 
wiednie arny pozo- 
sławia wiele a6 Bi z tem 
władze zamier: do budowy no- 
wych dwóch sz hnych, których kosz- 
ta wyniosą około 350 tys. złotych. Budowa tych 
szkół rozpocznie się w drugiej połowie kwietnia 
19 

      

    
     

      

     

sale 
w 

pić 

     

  

— Bezrobocie wzrasta. W ciągu minionego 
tygodnia bezrobocie na terenie Wilna uległo 
zwiększeniu się o 23 osoby. Obecnie Wilno liczy 
6125 bezrobotnych. 

  

GOSPODARCZ + 

— Wymiar podatku dochodowego dokonany. 
Zakończyły już wymiar podatku dochodowego 

arbówe na terenie miasta i prowincji 

3. Większość płatników otrzymała na 
Do Ru zaczynają już wpływać pierw 

sze "odwol i. 

Zgodnie 7 nowemi przepisami ordynė 
datkowej, urzędy otrzyma 
nego uzasadnienia wymia 

  

        

    

  

  

  

-ji po 
y już żądania pisem- 

1. 

  

     

       

SPRAWY SZKOLNE 
— Kiedy jest płatne cze: w szkołach Śred- 

niech? Wobec dicznych й ze sfer rodzi- 
      

  

kich komunikujem ostateczny termin 
wpłaty czesnego I półrocze roku szkolnego 

1934-35 został ustalony na dzień 20 listopada 

    

    

  

    

1 ależnie od tego terminu dyrekcje gim- 
we HBA » mogą ten termin 

do dnia 20 listo- 
ne na raty musi 

opł: acona cała mależno 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 
- Przypominamy bridžystom i wszystkim 

      

    
    

sympatykom Z. P. O. K., że dzisiaj w ponie- 
ek I odbędzie trzeci skolei Ponie- 
ek Towarzyski przy ul. Jagiellońskiej. 

RZEMIEŚLNICZA. 
— Opłaty za legalizację warsztatów rzemieśl- 

h. Dziś 5 b. m. odbędzie się posiedzenie 
plenum [zby Rzemiešini zej. Na porządku d 

j m. in. projekt prelimina 
Z na rok 1935 oraz sprawa opłat za 

iadczenia, wydawane rzemieślnikom pr: 

wa tatów. Dotąd opłata laka wy- 
nosiła 20 złotych. Na zjeździe dyrektorów i pre- 

zesów Izb ustalona została opła łw wy 
60 zł: dla całego państwa (pon 

ierano w różnych okręgach w 

    
  

    

     

  

    

   

      

innej wyso- 

    
   

  

Spodziewane jest iż wy 
łaty okaże się zbyt wygórow 
okręgu wileńskiego i w zwi: 

oczekiwać na plenum Izby 
dyskusji. 

ść uslałonej op- 

ną dła zubożałego 

zku z tem można 

bardzo ożywionej 

  

   

Galowa premjera! Od dziś na naszym ekranie 

FRANCISZKA GAAL 
najweselsza, fenom trzpiotka ekranu w komedji przewyższ. 

WIOSENNA PARADA 
NADPROGRAM — ŚWIETNY. 

o przybycie na początki seansów puktualnie: 

„Csibi“ w roli popis. 
Turniej śmiechu, 
piosenki i tańca, 
splot pikanterji, 

Bilety honorowe nieważne. 

4, 6, 8 i 10.10 
Uprasza się 

Z powodu wielkiego Lalis Eis jeszcze dziš! 
Najnowszy RS 

polski p.     

HELIOS Lo mój mąż robi w nocy? 
Gorczyńska, KRUKOWSKI, AA ką Znicz, Jarossy, Tom, Gierasleński i inni 

Nieśmiertelne arcydzieło WKRÓTCE: 
=== Wiktora Hugo p. t. 
  

„NĘDZNICY“ Produkcji 
„ 1934 roku 

  

Już dziś 
rewelacyjna 
premjera! 

  CASINO| 
  JOAN GRAWFORD 
w największej kreacji swojego życia, w filmie wspanialsz. i ciekawszym od „Tańczącej Venus" 

„Taniec Miłości” 
Uwielbiają ją mężczyźni. 
Piszą o niej wszyst. pisma. 

Zazdroszćzą jej kobiety. 
[Dramat najwyższego napięcia 

Bogaty nadprogram; Ostatnie nowości świata (Paramount), wspan. komedja rys. i kronika „Pata“ 
  

Tylko DZIŚ w kinie „ROXY“ — 

Porywający dramat kobiety, 

„VIVA VILLA* po cenach propagandowych. 
Motto: Nie znałam życia, więc zaufałem Ci... 

która z odwagą 
poszła na spotkanie nowemu, nieznanemu życiu 
Role główne: Pogromczyni Marleny Dietrich Rosemary AmeS oraz zrakomity — 
John Boles. Film przewyższ. o niebo „Zaledwie Wczoraj, .* 

ZAUFAŁAM CI... 
ROXY Jutro premjera w kinie 

  

Balkon 25 gr. Toatr-Kino REWJA 
Najweselszy program sezonul 

kólowie pat i Patachon jaxo KOMpOZYtOrZY 
Nieprzerwane huragany śmiechu, pomysłowe sceny komiczne. — 

Słynni komicy — 

NAD PROGRAM: Arcydzieło 
prod. Moskwa „Sowkino* — WIELKI MYŚLIWIEC. Przepiękny flm z życia Eskimosów, pełen 
awantur. Bera z przemytnikami. Hymn miłości do pięknej dziewczyny. Dla młodz. dozwolony 
  

OGNISKO | part waiacy 
ZOSI film p. Królewski kochanek 

W rolach a Ųų Claudette Calbert i Fredrick March. 
NAD PROGRAM: DODĄTKI DŹWIĘKOWE. Pocz. seansów codziennie o godz. 4 p. p. 

URJER* z dn. 5-go listopada 1934 r. 

  

  

Aresztowanie 13-letniego włamywacza 
Włada: policyjne aresztowały 13-letniego Ja- 

kóba Kry ego (Bazyljańska 6) pod zarzutem 
dokenani eregu krad: w rzieście. Ostat- 
nio Krywicki ckradł mieszkanie dr. Kapłana, 
S. Karmanowiczowej (Węglowa 14) i M. Szezu- 
kowej (Bazyljańska 6). 

  

         
  

    

  

Młodocianemu złod: 
nak noga i w czasie 

ujęty. 
należy, 

        

gó kupca 
pchnęło na drogę występku. 

ejowi podwinęła się jed- 
statniej kradzieży został 

  

iż Krywieki jest synem 
i niewiadomo co go 

(e) 

Krwawa bójka na zabawie 
Na zabawie tanecznej przy zaułku Kazimie- 

rzewskim 3 między A. Pawiukajtlsemi (Zarzecze 

18) a E. Sawickim (Zarzecze 2) wynikł spór 
© taneerkę. Kłótnia zamieniła się w bójkę, w 
czasie której Sawieki ugodził nożem w brzuch 

  

                

        

     

EEE 

SPRAWY ŻYDOWSKIE: 

— Delegacja kupców w Izbie Skarbowej. 

w j zych dniach uda się do p. prezesa 
Izby arbow skiego i pol- 
skiego kupi i »m przedło- 
żenia mu memorjału dotyczącego zbyt wyso- 
kiego wymiaru podatku dochodowego w tym 

roku. Delegaci związków kupieckich zwracają 
w przygotowanym” memorjale uwagę na nie- 
uwzględnienie ciężkiej sytuacji, jaka panuje 
obecnie w handlu i wskazują że podatek nie 
odpowiada faktycznemu dochodowi płatników 
Pozatem delegacja poruszy szereg spraw, zw 

zanych z artykułami monopolowemi. 
      

    — Koniereneja „Ligi Pracujaceį Palestyny“. 

Wczoraj odbywały się w dalszym ciągu obrady      
   
   

    

konferencji okrę, „Ligi Pracu 
* Rerefat o pracy kultur: alnej 

„Ligi* wygłosił shot,     
idę ologic К 

dania "B ai 

  

rp. t „Sytu     
któ 

ych 

   

    

rzy a ar. 
ruchow. 

  

е na ao ŚEAŁÓW. ob 
tylko dlatego, że 

nieje nadzieja otrzymania certyfikatu (zezwole- 
nia na wyjazd) do Palestyny. O godz. 9 odbyło 
się końcowe posiedzenie. którem uchwalono 
szereg rezolucyj i na którem dokonano wyboru 

komitetu okręgowego. 

Na wileńskim bruku 
WŁAMANIE DO SKLEPU. 

Wezorajszej nocy 

przy ul. Wiłkomie 

      

   

do skiepu spożywczego 

128 włamali się nie- 

ujawni sprawey, którzy wynieśli kiłka wor- 
ków cukru, mąki, więk: zapasy papierosów, 
tytoniu, wartości około 500 zł. 

    

   

  

    

BEZROBOTNY W ROLI OSZUSTA. 

Policja poszukuje niejakiego Aleksieja Izaa- 
ka (Połocka 4), który posługując się biletem 

ytewym urzędnika sądowego Anatola Bałaz- 
duńskiego (Orzeszkowej 11), wyłudzał od а@- 
wekatów różne ofiary i datki. (e) 

SPEARS TTT ИО НИОЕОН Н 

Złóż ofiarę na LOPP. 

  

     

  

Znany fryzjer damski MIECZYSŁAW 
pracuje jako wspólnik w firmie 

„Warszawscy fryzierzy Wacław i Józef" 

ul. Wileńska 42 i poleca ]WPaniom solidne 
wykonanie trwałą 'ondulację najnowszym 
Spafstem pałoiym: Hezejecznw BezkcdhU: 

rencyjne. Tel. 20-06 

KONKURS 
Zarząd Gminy Wyzn. Żydowskiej w Łużkach, 

pow. dziśnieńskiego ogłasza konkurs na 
wisko padrabina z siedzibą w Szarkowszce: 
zgłoszenia odpowiadające warunkom $ 1 roz 
Ministra W. R. i O. P. z dnia 24.X 1930 r. (Dz. 
U. R. P. Nr. 75, poz. 593, należy nadesłać w ter- 
minie miesięcznym pod adresem Zarządu Gminy 

Wyznaniowej Żydowskiej w Łużkach. 

   

       
    

   

  

TYLKO 2 ZŁ. załącz znaczkami 
pocztowemi. O ile jesteś złama- 
ny moralnie, matezjal. i chcesz 
w przyszł, uniknąć wielu przykr. 
napisz natychmiast do słyn. 
snowicza imię, datę urodz. 
rodz, a z otrzym, horoskopu 
dowiesz się Twojej przyszłości 

jak masz postąpić w życiu i jak zapewnić so- 
bie byt. Adres: Jasnowidz, Warszawa, Widok 
14, m. 5. Osobiście przyjmuje od 10 rano do 
8-ej wieczór. Ogłoszenie załączyć. 

    
  

  

              

ае аООа 
ORYGINALNE CZOPKI ] 

МАВКОГ<, 
GĄSECKIEGO 

  

swego rywala, raniąc go ciężko. Weawane po- 

gotowie ratunkowe przewiczłe Pawlukajtisa do 

  

szpitala żydowskiego. Stan 
Spraweę zranienia Sawiekiego aresztowano. 

jego jest 

  

(e) 

  

Teatr | muzyka 
TEATR MUZYCZNY „LUTNIA“. 

— „Bal w Savoy'u — po cenach zniżonych. 

tępy 

Będe pr 

a „Bał w 

    

          

komitą 
w otoczeniu: H    Imirski 
skiego, szczawińskie 

przedstwienie « ze 

    

stylowa operetka Falla 
wejdzie 
w 

    

   hegatej wystawie. 

Janiny Kulezyckiej. 
śliczne melodje 

Savoy 
z repertuaru. 

jej odtw« 

  

   

jbliższa premjera w 

niebawem na repert 
ierwszorzędnej obsadzie 

Dziś rozbrzmie 
słynnej operetki 
która niebawem 

W roli mar ujrzy- 

ynię J. Kuclzycką 
owskiej, Dembow- 

Tatrzańskiego. Na 

ceny miejsc zniżone. 

„Łutni*. Piękna 

„Madame Pompadou 

ar teatru „Lutni 
scenicznej i nowej 

    

  

    

    

     

'TEATR MIEJSKI POHULANKA. 

— Dziś, w ponied 
wiecz. po cenach pro 

zostanie do    

    

  

ipny i wielce 
kryzysu doby 

kim i M. Węg 
ne dekora 

ją miłe spę 

Pchulance. 
Jntro, we wtorek 

„Firma. 

    
Izenie 

    

ialek dn. 

  

   
sztuki, doskonała gra ze społu z 

nem w 

NAW R 
w 

dn. 

5.XI o godz. 8 
odegrana 

onała w: Spo zesna komedja V. olpiu 
, w której autor w spo- 

mam zny px 
Interesu 

. Ben 

rolach głównych oraz 
akojnika zapew- 

czoru w Teatrze na 

      

      

6.XI o godz. $ wiecz 

— Mikcłaj Orłow w Wilnie. We czwartek 

8 b. m. 

recital 

nisty 

o godz. 8.30 w 

   Mikołaja Orłow: 
sprzedaje sklep muzyczny 
ka 8. 

   

  

fortepianowy ro 
odbędzie się jedyny 

jskiego wirtuoza-pia- 
Program nowy Bilety 

„Filharmonja* Wiel- 

  

  

—o()0— 

Potaniała sól 

        

w okr ie od 3- 

cenie w 
z dniem zaś 6 bm. 

    

DOKTÓR 
J. PIOTROWICZ- 
JURCZENKOWA 
Ordynator Szpit. Sawicz 

Choroby skórne, 
weneryczne i kobiece 

Wileńska 34, tel. 1466 
Przyjm. od g. 5—7 w, 

  

DOKTÓR 

, Wolfson 
Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe 

Wileńska 7, tei. 10-67 
Przyjm. od 9—1 i 4—8 

  

DOKTÓR 

Ginsberg 
Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe 
Wileńska 3, tel. 5-67 
Przyjm. od 8—1 i 4—8 
  

AKUSZERKA 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na Orzeszkowej 3—17 
(róg Mickiewicza) 

tamże gabinet kosmet, 
usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzajki i wągry 

  

AKUSZERKA 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 

przeprowadziła się 
Zwierzyniec, T. Zana, 
na lawo Gedszoinowską 

ul. Grodzka 27   

awcy, z wyjątkiem hurtowników, m« 
5 bm. sprzedawać sól 

, w granicach do 26 gr. 
winny obowiązy 

  

Obenie 
gr.) 

kosztu- 

    

    

AKUSZERKA 

Mara Laknrowa 
Przyjmuje od 9—7 w. 

E diowadrija As 
na J. Jasińskiego 5-20 
róg Ofiarnej (obok Sądu) 

B. NAUCZYCIEL 
GIMNAZJUM 

ul. Królewska 7 — 13 
udziela lekcje i korepe- 
tycje w zakresie 8 klae 
gimnazjum ze wszyst- 

kich przedmiotów. Spe- 
matematyka, 

język polski 

° 

Maszynistka 
POSZUKUJE POSADY 
jak również może” być 
angażowana do biura na 
terminową pracę, wyko- 
nu ę różne prace w do- 
mażnobw PkiciiszascE 
Łaskawe oferty do adm. 
„Kucjera Wileńskiego” 

pod „Maszynistka“ 

Czeladnik Ё 
krawiecki dam 

z długoletnią praktyką 

poszukuje pracy w war- 
sztacie, zgodzi się na 
wyjazd. Łaskawe zgło- 
szenia do Red. „K, W.* 

pod „Krawiec“ 

Technik - mechanik 
abs. P. S. T. w Wilnk 
poszukuje ja kiejkolwie. 
pracy. Łaskawe :głosz* 
kierow. pod „Technik* 

  

          

  

REDAKCJA i ADMINISTRACJA : Wilno, Biskupia 4. Telefony: Redakcji 79, Administracji 99. Redaktor naczelny przyjmuje od godz. 2—3 ppoł. Sekretarz redakcji przyjmuje od godz. 1 — 3 ppoł, 

Administracja czynna od godz. 9'/, —3'/, ppoł. Rękopisów Redakcja nie zwraca. Dyrektor wydawnictwa przyjmuje od godz. 1 — 2 ppoł. Ogłoszenia są przyjmowane: od godz. 9'/,—3!/, i 7 — 9 wiecz! 
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milimetrowy przed tekstem — 75 gr., w tekście 60 gr., za tekstem—30 gr., kronika redakc., komunikaty — 70 gr. za mm. jednoszp., ogłoszenia mieszkaniowe — 30 gr.za wyraz. Do tych cen dolicza się 
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Wydawnietwo „Kurjer Wileński* S-ka z ogr. odp 

  

Za numer dowodowy 15 gr 
Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. 
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