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Dyrektor wydawnictwa przyjmuje od godz. i — 3 ppol. 

CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do dom» lub przesyłką pocztową 4 zł. Zagranicą 7 zł. 

ms z'm. jednoszp., ogłoszenia mieszkaniowe—30 gr. za wyraz. 

  

Do tych cen dolicza się: 

Zs numer dowodowy 20 gr. Układ ogłoszeń 6-cio łamowy, za tekstem 10-ciołamowy. 
1a ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 

Ogłoszenia są przyjmowane: 

Trzynasta rocznica niepodiegiości. 
w Wilnie. 

W niezwykłej atmosferze obcho- 

dziło Wilno 13-tą rocznicę niepodleg- 

łości Polski. Miasto przybrało odświęt- 

ną szatę, instytucje, urzędy i domy pry 

watne przybrano flagami o barwach 
państwowych, w witrynach okien wy- 
stawiano upiększone girlandami zie 

leni portrety Prezydenta Rzeczypos- 

politej i Marszałka Piłsudskiego, a 
jednocześnie na ulicach miasta wyczu- 

ło się atmosferę podenerwowania. 

Wczorajsze krwawe wybryki nacjona- 

listów stwarzały stan niepokoju wno- 

siły w tym uroczystym dla wsz ystkich 

obywateli polskich dniu pierwiastek. 

jakiejś potwornej zmory. ciążącej nad 

miastem. 
Na szczęście niepoczylalne wybryki 

młodzieży endeckiej. które głośnem e 
chem odbiły się już w całej Polsce i 

zagranicą, w godzinach rannych nie 
doprowadziły do poważniejszych ek- 

scesów za wyjątkiem drobnych lokal- 

nych slarć w kilku punktach miasta, 

zlikwidowanych  zreszią tym razem 
sprawnie przez policję. 

Od samego rana ulieami miasta 

na plac Łukiski zdążały formacje woj- 

skowe garnizonu wileńskiego. prze 

gały organizacje społeczne, oświatowe 

i zawodowe oraz młodzież szkolna i 
akademicka. O godz. 10-ej rano plas 
łŁukiski jak również przyległe ulice 

zostały szczelnie wypełnione, po obu 

stronach chodników zgromadziły się 

łiczne Humy-. publiczności. Kościół 

św. Jakóba wypełniony zosłał po brze 

gi. wnawie głównej zgromadzili się 

przedstawiciele władz z p. wojewodą 

Beczkowiczem. rektorem U. 5. B. prof. 

Januszkiewiczem. prorektorem ks. 

prof. Falkowskim., dowódcą pierwszej 

dywizji legjonów gen. Skwarczyńskim 

prezydentem miasta nie Folejewskim 

i prezesem Sądu Apelacyjnego Wyszyń 

skim na czele. prezesi dyrekcyj pocz- 

towej i kolejowej oraz naczelnicy wy- 

działów. Tuż zaraz ustawiły się poczty 

sztandarowe i delegacje  zrzesź 
szkół i poszczególnych organizacyj 

Uroczyste nabożeństwo celebrował 

ks. Biskup Michalkiewicz w asy- 

ście licznego duchowieństwa. Z pod- 

nmiosłem kazaniem wystąpił nasz zło- 

tousty kaznodzieja niestrudzony — Бо- 

jownik o wiarę i niepodłegłość Polski 

J. E. ks. biskup d-r Bandurski, nawią- 
zając do tych przełomowych w dzie- 

jach Rzeczypospolitej chwil. gdy w 
roku 1918 po katakumbach cierpień i 
mieczarń Narodu po tytanicznych wy- 

siłkach i krwawych ofiarach zabłysła 

wreszcie jutrznia wolności. 

Po skończonem nabożeństwie od- 

    

    

  

  

   

  

  

    

      

  

  

    

         

  

      

  

   

  

  

    

  

była się defilada. prowadzona przez 
dowódcę 6 p. p. Leg. pułk. Bestka. 
Przy zbiegu ul. Tatarskiej i Mickiewi- 

cza na specjalnie wybudowanem pod- 

jum defiladę przyjął gen. Skwarczyń- 

ski w towarzsystwie p. wojewody. 

przedstawicieli władz i korpusu ofi- 

cerskiego. Po obu stronach trybuny u: 

stawiło się kilka korporacyj akademie 

kich z czarną krepą na sztandarach. 

Kolejno maszerowały 1 dywizja Leg- 

jonów (1, 5 i 6 pułk) artylerja ciężka 
konna i polowa oraz 4 pułk ułanów.. 

    

   

Świetna postawa i dziarski wygląd 
żołnierzy sprawił jak najlepsze wra- 

żenie. Niemniej dobrze zaprezentowa- 

ły się formacje i stowarzyszenia by- 

łych wojskowych dalej prze iągaly już 

przed p. wojewodą młodzie; kademie 

ka i szkolua oraz organizacje, zrze- 

szenia i cechy. 
Defilada trwała zgórą godzinę. 

  

    

  

   

Dekoracje w dniu święta 
niepodległości. 

O godz. 1-ej w wielkiej sali kon- 

ferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego p. 

wojewoda Beczkowicz z powodu 13-ei 

rocznicy odzyskania niepodległości do- 

konał uroczystego aktu dekoracji w 

imieniu Pana Prezydenta Rzeczypos- 

spolitej i p. prezesa Rady Ministrów 

orderami ..Orodzenia Polski“ oraz 

złotemi krzyżami zasługi szeregu v 

pitnych działaczy odznaczonych 

  

   

  

    
za 

zasługi na polu pracy społeczno-naro- 

dowej. 
      uroczystość dekoracji przybyli 

przedstawiciele społeczeństwa  wileń- 

skiego m. in. rektor U. S. B. »rof. Ja- 

nuszkiewicz i oraz profesorowie, dr. 

Witold Staniewicz i Ruszczyc. 

Pan wojewoda po krótkiem prze- 

mówieniu udekorował kolejno p. 

margr. Umiastow — Krzyżem Ko- 

mandorskim. inż. Józefa Łastowskiego 

Krzyżem oficerskim. ś. p. Michniewi- 

cza — Krzyżem oficerskim, który z9- 

stał złożony na ręce rodziny zmarłego. 

p. Mohlównę Krzyżem kawalers- 

kim. 
Złotym Krzyżem Zasługi udekoro- 

wano p.p. Houwalda, Rucińskiego i 

prof. Weysenhoffa. 

W imieniu udekorowanych głos za- 

bierali: margrabina Umiastowska i inż. 
Józef Łastowski, dziękując w gorących 

słowach za zaszczyt i wyróżnienie ich 

skromnej pracy. 
W godzinach wieczorowych we 

wszystkich pułkach į formacjach woj- 
skowych odbyły okolicznościowe 

pogadanki dla żołnierzy. 

  

  

    

  

  

w Nowogródku. 
NOWOGRÓDEK, 11. 11. (Pat). W dniu 

10 listopada wieczorem odbyły się w Nowo- 

gródku uroczystości ku czci poległych w 

walkach o niepodległoś: 
11 listopada o godzinie 10-ej odbyły 

uroczyste nabożeństwa $ yniach wszy 
stkich 

BOW i 

       

  

     

  

skach przeciwgazowych przez miasto. Wi 

„orem przy udziale p. wojewody Bier 

kiego, odbyło się otwarcie świellicy miejs- 

cowego Oddziału Z u Strzeleckiego, po- 

czem wieczór muzyczno-wokalny w Teatrze 

Miejskim. 
W. czasie 
ie iluminowane 

Udział społeczeństwa w uro 
dzo liczny, mimo niesprzyj 

     

  

   

  

uroczystości miasto było rzę- 

i udekorowane flagami 
ościach bar- 

j pogody. 

  
   

     
W Warszawie. 

WARSZAWA 11.X1. Pat. — W dn. 

11 listopada cała Polska uroczyście 

ezciła 13-tą rocznicę niepodległości. 

W stolicy uroczystości rozpoczęły 

się nabożeństwami w  Światyniach 

wszystkich wyznań dla żołnierzy. 

O godzinie 10-ej rano w katedrze 

św. Jana odprawione zostało uro- 

czyste nabożeństwo.- Mszę celebrował 

Jego Em. kardynał Kakow- 

ski w otoczeniu licznego kleru. Na na- 

bożeństwie obecny był Pan Prezydent 

Rzeczypospolitej, członkowie rządu / 

p. premjerem Prystorem, korpus dy- 

plomatyczny, przedstawiciele j 

i Senatu. generalicja, przedstawiciele 

władz państwowych i komunalnych о- 
raz rzesze wiernych. 

Na placu Marszałka 
dorocznym zwy 

wja wojskowa. 
Już przed godziną 10-tą trybuny i 

chodniki wokół placu zapełniły się pu- 
błicznością. Oddziały wojskowe stanę. 
ły na placu uszykowane w 7 rzutów. 

Po godzinie 10-ej przybywają na try. 

buny członkowie rządu z p. premje. 

rem Pryslorem, przedstawiciele Sejmu 

i Senatu, członkowie korpusu dyplo- 

matycznego. generalicja, przedstawicie 

le wojskowi obcych państw. 
© godzinie 10 min. 35 dowódca 

©. K. i gen. Januszkiewicz odebrał 

raport od dowódców rzutów poszcze- 

  

  

    

  

Piłsudskiego 

jem odbyła się re- 

        

  

    

gółnych oddziałów. W kiłka minut pó- 
źniej rozległ się sygnał  „bacznoš 
Dowódcy oddziałów  komenderuj 
„Prezentuj broń!*. orkiestry gra 
hymn narodowy. Na plae wjeżdża wi- 
ceminister spraw wojskowych gen. Fa- 

    

   

    

brycy, który przejeżdża przed  fron- 

tem oddziałów. 

O godzinie il-ej przybywa Pan 
   
  

Prezydent Rzeczypospolitej w otocze 
niu członków domu cywilnego I woi- 

skowego. przy dźwiękach hymnu na- 
rodowego. Pan Prezydent, po przejściu 
przed frontem ustawionych oddziałów 
podchodzi do trybuny, witając się z 

przedstawicielami rządu. 5 ; 

Ха rozkaz „naprzód! oddziały 

przygotowują się do defilady. W tym- 

że czasie rozpoczyna się defilada 1ot- 
nicza. Nad placem przedefilowało kił- 

ka eskadr samolotów bojowych. 

W czasie gdy oddziały przygoto- 

wują się do defilady na placu pr 
trybuną odbyła się uroczystość wbi 
nia gwoździ w drzewce sztandaru Zw. 

Inwalidów Wojennych Rzeczypospoli- 

tej w Warszawie. Pierwszy gwóźdź 
wbił Pan Prezydent Rzeczypospolit 
wpisując się do pamiątkowej księgi. 

O godzinie 11 min. 30 Pan Prezydent 
wstępuje na trybunę се1ет odebrania 

rewji. : 
Defiladę prowadzi wiceminister 

spraw wojskowych gen. Fabrycy, sta- 

   

  

   
  

  

  

      

jąc następnie obok p. Prezydenta na 

trybunie wraz z dowódcą O. K. I gen. 

Jarnuszkiewiczem Oddziały defilują w 

następującym porządku: Szkoła Pod- 

chorążych Inżynierji i Sanitarna Szko- 

la, astępnie piechota — 21, 30 i 36 

pułki. dalej kompanja e klistów 3% 

p. p. Za piechotą przedetilowaty od- 

działy wojskowe mechaniczne phi- 

ton czołgów, artylerja — 1 dyw. arty- 

lerji konnej, 1 p. artylerji najeięžsZ 

1 p. artylerji przeciwłoniczej, pułk ra- 

djowy, złożony z 2 kompanij. Następ- 

nie przedetilowala kawalerja — 1 р& 

szwoleżerów, 7 pułk ułanów i I puik 

strzelców konnych. Za oddziałami br: 

ni pancernej przedefilowała straż gra- 

niczna. policja państwowa piesza i 

konna. oddzialy przysposobienia woj- 

ego. wreszcie organizacje P. W. 
podezas 

defilady budziły małe samochody pa 

cerne. pierwszy raz widziane podczas 

rewji wojskowej. Defilada zakończyła 

ie 12 min. 45. 

   

  

  

  

  

  

  

  

    

  

    
     

      

   się o godz 

Po odjeździe Pana Prezydenta na- 

stąpiło złożenie wieńca przez delega- 

tów Ok owego Koła Związku Inwa- 

lidów Wojennych w Warszawie ra 

grobie Nieznanego Żołnierza. 

W. godzinach wieczornych odbył 

się uroczysty obchód święta w Domu 

Żołnierza. Pozatem. w oddziałach woj- 

skowych odbyły się pogadanki dla żoł- 

nierzy. a w kinach i teatrach przed- 

stawienia. 

Uroczysta Akademia. — 

WARSZAWA 11.XI. Pat. — W du. 

11 bm. wieczorem w sali opery odbyła 

się uroczysta akademja z racji święta 

niepodległości, urządzona staraniem 

społecznego komitetu obchodu roc 

cy 11 listopada. Akademję zaszcz 

swą obecnością p. prem jer Prys r z 

małżonką, marszałek Sejmu Świtalski 

z małżonką. marszałek Senatu Racz- 

kiewicz z małżonką. Pozatem obec- 

nych było szereg ministrów i wieemi- 

nistrów, wielu posłów i senatorów BB 

na czele z płk. Sławkiem, przedstawi 

ciele wojskowości i inni. Akadem ję za- 

gaił prof. Michałowicz, wznosząc Ww 

zakończeniu okrzyk na cześć p. Pre- 

zydenta Rzeczypospolitej, poczem prze 

mówił wicemarszałek Sejmu dr. Pola- 

kiewiez, kończąc Swe przemówienie 

okrzykiem na cześć armji polskiej. 

Następnie odbyły się produkej 

muzyczno-wokalne. 

Zagranicą. 
W Essen. 

BE (Pag 4%0] 
nia niepodległo 

nabożeństwo. W 

    

              

    

        

cznicy 0 
tu uroc 

wzięli ud 

go z konsulem Rusieckim na czele oraz de- 

legaci org acyj polskich. Po naboženstwie 

  

  

          

  

   

  

   
    

przedst iele organizacyj polskich złożyli 

na ręce konsula zenia, prosząc o prze- 

słanie ich do Połski, oraz adresy hołdowni- 

cze dła Pana Prezydenta Rzeczy 

  

i Marszałka Piłsuds 

W Rzymie. 

Pat. 

  

RZYM 11 

polska obchodził czy 

głoś Rano w połskim koś 

sława ks. prałat Wróblew 

bożeństwo, poczem uUrocz 

śpiewał rektor Olejniczak, w 

rającego w Rzymie kleru pa 

na którem obecni l» 

, ambasador Skr 

Tutejsza kolonja 

  

Stan:- siele św. 
odprawił na- 

ste Te Deum od- 

     

    

    

    

   

      

    
dor Przež 
żoenką, © 

nerałny R 
ska, odśpiewano Bc 

odbyła się uroczy 

żonego Słowa      
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satr Miejski na Pohulanee 
———     

W niedzielę dnia 15-go listopada 
o godz. 12.30 pp. 

w Teatrze na Pohulance odbędzie się 

| KONCERT-PORANEK 
| Udział biorą: P. Zofja Bortkiewicz- 

8 
3 
@ 
8 
8 

wWyleżyńska (śpiew). małoletnia tan- 

cerka Donia Minkowicz (tańce kla- 

syczne i charakterystyczne), artysta Te- 

atrów Miejskich p. Karol Wyrwicz- 

Wichrowski (recytacje wesołe), prof. 

Aleksander Kontorowicz (skrzypce). 

Przy fortepianie: pani J. Wilenczyk 
i p. Durmaszkin. 

Bilety po cenie od 30 gr. do 4 zł 

nabywać można w kasie teatralnej 
od II—9 godz. wiecz 

  

Popierajcie Ligę Morzka 

1 Rzeczną! 

ELTA e 

  

mateżneść pocztowa opłacce ra rycza:tem. 

  

  

= + £ena 20 proszy. 
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Redaktor naczelny przyjmuje od godz. 2 — 3 ppoł. Sekretarz redakcii przyjmuje od godz. 1 — 3 ppoł. Administracja czynna od godz. ® — 3 рро!. Rękopisów Redakcja nie zwraca, 

od godz. 9 — 3 i 7 — 9 wiecz. Konto czekowe P.K. O, iš 80.750. Drukarnia — ul. Ś-to Jańska 1 

CENA OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetrowy przed tekstem 40 gr., w tekście I, II str.—36 gr., II, IV, V, VI—35 gr., 

500/,, z zastrzeżeniem miejsca 25%/,, w numerach niedzielnych i świątecznych 259/, zagraniczne 100%/,, zamiejscowe 259/,. 

Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń. 

  

Stanisław Wacławski El 
Student |-go roku Prawa Uniwersytetu Stefana Batorego 

zginął śmiercią tragiczną dnia 10-go listopada 1931 roku w wieku 21 lat 

Eksportacja zwłok z kostnicy szpitala św. Jakóba odbędzie się dnia 
12 Ństopada o godz. S.ej do kościoła św. jakóba, skąd po żałobnej Mszy 
św. odbędzie się pogrzeb. 

Wszystkie korporacie i organizacje akademickie ze sztandarami prosi 

| o wzięcie udziału w tych smutnych obrzędach 
* Ogół Polskiej Młodzieży Akademickiej. 

  

  

Stanisław Wacławski 
Student I-go roku Prawa Uniwersytetu Stefana Batorego, 

Członek Stowarzyszenia Bratnia Pomoc P. M. A. U. S$. B. 

zginął śmiercią tragiczną dnia 10-go listopada 193! roku w wieku 21 lat. 

Eksportacja zwłok z kostnicy szpitala św. Jakóba odbędzie się dnia 
12 listopada o godz. 9-ej do kościoła św. Jakóba, skąd po żałobnej Mszy 
św. odbędzie się pogrzeb. 

Wszystkie korporacje, organizacje i ogół Polskiej Młodzieży Akade- 

mickiej wzywa do wzięcia udziału w tych smutnych obrzędach 

Zarząd Stowarzyszenia Bratnia Pomec 
Polskiej Młodzieży Akademickiej U. S. B. 

  

  

Na Dalekim Wschodzie. 
į Sytuacja w 

WIEDEŃ 11.X1 Pat. — „Neues 
Wiżner Tageblatt“ donosi z. Pekinu: 

Japończycy mają zamiar utworzyć w 
Mandżurji autonomiczny. rząd przy- 
chylny Japonji. 

W obsadzonych terytorjach zosta- 
li przydzieleni zarządom miejskim i 

stacjom kolejowym instruktorzy  ja- 

pońscy. 
Japończycy zasekwestrowali docho 

dy z ceł i z podatku od soli, wobec cze- 

go komendanci chińscy nie mają pie- 
niędzy na zapłatę żołdu żołnierzom. 

Wypędzony gubernator Mandžurji 

gen. Czang-Hsi-Liang przebywa ciągle 

Starcia w 
PEKIN, 11. 11. (Pat). Według wiadomoś- 

ci, otrzymanych z głównej kwatery marszał- 
ka Czang-Sue-Lianga oddzi demonstran- 
tów i policji starły się w Tien-Tsinie mi 
dzy dzielnicą chińską a koncesją japońską. 

    

Japonia wysłała okręty 
TOKIO, 11. 11. (Pat). Wobec sia- 

le zaostrzającej się sytuaeji w Mand- 

żurji wysłano 4 torpedowce Z Kurė 

do Port Artura. Krążownik „Yaku- 

Mandżurji. 
jeszcze w Pekinie. Twierdzą, że roz- 

porządza on jeszcze 170 tysiącami żoł- 

nierzy w Mandżurji. 
Gen. Czang-Hsi-Liang stosuje się 

do zleceń rządu chińskiego i nie ata- 

kuje Japończyków, ponieważ Chiny 

spodziewają się interwencji Ligi Na- 

rodów. Japończycy faworyzują gene- 

rała chińskiego Juan-Szi-Kai, który 
walczył po stronie Japonii. 

Gen. Maa, mimo zakazu wydanego 
przez Pekin, zarządził mobilizację w 
Mandżurji j spodziewa się, że skupi 
około siebie 40 tysięcy żołnierzy. 

Tien-Tsinie. 
Oddziały cudzoziemskie wezwano dla ochro- 
ny rozmaitych koncesyj. Japoński samochód 
pancerny wymienił szereg strzałów z oddzia- 
lami polieji chińskiej, 

wojenne do Port Artura. 
mo“ odpływa z Yokosuka do Sasebo, 
gdzie ma oczekiwać dalszych rozka- 

zów. 

Nowe noty. 
GENEWA 11.X. Pat. — Liga Na- 

rodów otrzymała nowe noty od rzą- 
dów chińskiego i japońskiego. Nota 
chińska wyjaśnia niedawne incydenty 
w Tien-Tsinie, nota japońska zaś po- 
daje stan sił zbrojnych japońskich i 

chińskich nad rzeką Nonni i w okoli- 

  

cach An-Gan-Chi. 
Wojska chińskie są znacznie licz- 

e. Pozatem Chiny wyrażają go- 
towość przystąpienia do rozejmu zbro- 
jeń pod warunkiem. że Liga Narodów 
okaże się zdolną do szczęśliwego za- 
kończenia konfliktu mandżurskiego. 

    

Oświadczenie ambasadora japońskiego w Waszyngtonie. 
okolicach, ogarniętych rozruchami. Ambasa- 

dor 

    

WASZYNGTON, 11. 11. (Pat). Ambasador 
japo! złożył wizytę w departamencie sta- 
nu i oświadczył, że rząd jego nie hędzie 

kładł nacisku na ostateczne załatwienie 

wszystkieh, zgórą 300, chińske-japońskich 
kwestyj ę jednak. aby    

      

iadczył Stimsonowi, że Japończycy 
s inie ufortyfikowani na przyezółku mo- 
stowym na rzece Nonni, lecz nie posuną się 
ku północy i nie będą zagrażać wschodnio- 
chińskiej linji kolejowej. 

      

Centrolew przed sądem. 
Pietnasty dzień procesu. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

    
    
   

   

      

przeciwko jszej rozprawy 

pntrolewu w 
adkowie. Pierwsz 
adca kieleckiego Urzędu Wo- 

jewódz Stwierdził on, iż był świad- 

kiem gwałtownego wystąpienia posła Kw 
„w Olkuszu. 

pytanie p: siadomo šwiad 
kowi 0 dziali ji znaje on, 
że w Zagłębiu Dąbrowskiem robiono przy- 
gotowania do masowego udziału w Kongre- 

sie Krakowskim. С kierowali po- 
słowie sc i 
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nizował i 
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eren Zawierc 

Członkow 
ch, szkolili się w s 

zeznaje, Ž 
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laniu na uli- 
chciał u- 

lo pos. 
krzyknął 

  

  cach. - 
rzędowo v 
Bibula nie 
do milic 

  

     

      

broni powstrzymała ich zapę 
„pny Świadek Marja Ko 

wojewódzki P. P. we komendant 
który doniedawna był komend. w Zagłębiu 

       
Lwowie, 

Dąbrowskiem opow 
nifestacji milicji 
szło do jego wiadomo 

partyjnej i w 

  

a szczegółowo o ma- 
Zagłębiu. — Do- 
że ma odbyć się 

w nim maja 

  
  

   

  

             

   e zjazdu TUR. Tegoż 

  

pozwolenia na odby 

dnia świadek otrzymał wiadomość że z S0- 
snowca wyjeżdża oddział składający się z 
60-ciu lud Będzina 40 i Dąbrowy 50. 

Pomimo iż jechano do Ząbkowie, oddziały 
i przed Ząbkowicami. 
»dnocześnie Świadek otrzymał informa 

inny oddział milicji maszeruje z Za- 

     
  

   

          

  

   

   

  

    
      

   

    

a w bili nie ustalon kierunku 
Świadek na czele kilkud i I 
iów wyjechał na spotkanie lego 
liczącego koło 150 ludzi, przypominaj 
wzorową kompanję wojskov z 

a tyłach maszerował rol sanitarny, 
łączności była na rowerach, kolumna 

y jednolicie umundurowa dowódcy 

mieli mapy i lornetki. Maszerujący oddział 

nie wkroczył na drogę do Ząbkowic, a skie- 

   
  

        

      

dowódcą oddziału 

  

    Do miejsca przez 
Proszę odpowiedzieć dokiadnie. 

— A co to panu obchodzi? 

— Jestem oficerem policji. 

Do lasów. 
A stamtąd dokąd? 

— Mam rozkaz w zapieczętowanej ko- 
percie. 

— To proszę mi go pokazać. 
— Nie mogę. 

Wówczas świadek oświadczył że nie poz- 
woli, aby oddział maszerował dalej. Do- 

  

  

  

„ telef, 3-40. 
za tekstem—15 gr., kronika redakc., komunikaty—70 gr 

Dla poszukujących pracy 3094, zniżka 

Przed dzisiejszym procesem 
Związku Polaków w Łotwie. 

Wydział administracyjny Sądu 
Okręgowego w Dyneburgu na sesji 
swej w dniu 17 ub. m. jak wiadomo 
zadecydował sprawę odroczyć, celem 

  

powołania siadków i uzupełnienia 
materjałów śledczych adresami o0d- 
działów prowinejonalnych związku i 

nazwiskami członków zarządu tych 

oddziałów. 

Orzeczenie mówiło wyraźnie O 0- 
droczeniu sprawy na 2 tygodnie. 

Przyjęte ono było przez większość 

społeczeństwa polskiego w Łotwie, ja- 

ko nowa oficjalna szykana władz ło- 

tewskich i jako taka potraktowan 

przez prasę w Polsce. 

Wydaje się w gruncie rzeczy, że 

fakt, iż sąd łotewski nie zdobył się już 

wówczas na definitywne zakończenie 

sprawy trzeba położyć na karb suchej 

formalistyki, której chyba nietylko 

sąd łotewski hołduje. Krytykę tego 0- 

rzeczenia uważać należy conajmnież 

za nieuzasadnioną, gdyż nie jest do po- 

myślenia. by sąd ryzykował narażenie 

się w oczach szerszej opinji w dodai- 

ku opinji zagranicznej, iż jest wyraźnie 

tendencyjny i uległy względem awan- 

tur, inspirowanych przez grupy nacje- 
nalistyczne swego kraju. 

Że wymaganym formalnościora 

przez ten sąd musiało stać się zadość, 

wskazuje okoliczność, że termin wzno- 

wienia rozprawy przesunięty został 

plisko o nowe dwa tygodnie. 

Nie posądzając przeto zgóry tego 

sądu o dalsze „szykany* i w przeš- 

wiadezeniu, iž poczucie sprawiedliwos - 

ci jest mu właściwe należy z spokojem 

oczekiwać na przebieg dzis zej roz- 

prawy. 

Jak już z poprzednich obszernych 

naszych relacyj wynika w akcie oskar- 

żenia, czyli w owym sławetnym wnio- 

sku ex ministra Petrewicza nie niema 

takiego, coby w istocie miało przeka- 

nać sąd o winie związku Polaków. 

Jest to materjał odrzucony w swoim 

czasie przez Sejm łotewski. z gruntu 

niepoważny i tendencyjny. 

Cheemy być optymistami i wierzyć 

że tego rodzaju zarzuty nie skłonią sąd 

do zatwierdzenia krzywdzącej „przed- 

wyborczej* decyzji ex-min. Petrewi- 

cza, gruntownie w walce z Polakami 

skompromitowanego. 

        

  

    

        

   

B. W. Ś: 

wódca oddziału zwołał swoich ludzi i krzyk- 

nął: „Chłopcy nie słuchać” i polecił, aby ma 

szerowano na Łosień. Policja milicjantów 

rozproszyła. 

Stamtąd świadek udał się do Losienia, 

6 drugi oddział, który przybył z 

  

  

  

Zawiercia. 
tym czasie przyjechał tam pos. Du- 

Bień, przy m pos. Dubois wy- 

raził swoje niezadowolenie z: zakazu urzą 

dzenia manewrów. 

Przewodniczący: Jaki był cel tych mane- 

wrów? 

Świadek: Miały 
czenia milicji, w c 
poszczególnych oddziałów i je 
wypadek mobiliza: ji 
macje — ciągnie da świadek — o zaopa- 

trzeniu w broń milieji, przyczem członko- 
wie PPS. mieli dużo broni legalnej, wydanej 

naskutek j ch nich placó- 
wek samorzą У całkowicie przez nich» 
opanowanych Co do: broni nielegalnie po 
siadanej, to była ona po ujawnieniu konfi- 
skowana. Kiedy rozproszyłem wspomniany 
oddział to znalazłem porzucone laski i re- 
wolwery. 

Obrona: Czy te manewry odbywały się 
jawnie? 

Świadek: Niezupełnie. Co innego legali- 
zowano w Słarostwach, a co innego prze- 

prowadzano 

Obrona: Czy pan był członkiem PPS? 
Świadek: Po powrocie ze Szczypiorny 

wstąpiłem do P. O. W. i zetknąłem się wów- 

CZAS z P. PEÓU 
Osk. Dubois: Czy ten 

milicji nie był wycieczką krajozn: 

Świadek: Pan poseł wie lepiej 

su udawano się nie dla z: 

żego powietrz: 

Duboi: zy to nie byla ochrona przed 

niespodziewanym napadem? 

Świadek: Przecież tam 
i ochrona a wyłącznie mi 

więc imów ć o ochronie wyc 
Świadek Kozielewski zeznawał przeszło 

półtorej godziny. em cały czas nadzwy- 
czaj spokojni czOwo. | 

    

     

  

się odbyć manewry i ćwi-       

  

   

  

   

rzekomy oddział 
yczą? 
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Helena Romer 
Tutejsi. Nowele. wyd. Rój. Warszaw 

Swoi Ludzie. Nowele .wyd. L. Cho- 
miński. Wilno. 

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

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

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

L) i) ii i 

    
   



      

PAPIEROS 
Osiemnasta decydująca bitwa 

w dziejach šwiata. 
Już sam powyższy tytuł świeżo 

wydanej.w polskim przekładzie książ 
ki lorda d' Abernona mówi i znacze- 
niu zwycięstwa polskiego nad Rosją 

w lecie 1920 roku. Znakomity dypło- 

mata angielski uważa bitwę nad Wi- 

słą, a w zególności decydujący o 

jej przebiegu manewr z nad Wiep- 

rza, za jeden z punktów zwrotnych 
w* dziejach świata, dający się porów- 
nać jedynie z kilkunastu wydarzenia- 
mi na przestrzeni wielu tysięcy lat. 
Wyznacza on zwycięstwu polskiemu 
taką rolę w dziejach cywilizacji, ja- 
ką spełniły bitwy: pod Maralonem, 
Wiedniem i nad Marną. Jak wiado- 

mo, — pierwsza z tych bitew urato- 

wała cywilizację europejską przed 
załewem perskim. druga — przed 
zwycięstwem świata muzułmańskie- 
go, trzecia wreszcie, niwecząc roz- 
mach ofenzywy niemieckiej, ocaliła 
Europę przed hegemonją Świata ger- 

mańskiego. 
O bitwie nad Wis 

d'Abernon, że: dnicze znacze- 
nie polskiego zwycięstwa nie ulega 
najmniejszej wątpliwości: gdyby woj 
ska sow. przełamały opór armji pol- 
skiej i zdobyły Warszawę, wówczas 
bolszewizm ogarnąłby Europę $гой- 
kową, a być może, przeniknąłby i ca- 
ły kontynent". 

Książka stara się przemówić do 
umysłowości czytelnika europejskie- 
go — i właśnie dlatego porównanie 
wydarzeń polskich z decydującemi w 
dziejach świata faktami należy uznać 

za najwłaściwszą metodę. 
Lord d'Abernon wchodził w skład 

misji koalicyjnej, która dnia 25 lip- 
ca 1920 roku przybyła do Warszawy 
z zadaniem niesienia pomocy Polsce. 
Zamiast podawać obecnie zrekonstru- 
owany na podstawie źródeł historycz- 
nych obraz wydarzeń, na które au- 
tor patrzył w Polsce własnemi ocza- 
mi, — lord d'Abernon cytuje dosłow- 
ną treść dzienniczka, prowadzonego 
przezeń w tym czasie. I to jest naj- 
cenniejsza może — z historycznego 
punktu widzenia — część książki. 
W krótkich, lapidarnych zdaniach, 
kreślonych na podstawie bezpośred- 
nich wrażeń, uwydatnia się pogląd 
cudzoziemca, w pierwszej chwili dość 
nieufnie usposobionego do środowi- 
ska, w którem wypadło mu działać, 
ałe następnie wrastającego psychicz- 
nie w ten świat, tak dla umysłu za- 
chodniego nieznany. Misja koałicyj- 
na lorda d'Abernona, ambasadora 
Jusseranda i gen. Weyganda przyby- 
wała do Polski z pesymistycznym po 
glądem na sytuację. Na Zachodzie li- 
czono się z upadkiem Polski, — po- 
dobne sugestje spotkały też misję w 
Pradze Czeskiej, gdzie politycy czes- 
cy wręcz odradzali przedstawicielom 
koalicji angażowanie się w sprawę 
rzekomo .,całkowicie przegraną”. 

I oto autor ze zdumieniem notuje 
w swym dzienniczku, że nie zastał w 

Warszawie spodziewanych objawów 
jakiegoś ..popłochu'. Co kilka zdań, 
w każdej codziennej pozycji znajdzie- 
my nacechowane zdziwieniem spo- 
strzeżenia o spokoju, z jakim stolica 
gotowała się do przetrwania nadcho- 
dzącego niebezpieczeństwa.  Człon- 
kowie misji, z wyjątkiem gen. Wey- 
ganda, niebardzo wierzyli w zwycię- 
stwo polskie, — to też notatki z dnia 
15 sierpnia i późniejsze, które znaj- 
dujemy w dzienniczku lorda d'Aber- 
nona, dowodzą, że ich autor został 
wprost oszołomiony rozmiarami prze- 
łomu, dokonanego na przedpolu Wi- 
sły i Wieprza. 

Lord d'Abernon, jak wszyscy człon- 
kowie misji, z natury swej wysokiej 
godności musiał się zetknąć z Naczel- 
nikiem Państwa i Naczelnym Wo- 
dzem, Marszałkiem Józefem Piłsud- 
skim. I oto znowu jesteśmy świad- 
kami gruntownej przemiany, która 
się dokonywa w umysłowości wybit- 
nego cudzoziemca. 

Propaganda różnych czynników 
zagranicznych i polskich usposobiła 
dyplomatę angielskiego niechętnie do 
naszego Wodza. Po przyjeździe do 
Warszawy, misja nie spotyka ze stro- 

  

   

   

  

pisze lord 

     
  

  

   

   

  

  

    

Listopad w 
Niespodziane zmiany aury pierw - 

szych dni listopadowych — krępowa- 
ły intensywność ruchu pieszego i ko: 
łowego Warszawy. Jedynie wyjątko- 
wym był „Dzień Zaduszny* — mroź- 
ny, jasny. Podziwiałem jednak spraw- 
ność administracji, kierującej ruchem 
setek tysięcy ludzi. Dzień ten w roku 
bieżącym Ściągnął znacznie więcej 9- 
sób niż w r. ubiegłym. Czyżby to był 
odruch tych, którym w epoce kryzysu 

jest smutniej? Zastanawiające jest rów 
nież to, że na grobach osób historycz- 
nych i wogóle — wybitnych, widzie- 
liśmy objawy serdecznej pamięci. A 
więc prze pomnikiem Cyprjana Gó- 
debskiego — złożono kwiaty i na na; 
rożniku pomnika wisiał wieniec. Ro- 
dzice podchodzili z dziećmi i im coś 
tłumaczyli: niewątpliwie o dziejach 
poety legjonisty. 

Mogiła Prusa — tonie w kwiatach. 

  

  

    

ny polskich sfer oficjalnych ani po- 
kory ani uległości. Autor notuje, że 
polskie Naczelne Dowództwo zacho- 
wuje pełną niezależność wobec gen. 
Weyganda. Misja zużywa wiełe cza- 
su i energji, aby przeforsować tro- 
chę posłuchu dła rad znakomitego 
generała trancuskiego. I oto mimo 

zystko postać Wodza Polski za- 
czyna w umyśle lorda d'Abernona 
urastać do coraz potężniejszych roz- 
miarów. Już czwartego dnia pobytu 
autor notuje, jak gdyby o dokona- 
nem świeżo odkryciu: 

   

  

„Dominującą tu osobistością jest 
bezsprzecznie Marszałek Piłsudski, 

Głowa Państwa i Naczelny Wódz Ar- 
mji, Zdumiewająca karjera: — sie- 
dem lat na Syberji i wiele miesięcy 
spędzonych z rozmaitych przyczyn 
w różnych więzieniach rosyjskich. 
Gorący patrjota, człowiek ogromnej 
odwagi i siły charakteru”. 

Autor poświęcił kilka zdań olbrzy- 
miemu wpływowi, który Pierwszy 
Marszałek Polski wywiera na ludzi: 

„Znamiennem jest, iż Marszałek 
Piłsudski odnosi zawsze moralną 
przewagę nad zagranicznymi wojsko- 
wymi, którzy się z nim stykają. Ge- 
nerał Henrys uwielbia go, a szef Bry- 
tyjskiej Misji Wojskowej, generał 
Carton de Viart, człowiek odznącza- 
jący się niezależnością wygłaszanych 
pogłądów. oczarowany był tym prze- 
dziwnym fenomenem polskim. 

Niezmiernie charakterystyczny, w 
odróżnieniu od wielu polityków za- 
granicznych, jest pogląd autora na 
decyzję z 6go sierpnia, którą uważa 
za dzieło całkowicie polskie, przy- 
czem, jego zdaniem: — „oświadcze- 
nia Weyganda i Piłsudskiego każą 
wnioskować, iż osobistej inicjatywie 
Piłsudskiego zawdzięczać należy naj- 
śmielsze posunięcia tego planu“, 

Zdanie to poparte jest ogólnemi 
spostrzeżeniami autora, z których 
wynika, że indywidualność Marszał- 
ka Piłsudskiego wywierała decydują- 
cy wpływ na przebieg wydarzeń i że 
nic wbrew Jego woli, ani poza Nim 
stać się nie mogło. : 

Ksiąžka lorda d'Abernona oddaje 
Polsce olbrzymie usługi propagando- 
we zagranicą. Może jednak przyczy- 
nić się do pogłębienia świadomości o 
decydujących w dziejach naszego 
państwa wydarzeniach także i w sze- 
rokich kręgach społeczeństwa polskie- 
go, tak chętnie wsłuchującego się w 
to, co o nas mówią i piszą obcy. To 
też polski przekład „Osiemnastej de- 
cydującej bitwy w dziejach świata” 
powinien się znaleźć w rękach każde- 
go Polaka. Słusznie bowiem pisze p. 
minister August Zaleski w przedmo- 
wie do polskiego wydania, że książka 
ta zawiera: „bezstronną ocenę czynu, 

który przez wielu Polaków nawet nie 
został należycie zrozumiany ani oce- 
niony, a który dumą napełniać wi- 
nien serce każdego Polaka". 

Al. K. 
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PARNIKI do kartofli 
udoskonalonego systemu, bardzo osz- 
€zędne i praktyczne w użyciu. tudzież 
gniotowniki, płuczki i sortowniki 

do kartofli poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
WILNO, uł. Zawalna Nr. Il-a. 
Dogodne warunki kupna — żądajcie 
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Woda w kryształach 
i drogich kamieniach 

Woda w kryształach i drogich kamieniach 
znajduje się, jak stwierdzili mineralogowie, 
w pewnych minimalnych ilościach. W opalu 
np. dość często stwierdzano obecność maleń- 
kich kropelek wody. Ostatnio jednak w ko- 
palni ołowiu w Rossie (U. S. A.) znaleziono 
duży kryształ kwarcu, w wewnętrznem wy- 
żłobieniu którego znajdowało się ok. 5 gra- 
mów płynu przeźroczystego, składającego się 
z wody i rozpuszczonych soli mineralnych. 
Akademja Nauk Przyrodniczych w Filadel- 
fji, której przekazano ten rzadki okaz, za- 
opinjowała po zbadaniu dokładnem kryszta- 
łu, iż liczy on prawdopodobnie około 1 mi- 
Ijona lat. Tyleż więc lat liczy sobie i woda, 
która przechowała się w jego wnętrzu. 

Warszawie. 
Lampki się palą koło głowy psa „Asa* 
na pamiętniku Dygasińskiego i wienice 
skromny zdobi mogiłę pięciu poleg 
łych. Znikła w tym tłumie dawna jego 
żywość, nieraz nielicującą z miejscem 
tak z istoty swego przeznaczenia smu. 
tnem.,. Dużo też oznak pamięci przy 
mogiłach bohaterów r. 1920 — od 
ks. Skorupki do cichych nieznanych 
żołnierzy... 

  

Gdy jechałem tramwajem po oświe 
tlonej Marszałkowskiej — uderzył mię 
przejaw gustu w układzie wystaw i 
świateł. 

Ale — we wnętrzu zamożnych skłe 
pów wyraźne zmniejszenie ruchu. Naj- 
ludniej u... Wedla i w paszteciarniach. 

ę skupia dawna elita łakom- 
czuchów Bristolu i Europejskiego — 
gdzie obecnie nieraz orkiestra przez 
wieczór gra dla kilku gości. 

Czas * 

  

  

  

KU RJ E R Ww I 

Pierwsza połowa dnia wczorajszego 
upłynęła pod wrażeniem wtorkowych 
ekscesów antyżydowskich. Od samego 
rana w mieście kursowały - rozmaite 
pogłoski o nowych awanturach które 
w rzeczywistości za wyjątkiem więk- 
szej awantury na ul. Safjanikach zre- 
sztą szybko zlikwidowanej przez po- 
licję nie miały miejsca. 

Przyczyniła się do tego w dużej 
mierze powaga wielkiego święta na- 
rodowego — odzyskania niepodleg - 
łości, jak również energiczniejsza niż 
dotąd, po wczorajszych oświadcze- 
niach p. wojewody postawa _ policji 
wileńskiej. 

W dzielnicy żydowskiej. 
Pomimo wszystko w dzielnicach żydow- 

skich panował nastrój przygnębiony. Widok 
szeregu sklepów z powybijanemi szybami i 
zrabowanemi towarami, jeszcze bardziej 
zwiększał przygnębienie. Ilości sklepów i 
prywatnych mieszkań, które ucierpiały pod- 
czas ekscesów wtorkowych niesposóh nara- 
zie określić. 

Pierwszy wiec akademicki. 
O godzinie 11 rano w mensie aka- 

demickiej przy ul. Bakszta zgromadzi- 
ły się tłumy młodzieży akademickiej. 
Po wiecu, na którym poruszone zosta- 
ły również ostatnie wypadki młodzież 
utworzyła pochód, który ruszył w kie- 
runku ulicy Mickiewicza celem wzię- 
cia udziału w defiladzie święta niepod- 
ległości. Korporacje studeckie przyby- 
ły na defiladę z żałobnemi przepaska- 

mi na sztandarach. 

Żadnego zakłócenia spokoju pod- 
czas przejścia pochodu na ulicach mia- 
sta nie było. Dopiero po pochodzie gru 
pa łobuzów wpadła na ul. Jagielloń- 
ską i jeden z nich laską wytłukł szybę 
w redakcji naszego pisma. Policja śle- 
dząca każdy ruch większych grup na: 
tychmiast przybyła na miejsce zaj- 
ścia i awanturnika który stłukł szybę 
ujęto. Jest nim niejaki Hieronim Per- 
forowicz robotnik budowlany. Zatrzy- 
manego odprowadzono do komisarja- 
tu i po spisaniu protokółu osadzono w 
areszcie. Zostanie przekazany on wła- 
dzom sądowym. 

Wiec na podwórku domu 
uniwersyteckiego przy ulicy 

Zamkowej. 
©О godz. 6-ej wieczorem zgodnie z 

zapowiedzię zaczęły się zbierać grupki 
studentów wpobliżu mensy akademic- 
kiej, gdzie zwołany został wiec. Jak 
zwykle w takich wypadkach tłumy 
rozwydrzonych szumowin zaczęły ma- 
sowo przyłączać się do przybyły na 
wiec akademików. W ten sposób łat- 
wo mogły powtórzyć się wtorkowe zaj- 
ścia. Na szczęście energiczna postawa 
władz i policji stłumiła w zarodku 
próby wywołania zajść i do zorgani- 
zowania wiecu nie dopuściła. W: tym 
czasie liczna grupa wyrostków usiło- 
wała na ul. Wielkiej ponowić oneg- 
dajsze wybryki, lecz policja i tu tłum 
rozproszyła. 

Tymczasem studenci, chcąc za 
wszelką cenę odbyć wiec poczęli się 
zbierać na podwórzu domu uniwersy- 
teckiego Nr. 24 przy ul. Zamkowej. 
Tu odbył się wiec, który trwał ponad 
1 1 pół godziny. Na wiecu tym posta - 
nowiono udać śię jutra o godz. 9 rano 
pod szpital św. Jakóba, gdzie ma się 
odbyć nabożeństwo żałobne za duszę 
tragicznie zmarłego studenta ś. p. Wa- 
cławskiego. Oprócz tego postanowiono 
zwołać na godzinę drugą w mensie a- 
kademickiej zebranie delegatów posz- 
czególnych wydziałów, celem wybra- 
nia komisji, która ma przedstawić J. 
M. rektorowi uniwersytetu postulaty 
studentów. | 

Nieudane próby. 
Po skończonym wiecu część akademików 

poczęła rozchodzić się w spokoju, natomiast 
inna część składająca się z „wszechpolaków* 
zaczęła się gromadzić na placu Katedral 
nym. Do zebranych przyłączyły się liczne 
grupy szumowin i podejrzanych indywiduów. 
Tłum podniecony agitacyjaemi przemówie- 
niami zaczął wznosić okrzyki antyżydowskie 
i ruszył w kierunku uliey Mickiewicza. Na- 
tychmiastewa jednak interwencja policji 
tłum rozproszyła, W kilka chwil później 

W świecie muzycznym i teatralnym 
wciąż trwa ferment. — W magistrac- 
kich teatrach rozpoczęły się repetycje 
— a tymczasem Szyfman idzie całą 

parą. „Romeo i Julja* ściągają tłumy . 
choć krytyka różnie się usłosunkowa- 
ła do wykonawców. Ze sceny płynie 

miękki melodyjny wiersz tłumaczenia 
Kasprowicza... z którym jednak nie 
zawsze daje radę Romeo (Pawłowski! 
nie oswojony z Szekspirowskim pa- 
tosem. Lepiej radzi sobie Lubińska -- 
Julja, w miejscach o mocnym patosie, 
— słabszą j w scenie lirycznej dla 
pewnej nikłości głosu. Inni artyści -— 
tylko poprawni. — Niektóre dekoracja 
— rywalizują z solistami. Słowem 
kspir tak ekscytuje warszaws 
mełomana — jak w Wilnie „„Róża* 
publiczność oklaskuje każdy akt. 

Mówiąc o ruchu muzycznym mogę 
powiedzieć: Wiwat Wilno! 

Dyrektorem administracyjnym Fil. 
harmonji został rdzenny wilnianin p. 
Edward Wrocki, znany zbieracz ksiąg 
i autor projektu Akademji Muzycznej. 
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DODAJE 

zebrał się tłum przy uł. Tatarskiej, który 
znowuż został rozproszony przez policję. To 
samo powtórzyło się na rogu ulicy Jagieł- 
lońskiej lecz i tym razem zamiary demon- 
strantów dzięki natarciu policji, spełzły na 
niezem. Po raz czwarty demonstranci usi- 
łowali zebrać się przy zbiegu ul. Miekiewi- 
cza i Dąbrowskiege. gdzie doszło nawet' do 
wypadków oporu w stosunku do policji, lecz 

energiczne posunięcia funkejonarjuszy po- 
licyjnych położyły kres próhie ekscesów. 
Kilku zbyt krewkich demonstrantów zatrzy- 
mano i osadzono w areszcie policyjnym. 

Wybicie szyb w lokalu 
gminy żydowskiej. 

Uspokojenie. 
Wezoraj 0 godz. 6 ej wiecz. grupa pal- 

karzy stłukła kilka szyb w lokalu gminy ży- 
dowskiej przy uł. Orzeszkowej 8. Z: 
wana poli szybko zainterwenjow: 
praszając demonstrantów. Pozatem w ca- 
łem mieście sytuacja całkowicie została о- 
panowana. 

Ulicami miasta nieustannie krążą wzmoc- 
nione patrole policyjne. 

Energiczna postawa władz w dniu wczo- 
zym wniosła w podnieconą dwudniow 

mi zajściami atmosferę znaczne uspokoje- 
nie. 

Interwencja prezydjum gminy 
żydowskiej u p. wojewody 

Beczkowicza. 
W związku z ekscesami we wtorek i na- 

prężoną nadal w mieście sytuacją, wczoraj 
interwenjowało u p. wojewody Beczkowicza 
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OTUCHY 
Dzień wczorajszy w Wilnie minął naogół spokojnie. 

prezydjum gminy żydowskiej z d-rem Wy- 
godzkim na czcłe. P. wojewoda zapewnił 
delegację, że akcja bezpieczeństwa publicz- 
nege ułegła reorganizacji. 

Sytuacja została już całkowicie opanowa- 
na i wałdze nie dopuszezą do żadnych dal 
szych ekscesów. 

Przyjęta została również przez p. Woje- 
wodę delegacja Żydowskiego Klubu Myśli 
Państwowej w oscbach dr. A. Hirschherga i 
p. B. Fruwehtera. Pan wojewoda oznajmił de- 
legacji, że wydał szereg zarządzeń, mających 
na eelu utrzymanie spokoju, wyrażając prze- 
konanie, że wypadki wezorajszego dnia nie 
powtórzą się i spokój nie zostanie zakłóco- 
ny. 

  

Pomoc pogotowia 
ratunkowego. 

Ubiegły wtorek był dła pogotowia ra- 
tunkowego dniem rekordowym, przez całe 
lata swego istnienia bowiem w dniu tym 
pogotowie udzieliło pomocy aż w 60 wypad- 
kach czyli w ilości dotychczas nigdy nie no- 
towanej. 

Między innemi podezas przedwczorajszej 
napaści rozagitowanego motłochu na Sskle- 
py, został dość poważnie ranny kupiec Fajn- 
sznajder. Wi trakcie zamykania okiennie 
Fajnsznajder został napadnięty i uderzony 
w głowę jakiemś ostrem narzędziem poczem 
wybito mu 2 zęby. Zawezwane pogotowie 
ratunkowe przewiozło rannego do szpitala 
Żydowskiego. 

Pobity został również w swoim sklepie 
Sokoliski właściciel sklepu aptecznego przy 
ul. Portowej Nr. 5, któremu udzielił pomocy 
lekarz prywatny. Na ulicy Wiłkomierskiej 
wybito 76 szyb w bożniey żydowskiej, oraz 

Posiedzenie grupy regjonalnej posłów 
i senatorów Bezp. Bloku wojew. wileńskiego. 

Wczoraj odbyło się o godz. 6-ej ze- 
branie posłów i senatorów Bezp. Blo- 
ku z woj. wileńskiego, na którem roz- 
ważano sytuację, wynikłą na tle wy- 
padków w mieście w ciągu dni ostat- 

nich. Po zakończeniu zebrania prezy- 

djum grupy regjonalnej udało się do 
p. wojewody wileńskiego, z którym 
odbyło konferencję, informując się o 
sytuacji i o wydanych przez władze 
zarządzeniach celem ukróceniu eksce- 
sów. 

  

Odezwa Komitetu Wykonawczego 
Absoiwentów U. S.B. 

Do Ogółu Młodzieży Akademickiej. 
Koledzy! Niech liczne ofiary gwałtów oraz krew, która się tragicznie 

przelała, staną się grożną przestrogą dla ogółu akademickiego. Nie na 
ulicy, nie zapomocą kijów i kamieni i nie przy udziale zbrodniczych szu- 
mowin powinni rozstrzygać swe nieporozumienia obywatele Rzeczypo- 
spolitej Akademickiej. 

Koledzy! Jako dawni uczniowie Uniwersytetu Stefana Batorego, głę- 
bokiemi przeżyciami i szczerem, serdecznem uczuciem związani z Alma 
Mater, wzywamy Was do zachowania spokoju i powagi, które umożliwią 
powrót do normalnego życia i pracy ku pożytkowi Ojczyzny i chwale 
naszej Świetnej Wszechnicy. 

Wilno, dnia Il listopada 1931 r. 

W imieniu Komitetu Wykonawczego: 

Dr. Walerjan Charkiewicz, Mgr. Tadeusz Kiersnowski, 
Mgr. Pinchas Kon, 
Mgr. Eljasz Rudnicki, 

Dr. Henryk Niewodniczański, 
Dr. Wiktor Sukiennicki. 

Rezolucja. 
Ogół Chrześcijańskiej Młodzieży Wydz. 

Sztuk Pięknych U. S. B. zebrany na Zebra- 
niu Walnem w dnu 10. XI. 1931 r.: 

a) potępia metody pałkarskie stosowane 
przez obie strony, które doprowadziły do 
zabójstwa obniżenia powagi uczelni i do- 
brego imienia akademików, 

b) uważa, że jedyną władzą, powołaną 
do rozstrzygania sporów na Uniwersytecie 
jest J. M. Rektor na czele Senatu U. $. В. 

€) wzywa wszystkie koła naukowe i or- 
ganizacje akademickie do przyłączenia się 

do naszej akcji uspokojenia i umożliwienia 
pracy naukowej na U. S. B. 

Jednogłośnie wybrany na walnem zebra- 
niu słuchaczy Wydzlału Sztuk Pięknych 
U. S. B. Komitet: 

Oktawjan Jastrzębski przewodn. 
Irena Karpińska 
Mikołaj Domarew 
Józet Michał Sękalski 
Hanna Milewska 
Tadeusz Stulgiūski, 

Do Żydowskiej Młodzieży Akademickiej! 
Ze Stowarzyszenia Wzajemnej Po- 

mocy Studentów Żydów  otrzymu- 

jemy poniższą odezwę z prośbą o u- 

mieszczenie. 

Zarząd Stowarzyszenia Wzajemnej 
Pomocy Studentów Żydów U. S. B. w 
Wilnie w obliczu groźnej sytuacji, wy- 
tworzonej wskutek zaburzeń wszczę- 
tych przez młodzież endecką, w rezul- 
tacie której jeden student — Polak 
poniósł śmierć, 2 studentów Żydów 
walczy ze śmiercią, 24 Żydów i 12 Po- 
laków zostało rannych, lokal Studen- 
tów =] Żydów zdemolowany, a szyby 
w dzielnicach żydowskich potłuczone. 
zwrócił się do władzy, od której otrzy- 
mał zapewnienie że spokój będzie przy 
wrócony, a wszelkie wystąpienia prze- 
ciwko porządkowi i bezpieczeństwu 
będą tępione z całą surowością prawa. 

  Dzięki jego pomysłowej inicjatywie 
koncerty Filharmonjį — dawniej świe 
cące pustką, — są wypełnione. Wro- 
cki zmienił system i program. Powró- 
cił do utworów klasycznych o wypró- 
bowanej wariości, angażuje na poje- 
dyńcze występy kapelmistrzów i en- 
ropejskiej sławy wirtuozów. Umiejęt- 
na reklama zaciekawia ogół — a rozu- 
mowane biuletyny mają wielkie powo- 
dzenie. Wilnianin pamięta o Wilnie. 
Właśnie nasi muzycy Konstanty Gał- 

kowski i Dziewulski będą mieli swe 

kompozytorskie wieczory w  Fil- 

harmonji. Pani Zubowiczowa z Wil- 
na będzie Śpiewała ich p i — 
Również wileńczuk St. Kazuro zapre- 
zentuje ustępy z swej nowej opery. 

Wielkie nadzieje pokłada świat mu 
zyczny na osobie nowego kierownika 
działu muzycznego w M. O. Witolda 
Maliszewskiego — kompozytora znane 
go Europie od lat 30. Jest to artysta 
o renesansowym naprawdę rozmachu. 
Ukończył gimnazjum ze złotym meda. 
łem, Akad. Medyczną ze ziot. med. 

  

  

   

  

   

  

  

Koleżanki i Koledzy! 
Zarząd Stowarzyszenia Wzajemnej 

Pomocy Studentów Żydów wyraża 
swoje głębokie ubołewanie z powodu 
przelanej krwi i śmierci studenta — 
Polaka poniesionej w czasie napadu 
na Żydów wskutek jedynie nieszczę- 
śliwego wypadku. 

Zarząd Wzajemnej Pomocy St. Ż. 
zwraca się do żydowskiej młodzieży 
akademickiej z apelem, by w tej po- 
ważnej a smutnej chwili zachowała na 
dal spokój w oczekiwaniu zlikwidowa- 
nia zajść i należytego ukarania spraw- 
ców. 

Zarząd Stowarzyszenia 
Wzajemnej Pomocy Stu- 

dentów Żydów U. S. B. 
w Wilnie. 

Wilno, dn. 11 listopada 1931 r. 

Konserwatorjum Petersb. (u Rimsk.- 
Korsak.) — również. Jest świetnym. 
mówcą, pedagogiem. : 

Samo wyliczenie kompozycyj Mali- 
szewskiego zajmuje w wydawnictwie 
Bielajewa kiłka stronic. Po ucieczce z 
Bolszew ji w czem stał, kilka lat bory- 
ka się z nędzą w Warszawie zanim zro 
zumiano — jakie miejsce należy się 
najwięcej udyplomowanemu w Polsce 
artyście. — Podczas pracy w Szkole 
im. Szopena i Tow. Muz. już dał się 
poznać jako niezależny artysta, — da- 
leki od koteryj. 3 

Wielkij festyn organizuje Filhar- 
monja: 8 grudnia odbędzie się uroczy - 
stość 30-lecia Filharmonji. i 

Zaproszeni będą reprezentanci о$- 

rodków muzycznych Wilna i krytycy 
muzyczni z całej Polski i z zagranicy. 

Z Wilna będą zaproszeni Dr. Wyle- 
żyński i Józefowicz. 

"- Nie składa rąk ubożejący w fundu- 
sze Świat naukowy. Powrócili z Krako 
wa delegaci Komitetów regjonalnych 
mających zasilić „Słownik Kultury 

  

wybito szyby w kiłku sklepach i mieszka- 
niach. 

Ścisłych danych co do iłości osób, które 
zostały pobite łub potłaczone podczas zajść 
narazie nie ustalono, gdyż oprócz pogotowia 
ratunkowego pierwszej pomocy  udziełały 
również szpitale i lekarze prywatni. 

W ciągu dnia wezorajszego w ambula- 
torjum ieczniey „Miszmeres Chojlim“ udzie- 
łono pomocy 6 osobom potiuczonym padezas 
bójek powstałych na tle ostatnich z: 
mieście. 

  

  

  

Stan rannego prezesa Syndykatu Dziem- 
nikarzy Żydowskich d-ra Wajnreicha jest 
bardzo poważny. Lekarze orzekli, że @-г 
Wajnrcieh zmuszony będzie poddać się ope 
racji wyjęcia jednego oka 

  

Kcha awantur wileńskich 
w Warszawie, 

Tel. od wł kor. z Warszawy 
Na wiadomość o wypadkach wileńskie 

i tragicznej śmierci jednego ze studentów 
Polaków, młodzież akademicka usiłowała 
zorganizować w Warszawie manifestacje, 
tłumnie zbierające się w niektórych punktach 
miasta. Do żadnych demonstracyj jednak nie 
doszło, bowiem władze bezpieczeństwa wy- 
dały polecenie policji najostrzejszego Hk- 
widowania jakichkołwiek zamieszek. 

Pozatem w Warszawie panuje zupełny 
spokój. Uczelnie są zamknięte. 

  

Do Rodziców, Nauczycieli Szkół 
i Komitetów Rodzicielskich. 

Nie jestem politykiem, dlatego o przyczy- 

nach tych wypadków, które w dniu 10 listo- 

pada zhańbiły Wiłno, młodzież wileńską (po- 

dobno inicjatorami pierwszych awantur była 

młodzież przyjezdna) i bańbią przedewszyst- 

kiem tych co młodzież akademicką wyzysku. 

ją dla swoich cełów politycznych, nie chcę 

zabierać glosu, 

Nie w charakterze polityka, a tylko ojea 
rodziny i obywateła kraju zwracam się de 

stkich rodziców, wychowawców, orga- 

nizacyj nauczycielskich i rodzicielskich komi- 

tetów, aby ratowali najwrażliwszą młodzież 

w wieku szkolnym i nawet przedszkolnym 

przeciwko tej zarazie, jaka idzie z ulicy przy 

trzasku szyb, wystrzałach z broni palnej i 

dzikich okrzykach tłuszczy 

Należy stworzyć jeden wspólny front po- 

tępiający wszelkie gwałty, ekscesy i awantucy 

%    

uliczne. 

Dla stworzenia tego wspólnego frontu by- 

łoby wskazanem, aby rodzice i wszelkiego 

rodzaju związki pedagogów i pedagogiczne 

przy pomocy Komitetów  Rodzicielskich i 

Związków Nauczycielskich zorganizowały wy- 

danie wspólnej odezwy i przy pomocy władz 

szkolnych przeprowadziły akcję uświadamią- 

jącą w szkołach, jak są dalekimi od ideałów. 

narodowych i prawdziwego chrześcijaństwa 

ci, co szerzą hasła nienawiści i pobudzają do 

gwałtów. > 

Wypadki z dnia 10 listopada wykazały że, 

szkoła i społeczeństwo nie potrafiły wychować 

młodzieży, dlatego rodzice i pedagogowie po- 

winni wspólnie się zbierać i współpracować 

aby z tej młodzieży szkołnej, która się zapa- 

truje na młodzież akademicką nie wyrosła 

nowe pokolenie szkodników narodowych. 

Waeław Gizbert-Studnicki 

uł. Wiwulskiego 5 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
Podniesienie stawek celnych. 

Wprowadzone ostatnio przez rząd litew- 
ski cła ochronne, doprowadzą niewątpliwie 
do zupełnego zahamowania przywozu na Li- 
twę. Cła te ze szczególną siłą uderzają w 
import włókienniczy, na czele którego do- 
tychczas kroczyły Niemcy. Towary, które 
pochodzą z krajów nie związanych z Litwą 
traktatami handlowemi, opłacają cło podwój 
nej wysokości stawek prohibicyjnych. Jed-- 
nocześnie w celu dalszego ograniczenia przy 
wozu, rząd litewski postanowił udzielać im- 
porterom wiz wyjazdowych zagranicę, celem 
uskutecznienia zakupów. tylko w wyjątko- 
wych wypadkach za zezwoleniem władz ad- 
ministracyjnych. Również i wizy wjazdowe 
dla cudzoziemców, przybywających na Litwę 
w celach handlowych, ograniczone zostają 
do minimum. W ostatnich dniach, jako uzu- 
pełnienie tych zarządzeń, które mają zupeł- 

nie uniemożliwić przywóz zagranicznych to- 
warów na Litwe.litewski bank emisyjny og- 
łosił, że nie będzie dyskontował weksli, słu- 
żących do finansowania przywozu . 

   

Popierajcie Ligę Morską 
epo" 
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polskiej“ i odbyli juž 2 posiedzenia 
dla zorganizowania Komitetów Regjo- 
nalnych i Naczelnego Komitetu. Stoi 
więc świat nauki polskiej wobec wy- 
dawnictwa. którego nie było w Polsce. 
— a zaledwo zaczęto w Rosji przed 
wojną. W sprawie Komitetu Wilen- 
skiego był z Wilna w Krakowie prof. 
Iwaszkiewicz. 

, Opuszczając Warszawę — jakże 
nie zajrzeć do pałącu Paca? — Proces 
przywódców Centrolewu. Niema nic 
z Sensacji, z posmaku efektu! Najnud- 
niejszy pod słońcem proces -- już nu- 
żący nielicznych słuchaczy na sali. Da 
Piero na przemówienia stron będzie 
słów elokwencji adwokatów i pro- 
dużo amatorów... do słuchania upu- 
kuratorów warszawskich — władają- 
cych słowem — jak ostrą szpadą... 

I choć szary, mokry listopad roz- 
piął swe skrzydła nad Warszawą smut 
no ją opuszczać... 

  

  

Antoni Miller. 

cage
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Nr. 262 (2204) : KRUKI BE 

WIESCI I OBRAZKIZ KRAJU. 
Nowa Wilejka. 

W odpowiedzi ks. Baranowskiemu. 

Z kół rodzicielskich otrzymujemy naste- 

st: ° 

zku z notatką ks. Baranowskiego 

z dnia 29 ub. m. uprzejmie pro- 

we umieszczenie następującego 

    

    

  

   

    

  

pu 

  

w 

  

szė o ła 
wyjaśnier 

Notatka ks. Baranowskiego dotyczyła kl. 

Il-giej, życiem kt j =zególnie się intere- 

. gdy K 
sa. o której mowa $ poprzednio 

w lokału przy Gimnazjalnej. Z opo- 

wiadania mego i dzieci tej kla- 

sy musiały chod do innego bu- 
dynku przy ulicy Kościelnej. Podobny stan 
rzeczy zrodził w nas rodzicach ob 

A ych dzieci. w konsek 
yliśmy poda zaopatrzone naszemi 

isami do Wł Szkolnych na ręce p. 

Kierownika szkoły z chwilą jego powrotu z 

    

     

  

   

    

    

  

   

      

urłopu. Zapewniono nas wtedy, że te niepo- 
rządki ustaną —- bieganina dzieci się nie 

powtórzy. 
Czy były jakie zarządzenia Władz Szkol.      

mych w tej sprawie — nie jest mi wiadome, 
wiem tylko, że w dalszym ciągu dzieci cho- 
<lziiy same na lekcje religji już nietylko do 

gmachu szkołnego, lecz i do kościoa. 

Nie a mi ć sę do strony 
koy. lecz z tytułu prawa        

   

  

      

  

acierzyńskiego mogę żądać, by szkoła nie 

lekkomyślni zdrowia naszych 

k to miało miejsce w dniu 16 ub. 

  

tkowo zimny dzień 

przy silnym wietrze musiały czekać na ot 
«warcie kościoła. nim znaleziono klucze 

Następnie przez całą godzin iębn 
<działy w murach kościelnych. 
<zieci zmarzły niech świadczy fakt, ż 
me prosiły księdz je zwolnił z lek 
do domu. Po pov ° z kościoła syn mó 

był tak zziębnięty. 5 
do łóżka i zastosować odpowiednie środki, 
gdyż gorączka dochodziła do 40 stopni. № 
*uralnie, że wobec takiej gorączki nazajutrz 
«do szkoły pč nie mógł. Przerażona cho- 
*oba swego syna. byłam oburzona podobną 
mierozwagą ze strony ks. Baranowskiego. 

Ne wiem, czy władze szkolne, które wed 
"fug słów ksie B. miały kceptować taki 

у prawną odpowie- 
e saszych dzieci. 

strzegam, że kwestje me- 
e zostawiam  całkowi- 

zenie zaś ks. Baranow- 
y się bez Sowieta Rabo- 

<zych Deputatć m stanowczo za nie 
Taktowne, Niepow y danym wypadku 
nierzeczowe. Wielebny Ksiądz nie rozróżnia 
*westyj programowych szkoły od prawa ro- 
<ziców co do ich troski o zdrowie dzieci, 
obraża nasze uczucia rodzicielskie, oraz go- 

«zi w tak pożądaną zasadę współpracy de 
anu ze szkołą. 

    

        
   

  

      

    

   
   

      

  

   

    

  

   
     

   

    
Jeszcze 

"odyczno-dy 

<ie szkołe. 
skiego „Obej 

        

ę wyrazy wysokiego szacunku i po-    
Walerja Pedysz. 

Nowa-Wilejka, 11. XI. 1931 r. 

Brasław. 
Walka ks. Olszewskiego ze Zw. N. P. 

W dniu 25 października r. b. z okazji 
święta Chrystusa — Króla odbyło się w miej- 

wym kościele parafjalnym uroczyste na- 
stwo z kazaniem księdza prefekta Ol- 
kiego, Ludność tłumnie zebrana w po- 

korze ducha oddała hołd Chrystusowi Panu, 

  

    

  

   

  

   

   

   

ić pod S 
dobrc uczynki i k 

Lecz i uroczysłość Chrystusowa została 
lekkomyślnie zakłóconą przez Olszew- 
skiego, ktory miai odwagę Z m świ 

ć wiernych do walki ze „Związ- 
uczycielstwa Polskiego, który zwal- 

    

      
   

   
tami inowierców i 
łały protest u nau obecnego na 
nabożeństwie i społe które stoi 
blisko prac szarych społeczników jakimi są 
nauczyciele szkół powszechnych. 

W tym samym dniu udała się delegacja 
Oddziału Powiatowego Z. N. P. w osobie pp. 
Zaleskiego Bronisława i Stopy Michała da 
przewielebnego dziekana z prośbą 
o interwencję z dziekan zaznaczył, że 
jego władza tŁ aleko nie sięga, by mógł 
kontrolować kazania księdza prefekta i że 
za niego nie bierze odpowiedziałności, pro- 
sząc równocześnie ks. Olszewskiego, by udzie 
lił delegacji wyjaśnienia co skłoniło go do 
zajęcia tak wrogiego stanowiska względem 
Związku Nauczycielstwa Polskiego. Ksiądz 

szewski nie był w stanie dać na to odpo- 
i yjątkiem powołania się na 

Polski, wobec czego delega 

  

    

  

   

  

     

   
  

   

      

      

    
niającej odpowiedzi zakomunikowano księ- 
dzu Olszewskiemu w obecności księdza dzie 

ą Polskiego 
w Brasławiu postępowania księdza Olszew- 
skiego publicznie piętnuje jako nieetyczne 
i nie licujące ze stanowiskiem kapłana 
Polaka, który zamiast siać wśród wiernych 
ziarno miłości i zgody podburza ich do wal- 

ki z nauczycielstwem, które wiele zasług po- 
łożyło dla miejscowego ludu. 

Podajemy tę krótką notatkę do publiez- 
nej wiadomości, by szerszy ogół społeczeń- 
stwa zapoznać w jaki sposób ks. Olszew- 
ski chce wychowywać pokorne owce. Szezęś 
cie, że ks. Olszewski nie rzucił hasła spale- 
nia na stosie wszystkich Związkowców. a 
było ich w tym dniu sporo w kościele 

Oddział Pow. Zw. Naucz. Polsk. 
w. Brasławiu. 

  

   

   

WIEŚCI Z WOJEW. NOWOGRÓDZKIEGO 
©Qddział Nowogródzki „Kurjera Wileńskiego" mieści się 

w Nowogródku przy ul. 3-go Maja, tel. 94. 
  

Wielki i piękny 

film dźwiękowy 
Kino dźwiękowe 

Pogoń 
w Nowogródku 

ŻONA FARAONA 
W rolach głównych: Emil Jannings i Harry Liedtke 

NASTĘPNY PROGRAM: MONTE CARLO.     

Nowogródek. 
Międzyzwiązkowa Komisja Kultu- 

ralno-Oświatowa. 

Zainicjowana swojego czasu przez pana 
posła Poźniaka Stanisława. Kier. Sekr. Woj. 
B. B. W. R. w Nowogródku akcja koordy- 
macji pracy kulturalno-oświatowej, dała pe- 
wien konkretny rezultat w postaci ukonsty- 
tuowania się t. zw. Międzynarodowej Komisji 
Kulturalno-Oświatowej. Komisja ta powo- 
łana do życia przy wydatnem poparciu pana 
wice-wojewody Godłewskiego, obejmuje jak 
<dotychczas sekcje oświatowe następujących 
©rganizacyj: Sekr. Woj. B. B. W. R.. Woj. 
1. O. PP, Z StrazycPoz., .Źw.:P: O. Ki 
Żw. Mł. Wiejskiej, Pow. L.'O. P. P., Zw. 
Rob. Niefach, K P H. T-wo Org. i Kółek 
Rol. Polskiej Macierzy Szkolnej, Magistra- 
tu miasta. 

Na czele Komisji stanął posiadający wieł 
Ai mir na tutejszym terenie poseł Poźniak 
Stanisław. 

   

Onegdaj odbyło się w lokalu Sekr. woj. 
    

    

  

B B. W. R. zebranie Kom którem 
poseł Poźniak dał ogólne wytyczne dla dzia- 
łalności Komisji, przyczem poło: wielki 

isk na objęcie sferą działalności Komisji      
"si. Poszczególnym członkom Komisji przy 

dzieli się referaty takie jak młodzieżowy 
wiejski, miejski odczytowy, amatorski, uni- 

wersytetu robotniczego i t. d. Referaty te 
każdy z referentów przedyskutuje w swo- 
im Žwiązku, poczem zostaną uwzględnione 
i przyjęte jako wytyczne działalności Ko- 

zmisji. 
Prowadzić będzie się rozgłośnię nowo- 

'gródzką, dla której gigantofonu przyobiecał 
użyczać za niewiełką opłatą Pow. L. O. P. P. 
Pozatem p. poseł Poźniak zakomunikował 
zebranym, że pod protektoratem p. Prezy- 
<ienta Rzeczypospolitej i przy jego finanso- 
wem poparciu. powstanie ogólno-polske pis- 
no młodzieży szkół średnich, którego kie- 
rownictwo poruczone zostało jemu samemu. 

R. 

   

Ze spraw bezrobocia. 
W, dniu 9 b. m., w lokalu Wydziału Po- 

-wiat. odbyło się pod przewodnictwem p. Ro- 
mera posiedzenie Sekcji Gospodarczej Powia- 
iowego Komitetu do Spraw Bezrobocia. 

Po odczytaniu protokółu z poprzedniego 
szebrania wywiązała się dyskusja na temat 
«dotychczasowej pracy Sekcji. 

Prezes sekcji finansowej p. Stark poin- 
tormował zebranych, że Komitet dysponuje 
już sumy około 600 zł. i że codzień wpływają 
nowe sumy. Ostatnio cech piekarzy nowo- 
sródzkich z p. Załewskim na czele wpłacił 
104 zł.. a bawiąca w owogródku trupa ar- 

tystów rosyjskich wpłaciła 80 zł. 
Obecny na zebraniu p. starosia new 

ski zwraca uwagę na konieczność wzmożenia 
<zynnej praey komitetu. 

Przyjęto więc dyskusję co do najaktual- 
miejszej pracy sekcji. Przedewszystki i 
ла wniosek p. starościny Hryniew 
Tumilewicza zgodzono się z tem 
Pilniejszą sprawą jest zaopatrzenie kar 
tofle i kapustę; przyczem kartofli uchwalono 
zakupić 500 pudów, a kapusty 100 »udów Następnie wobec tego, że wieprze ž tanie 

i. wsi B М wagi), uchwalono kupno 2 wieprzy. Co zaš do mejsca na kwą- 
szenie kapusty, to na wniosek p. Tomaszka 
postanowiono w ofiarowanym przez Magi- 
strat składzie wykopać i wymurować dół. 
Sprawą tą zajął się p. Pierchowski 
zakupów kartofli, kapusty i wieprzy 
szono podsekcji zakupów t. j.p. p. Wineeu- 
takowej, Kordjakowi i Iwanowskiemu. 

sprawę terminu goto- 

    

Fryniew- 

  

    
     

  

  

    

       

  

Omawiano również 
"wania obiadów. Ostateczne jednak załatwie- 
nie tej kwestji zostawiono do wypowiedze- 
ua się Sekcji Pracy. Ustalono tylko, że obi 
<ly mają składać się z jednego lecz obfitego 

    

  

  

  

i pożywnego dania (wobec braku drugiego 
kotła) i porcji chleba. 

Poruszono sprawę zbiórki artykułów spo- 
żywczych. Jedna źbiórka została już doko- 
naną przez 3 drużynę harc. 2 drużynę żeń- 
ską im. Piłsudskiego, jednak pomimo ich 
starań nie dała pożądanego rezultatu. Winę 

w tym wypadku ponosi poniekąd p. Toma- 
szek, gdyż sprawą tą pokierował nie tak, jak 
to leżało w programie Sekcji. Ustalono więc, 
że zbiórkę przeprowadzać będą członkowie 
Komitetu. Narazie zajmą się tą źbiórką na- 
stępujące osoby: p. Siemianowska, p. Bunie- 
wiczowa, p. Pilichowski i p. Winnik. 

Po omówieniu innych podrzędnych spraw 
zebranie zakończono z tem, że następne po- 
siedzenie odbędzie się w. piątek. iw. 

    

Migawki nowogródzkie. 

Znaną powszechnie jest rzeczą, że czytel- 
nictwo u nas nie jest należycie doceniane. 

Zagranicą w państwach bardziej kultural- 

nych, przeciętny obywatel, idący z postę- 

pem czasu nie może sobie wyobrazić, jak 

można obejść się bez prenumerowania cho- 

ciażby jednej miejscowej gazety. Życie każ- 

dego jest tak uzależnione od warunków i 
okoliczności, że niesposób jest przejść przez 
nie nie interesując się tem co obok nas się 

dzieje. 

Nie można powiedzieć, żeby i u nas 

(mówię o miastach prowince.) tej ciekawości 

nie było. Jest ona siłą faktu istnienia czło- 

wieka w państwie bądź co bądź kultural- 

nem. Jednak zaspokojenie tej ciekawości 

odbywa się tu w sposób wcale nie kultu- 

ralny — w plotkarstwie. Przeciętny nowo- 

gródzianin żałuje czterech złotych na pre- 

numeratę dziennika, natomiast kilka nieraz 

godzin dziennie traci czas na badanie i wy- 

pytywanie sąsiadów i znajomych o tem czy 

Japonja naprawdę została już pokonaną, a 

Chińczycy w pień wyrznięci? — czy prawdą 

jest, że do Nowogródka przybywa kilka puł- 
ków wojska i półtora aeroplana; — a czy 
prawdą jest, że panowie z Magistratu za 
ściąganie podatku szarwarkowego pociąg- 
nięci są do odpowiedzialności sądowej i t. p. 
rzeczy. No proszę... Czy nie lepiejby było 
prenumerować „Kurjer Wileński, który o 
wszystkiem informuje, a wolne chwile i 
chęć pogadanki spędzać na rzeczowej dy- 
skusji? Przytem, jakże nieraz inaczej wy- 
glądałoby życie człowieka, gdyby nie prze- 
a pė najbardziej go obchodzącej, 

a właśnie omawiana była w dzienniku 
a o którą on wypytywał różnych gości pła- 
cąc sute honorarj Także i towarzystwo ta- 
kich ludzi-plotkarzy nie n 

    

ależy do przyjem- 

  

ności. 

Niestety tej zasadzie hołduje w Nowo- 

gródku i moc urzędników. Pani Cz żona   

urzędnika powiedziała: „Nigdy w życiu nie 

prenumerowałem gazety, a teraz tem bar- 

dziej jest mi to niepotrzebne, bo i itak mój 

mąż o wszystkiem wie”. Tymczasem pan 
ten, onegdaj po powrocie do domu z „bib- 

ki“ + opowiadając żonie o różnych usłysza- 

nych różnościach. o których sam zresztą 

nie miał pojęcia, gdyż gazet nie czyta, mię- 

dzy innemi tak powiada? 

— Byłem dzisiaj z kolegami na czarnej 
wiele ciekawych rzeczy oni opowiadadają. 

—? 
pit Mówią, *że pani R. w „Kurjerze Wi- 

@ 

lenskim“ wystąpila z kategorycznem žada- 

niem aby małżeństwu po trzech latach 

wspólnego pożycia udzielano rozwod... 

— (o*.. Rozwodu ci się zachciało?! Ach 

ty trutni Zabraniam ci obcować z podob- 

nymi łudźmi! — wpadła na niego żona, nie 

pojmując wcale, jak i on sam o czem wła- 

ściwie była tam mowa. 

A gdy wreszcie udało się im dojść ze 

sobą do porozumienia, że rozwód im jesz- 

cze niepotrzebny, — zkolei żona poczęła 

opowiadać o zebranych nowinkach, które 

jednak mocno zaintrygowały jej małżonka, 

tak że znowu nastąpiła sprzeczka. A gdy 

kobieta dowodziła w. 

jest prawdą, gdyż mówiła jej o tem jej 

przyjaciółka, która czyta „Kurjer Wilen- 

ski*, znudzony małżonek musiał znowu się 

  

że to o czem mówi 

  

ubierać i mimo spóźnionej pory iść do przy- 

jaciółki aby tę gazetę przejrzeć... 

No, czyż nie lepiej byłoby stale prenu- 

merować „Kurjer Wilefski“? iw. 

Lida. 
jęcie cyganów — złodzici. 

W ostatnich dniach władzom  bezpie- 
czeństwa udało się przyłapać w lesie na te- 
renie gminy sobakińskiej pow. szczuczyńskie 
go 2 Cyganów i dwie Cyganki, którzy doko- 
nali szeregu kradzieży na terenie powiatów 
ldzkiego i szczuczyńskiego. Przy aresztowa- 
nych znałeziono rzeczy pochodzące z kradzie 
ży oraz obcięty karabin francuski. Piąty 
członek szajki złodziejskiej zbiegł. 

  

Odczyty w szkołach. 

Z okazji dnia oszczędności odbył się tu 
szereg odczytów w szkołach. W niedzielę od 
była się akademja, na której wygłosił refe- 
rat przybyły z Warszawy dyrektor Związku 
Spółdzielni Spożywców R. P. p. Marjan Ra- 
packi. Wi przeddzień dyrektor Rapacki wy- 
głosił odczyt p. tyt. ..Spółdzielczość a kry- 
zys gospodarczy w sali starostwa lidzkiego, 
w obecności najwybitniejszych przedstawi- 
cieli tutejszego społeczeństwa. 

Węgiel Górnośląski 
w wozach zaplombowanych, 

DRZEWO OPAŁOWE suche — poleca firma 

„WILOPAŁ'", Inż. Homy Wład., 
Styczniowa 3, tel 18-17, za gotówkę i na raty 

  

    

  

  

Prace Lariąda Wojewódzkiego 
Kom'teiu Ko ejowego L. 0. P. P, 

Na jednem z ostatnich zebrań Ko- 
lejowego Komitetu L. O. P. P. rozwa- 
żano szereg spraw ważnych dla życia 
organizacyjnego instytucji. 

Sumieniem każdej organizacji o 
charakterze społecznym jest walne ze- 
branie. Komitet Kolejowy L. O. P. P. 
zwołuje dwa razy do roku tak zwane 
walne zgromadzenie, przyczem jedno 
walne zgromadzenie poświęcone bywa 
sprawom budżetowym i nazywa się 
„Ogólnem zgromadzeniem programo- 
wo-budżetowem, drugie nosi miano 
sprawozdawczego. W rożu bieżącyra 
Ogólne zgromadzenie programowo- 
budżetowe ma być zwołane na dzień 
6 grudnia na godz. 13-tą do lokału 
Ogniska Kolejowego. gdzie z reguły 
Komitet Kolejowy odbywa swe prace 
i zebrania. 

Na porządku dziennym tegorocz- 
nego ogólnego zgromadzenia rozpatry- 
wane mają być następujące sprawy: 
poza otwarciem i wyborem prezydjum, 
preliminarz budżetowy na rok 1982 o- 
raz zgodnie z brzmieniem artykułu 
20 $ 5 Statutu L. O. P. P. wszystkie 
wolne wnioski zgłoszone na tydzień 
do Zarządu Wojewódzkiego Komitetu 
kolejowego. Jak dowiadujemy się jed- 
nym z winosków ma być ewentualność 
udzielenia subwencji wileńskiej stacji 
aerologicznej, prowadzącej badania 
związane z potrzebami i dążeniami lot- 
nictwa. Proponowane subsydjum w 
kwocie 1100 złotych ma być użyte na 
cele publikacji w druku, doświadczeń 
i obserwacyj wileńskiej stacji aerolo- 
gicznej za rok ubiegły. 

Ze sprawozdania złożonego przez 
prezesa Komitetu Kolejowego inż. Bud 
kiewicza, dowiadujemy się iż nie zwa 

żając na trudności przeżywanego kry: 
zysu gospodarczego, Zarząd Główny 
nie rezygnuje z dalszej propagandy 
idei L. O. P. P. Nasilenie propagando- 
we ma być wznowione. Staraniem Za- 
rządu Głównego w Warszawie odpo- 
wiednia akcja propagandowa ma być 
prowadzona przez wyroby monopolo* 
we, jak zapałki i papierosy. Przyczem 
odnośne wytwórnie będą załączały np. 
do pudełka zapałek specjalnie obmyśla 
ne wezwanie propagandowe, lub sama 
etykieta zostanie przystosowaną do po- 
wyższych potrzeb. 

W wyniku prac p. Romaszko, jako 
przewodniczącego komisji organiza- 
cyjnej, ustalono iż na terenie Wileń- 
skiej Dyrekcji Kolejowej. liczba pra- 
cowników nie należących do LOPP. 
jest stosunkowo nieduża, nie przekra- 
cza bowiem 15 proc. Według obliczeń 
ilościowych z pośród pracowników e- 
tatowych do LOPP nie należy 1500 
osób. Liczbę pracowników nieetato- 
wych i prowizorycznych dokładnie 
obliczyć się nie da, wobec wielki 
płynności tego rodzaju pracown. Nie 
mniej staraniem komisji organizacyj- 
nej jest dążyć do ustalenia liczby nie 
należących do ligi, poczem użyć odpo- 
wiednich starań, celem wciągnięcia ich 
w szeregi organizacji. Wynika z tego 
dosadnie iż ambicja Komitetu kolejowe 
go, co do wciągnięcia do ligi wszyst- 
kich kolejarzy naszej dyrekcji, nie jest 
w swej realizacji zbyt odległą. 

Penierajele przemysł krałowy 

        

  

  

Rozmaici bezrobotni. 
Nędza jaskrawa, bijąca w oczy 

łachmanami swych ubrań i niechluj- 
stwem niemytych twarzy, wzbudza od- 
ruchową litość u ogółu łudzi, ale nę- 
dza inteligenta, który do ostatnich gra 
nic możliwości stara się wyglądać kul- 
turalnie, pozostaje często nie postrze 
żona. Bardzo słuszne o tem pisze uwa- 
gi, a raczej osobiste bodaj zwierzenia 
p. Zygmunt K. w niedzielnym numerze 
„Słowa”. Dla strajkujących i manife- 
stujących bezrobotnych organizują się 
wszelkiego rodzaju pomoce. zbiórki i 
zapomogi, zaś dla tych co umieją tyl- 
ko ofiarować swą pracę i umierać w 
milczeniu gdy jej nie otrzymują, robi 
się daleko mniej. 

Komitet dla pomocy bezrobotnym 
powinien zwrócić na te głosy uwagę. 
Ostatnio stwierdzono, że zbiórka u- 
brań wyniosła ilość darów po nad spo- 
dziewanie. Niechże dobrze się zorjen- 
tują ci, którzy będą te dary rozdawali 
bezrobotnym. Niech do nadużyć nie 
dopuszczą, żeby nie było teraz, jak by- 
wało ze słynnemi darami amerykań- 
skiemi, kiedy to profesor U. S. B. bez- 
warunkowo człowiek nie bez funduszu 
i bynajmniej nie bezrobotny, brał ma- 
terjały na ubranie i robił awantury, że 
mu i butów nie dano, albo imoście 
prowadziły handel otrzymanemi gac- 
niturami, albo handlarze kupowali 

pode drzwiami lokalu rozdawnictwa o 
trzymaną odzież od niby potrzebują- 
cych... 

Dary i darmowe zapomogi są w sa- 
mej istocie swojej czemś wysoce demo- 
ralizującem, upakarzającem i dla lu- 
dzi niekulturalnych mają nieodmien- 
ny skutek: przyzwyczajają ich do kon- 
tentowania się małem, czyli do życia 
jeszcze mniej kulturalnie, niż dotąd, 
a przytem do nic—nie—robienia, co 
w tutejszem, leniwem, niezaradnem. 
ospałem i zrezygnowanem z odcieniem 
fatalizmu społeczeństwie łatwiej się 
przyjmuje niż gdzieindziej. . Tutejszy 
człowiek woli mniej pracować i mniej 
mieć czego bądź, niż więcej mieć, ale 
więcej pracować. Tak było przed woj- 
ną, za czasów ekonomicznie normal 

nych, a dziś gdy wynaleziono sposób 
idący właśnie w kierunku, jakby na 
rękę tej właściwości, mamy setki ludzi 
którzy wykręcają się od pracy, wyna- 
jęci, robią jak najgorzej, dlatego że wo- 
lą, opłaci się im, wegetować i nie ni» 
robić. Człowiek tutejszy nie nudzi się 
żyjąc bez pracy, jego drzemota umysło 
wa i psychiczna jest w wielu wypad- 
kach wytrwałością i odpornością god- 
ną uznania, ale jest też i brakiem ini- 
cjatywy i marazmem duchowym. 

Inaczej jest z inteligencją. Ta, nie 
mając może tego temperamentu do pra 
cy co ludzie zachodu czy południa, bo 
klimat znaczy tu więcej niż się zdaje, 
pragnie jednak przedewszystkiem za- 
dowolnić sumienie i poczucie godności 
osobistej, nie chce żebrać, nie chce być 

ciężarem społeczeństwa. Więc jeśli jest 
bez pracy, jeśli tym faktem jest już aż 
nadto upokorzona i wytrącona z rów- 
nowagi. niechże osoby zajmujące się 
wszelkiemi pomocami dla pozbawia” 
nych pracy, na tę kategorję ludzi zwr”- 
cą baczniejszą niż dotąd uwagę. 

Nie wiemy dokładnie jakie prace, 
w myśł postulatów ogłoszonych na po- 
siedzeniu organizacyjnem, zostały do- 
tąd uruchomione dla bezrobotnych. 
ale teraz, gdy wiemy o tak obfitej 
zbiórce dła nich, niechże Komitet po- 
myśli specjalnie o tych, co mniej głoś- 
no, mniej gwałtownie się domagają 
pomocy, ale nie mniej potrzebują. O 
tych, dla których kwestja możliwie 
przyzwoitego ubrania jest stokroć waz 
niejszą, nawet w wyszukiwaniu zaję- 
cia niż dła ludzi zajmujących się pra- 
cą ręczną i mechaniczną. 

W rozdawnictwie odzieży, zareje- 

strowana inteligencja bezrobotna po- 
winna by uwzględniona na pierw- 
szem, miejscu, i dlatego, że braki jej w 
tej dziedzinie ciążą boleśniej na psy. 
chice osobnika przywykłego do kul- 
turalnych warunków życia, i dlatego 
że otrzymaną pomoce potrafi lepiej wy- 
zyskać, i wreszcie, że z tą kategorją po- 
trzebujących niema obawy nadurzyć. 

Adam W-ski. 

      

  

KRONIKA 
Dziś: Emiljana. 

Czwartek 
Jutro: Stanisława Kostki. 

  

Wschód słońca —g. 6 m. 49 

Zachód |, — ц 15н52 

la Zakladu Meteorciogji U, S. B. 
w Wilnie z dnia 11,X! — 1931 reku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 730 

    

Temperatura średnia + ° с 

. najwyższa: +- 9° С. 

. majniższa: - 79 C. 

Opad w milimetrach: 6,3 

Wiatr przeważający: połudn. 

Tendencja barom. spadek, potem wzrost. 

Uwagi: pochmurno, deszcz. 

SPRAWY PRASOWE 
— Konfiskata „Słowa* i „Ekspresu Wi- 

leńskiego*, Naskutek decyzji władz admini- 
stracyjnych wczoraj uległy konfiskacie na- 
kłady pism: „Słowa* i „Ekspresu Wileń- 
skiego". Konfiskaty zarządzone zostały wo- 
bec ukazania się w tych pismach niezgod- 
nych z prawdą relacyj z przebiegu wtorko- 
wych zajść, 
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Z KOLEL 

— Rewja w Ognisku Kolejowem. Cieszą- 
ca Się ogromnem powodzeniem Rewja w 18 
obrazach p. t. „Wielka Parada Kolejowa” 
zostanie jeszcze raz powtórzona w sobotę 
14 listopada o godzinie 20. W celu uniknię- 
cia natłoku przy kasie jak to miało miejsce 
w dniu 8 listopada r. b. uprasza się Szanow- 
ną Publiczność, o łaskawe nabywanie bile- 
tów wcześniej, kasa już będze czynną w 
Ognisku przy ul. Kolejowej 19 od czwartku 
12 Ństopada w godzinach od 17 do 20. 

Miejsca numerowane. 

GOSPODARCZA. 
— Rozkładanie podatku dochodowego na 

raty. Zauważono ostatnio liberalniejszy sto- 
sunek władz podatkowych do sprawy po- 
datku dochodowego. Zamiast wyciągać od 
płatnika ostatnie grosze i zamiast dusić go 
w sposób rujnujący egzystencję stosowany 
jest obecnie system liberalny, bardziej celo- 
wy. Płatnicy zwracający się do władz po- 
datkowych otrzymują z łatwością rozłoże- 
nie podatku na raty. otrzymują pozatem od- 
łożenie i odroczenie terminu płatności. W 
ten sposób traktowane są sfery płatników 

z pośród inteligencji zawodowej. przechodzą- 
cej w chwiłi obecnej ciężki kryzys materjal- 
ny. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Komunikat Związku Lokatorów. Jesz- 

cze zima nie nadeszła, a ileż lokatorów cierpi 
srogi chłód w opłacanych z ostatniego gro- 
sza i od lat nieremontowanych mieszkaniach 
o zniszczonych, nie ogrzewających piecach. 

Przyczyna tego tkwi w nieświadomości 

lokatorów co do swych praw i co do obo- 
wiązków właścicieli domów. 

Otóż Związek Lokatorów i Sublokatorów 

m. Wilna uważa za swój obowiązek zwró- 
cić uwagę zainteresowanych, że w myśl art. 
28 Ustawy o Ochronie Lokatorów z dnia 11 
kwietnia 1924 r. właścicieł jest obowiązany 
utrzymać lokal w stanie zdatnym do užyt- 
ku, a więc do przeprowadzenia wszelkiego 

  

koniecznego remontu, do czego można go * 
zmusić, postępując w sposób zgodny z obo- 
wiązującemi przepisami prawno-cywiłnemi. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Zebranie dyskusyjne Związku Pracy 

Obywatelskiej Kobiet, na którem p. Ludwik 
Bar wygłosi odczyt p. t. „Stosunki polsko- 
łotewskie w świetle ostatnich wydarzeń”, 
odbędzie się w czwartek dnia 12 listopada 
r. b. o godz. 6.ej wieczorem w lokalu Zwią- 
zku przy ul. Jagiellońskiej Nr.3-5 m. 8. 

Wstęp dla członkiń bezpłatny, dla gości 
30 gr. 

Imienne zaproszenia nie będą rozsyłane. 
— Baeność oficerowie i podchorążowie 

rezerwy! Zarząd Koła Wileńskiego Z. O. R. 
wzywa swych członków oficerów i podcho- 
rążych rezerwy do przybycia na zebranie 

    

infornracyjne mające się odbyć w dniu 15 
listopada 1931 r. (niedziela) o godz. 11-ej 
w lokalu Koła Z. O. R. Wilno — ul. Wileń- 
ska 38 Klub Techników. 

Obecność bezwzględnie wymagana. 

— Komunikat Koła Opieki nad Akade- 
mikiem Polskim Zagranicą w Wiłnie. Prze- 
wodniczący Komitetu Wykonawczego Koła 
Opieki nad Akademikiem Polskim Zagranicą 
zwołał na dzień 13 listopada — piątek na 
godzinę 19 m. 15 posiedzenie Komitetu Wy- 
konawczego Koła Opieki, które odbędzie się 
w łokalu przy ul. Zygmuntowskiej Nr. 16. 
Na zebraniu będzie omawiana dotychczaso- 
wa działalność Komitetu Wykonawczego, 
zamierzenia na najbliższą przyszłość i spra- 
wy organizacyjne Koła Opieki w Wlnie. 

RÓŻNE. 
— Rozporządzenie o uprawnieniach ko- 

misarzy Kas Chorych. W dniach najbliższych 
ukaże się rozporządzenie ministra pracy i 
opieki społecznej w sprawie uprawnień ko- 
misarzy organizacyjnych i zarządzających 
Kas Chorych. 

Kwestja ustalenia nowych uprawnień ko- 
misarzy pozostaje w związku z reorganizacją 
i scaleniem Kas Chorych na terenie całej 
Polski. 

ZABAWY. 
— Wiełka Zabawa Taneczna. Dnia 14-g0 

listopada (sobota) w Sali Związku Druka- 
rzy m. Wilna ul. Bakszta Nr. 8 odbędzie się 
Wielka Zabawa Taneczna urozmaicona mi- 
łemi niespodziankami. Podczas zabawy gra 
orkiestra smyczkowa. 

Początek zabawy o godz. 9-ej wiecz. 

Bufet obficie zaopatrzony pod własnym 
zarządem na miejscu. 

Czysty dochód z zabawy przeznacza się 
na zapomogi dla bezrobotnych członków 
Związku. 

— Dancing — „Bridge* w najbliższą so- 
botę, 14 b. m. w cukierni Strałla (Zielonego) 
ul. Mickiewicza 22 o godz. 22 urządza Pol- 
ski Biały Krzyż, aby zyskać fundusze na 
kulturalno-oświatową akcję wśród żołnierzy 
garnizonu wileńskiego. Wieczór sobotni B. 
Krzyża wprowadza nowość w postaci , brid- 
gea* dla osób nietańczących. Powodzenie 
zabawy zapewnione. Komitet dokłada usil« 
nych starań, aby uprzyjemnić gościom spę- 
dzenie miłego wieczoru. 

Wstęp 2 zł., dla akademików 1 zł. 

— Teatr Mejski „Lutnia*, Drugi występ 
Rewji Wileńskiej. Dziś o godz. 8-ej wiecz. 
ujrzymy po raz drugi i ostatni barwną re- 
wję p. t. „Słońce i Satelici*, która uzyskała 
wczoraj duże powodzenie dzięki pomysłowe- 
mu układowi, melodyjnym przebojom i do- 
skonałemu wykonaniu W. Biszewskiej, J. 

Szymańskiej, L. Winogradzkiej, H. Tcho- 
rzanki, O. Aleksandrowicza, A. Winiarskiego, 
Z. Rewkowskiego. K. Pietruszki, S. Stefan- 
skiego oraz J. Świętochowskiego. ; 

— Teatr Mejski na Pohułanee. Dziś o g. 
8-ej wiecz. odegrane zostanie epokówe arcy- 
dzieło St. Żeromskiego „Róża.  Przedsta: 
wienie to zostało zakupione przez Związek 
Kolejowców. 

Jutro o godz. 8-ej wiecz. po raz 13-ty 
„Róża”. 

—jutrzejsza premjera w „Lutn“. Jutrzej- 
sza premjera „Dnia paždziernikowego“ J. 
Kaisera zapowiada się jako jedno z najcie- 
kawszych przedstawień w bieżącym sezonie. 
Składają się na to zarówno wytrawna reży- 
serja Stanisławy Wysockiej, skupiona, peł- 
na wyrazu gra całej obsady z pp. Dunin- 
Rychłowską, Marecką, Glińskim,  Jaśkiewi- 
czem oraz Loedlem na czele, jak i niezwy- 
kle frapująca treść i ujęcie sztuki. Publicz- 
ność wileńska niewątpliwie skorzysta skwa- 
pliwie z nadarzającej się sposobności za- 

poznania się z najnowszą sztuką Jerzego 
Kaisera, którego śmiało zaliczyć można do 
najwybitniejszych dramato-pisarzy doby o0- 
becnej. „Dzień październikowy”, nie grany do- 
tychczas w Wilnie. przedstawia wstrząsają- 
ce dzieje miłości dwojga ludzi, szukających 
się i znajdujących naprzekór wypadkom i 
okolicznościom zewnętrznym. 
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— Sobotnia premiera na Pohulance. 7а- 
powiedziana na sobotę dnia 14-go b. m. na 
godz. 8-mą wiecz premjera „Lalki“ Audra- 
п'а wzbudziła w Wilnie zrozumiałe zainte- 
resowanie. Arcywesoła ta komedja muzy- 
czna ukaże w całkowicie nowej inscenizacji 
pomysłu reżysera Wacława Radulskiego. 

W sztuce bierze udział prawie cały zes- 
pół z pp. Szurszewską, Zielińską, Brygiewi- 
czem, Dejunowiczem, Ciecierskim, Morano- 
wiczem, Wołłejką oraz Wyrwiez-Wichrow- 

skim na czele. zyczna spoczywa 
w rękach kapelmistrza W. Szczepańskiego. 
Całkowicie nowe dekoracje pomysłu W. Ma- 
kojnika. Tańce układu Z. Karpińskiego. 

— Sobotnie przedstawienie popołudniowe 
w „Lutni*. Wi nadchodzącą sobotę dnia 14 

b. m. ukaże się o godz. 3-ej po poł. na sce- 
nie Teatru „Lutnia* czarująca baśń Grim- 
ma „Kopciuszek“ z udziałem całego zespołu 
Przepiękne dekoracje W. Makojnika, melo- 
dyjna muzyka M. Popławskiego, liczne tań- 
ce układu Z. Karpińskiego,zabawna treść 
oraz Świetne wykonanie aktorskie tworzą 
z widowiska tego skończene artystyczną ca- 
łość. przyjmowaną z wielkim entuzjazmem 
przez młodocianych słuchaczy. 

Ceny miejsc zniżone. 

RBAB28 
FALA 244,1. m. — stacja o mocy $,5 Kw. 

FAŁA 681 mtr. stacja o mocy 22 Kw. 

CZWARTEK, DNIA 12 LISTOPADA 

: Kom., sygnał czasu i kom. meteor. 

Odczyt. 
: Poranek szkolny z Filharmonji. 
Mikrofon w przedszkołu. 
Kom. i pogadanka. 
Audycja dla dzieci. 

: „Kulawe bocianiątko* — opowiadanie. 
: Lekcja francuskiego. 
: Godzienny odcinek powieściowy. 6 
: Muzyka z płyt. 
: „Polskie tradycje pokojowe'* — odczyt. 

: Koncert. 
: Kom. Akad. Koła Misyjnego. 
: „Skrzynka pocztowa Nr. 175“. 

Nowości teatralne. 
Program na piątek i rozmaitości. 

: Prasowy dziennik radjowy. 
: Felj. „Don Kichot z Manszy”. 

: Koncert. 
: Dod. do pras, dzien. radjowego. 
Komunikat 

: Transm. rewji p. t. „Bez paszportów 
i 

    

      

   
   
     

    

  

    
   

    

   

Pouczenia ula pszczelarzy. 

Ministerstwo Komunikacji urzą- 
dza w IV kwartale b. r. lotne poucze- 
nia z dziedziny pszczelnictwa i hodo- 
wii drobiu dla pracowników kolejo- 
wych 

Pouczenia będą urozmaicone po- 
kazami eksponatów, umieszczonych 
w specjalnym wagonie, który obje- 
dzie wszystkie poniżej wymienione 
miejscowości: 

Pouczenia odbędą się: 

17 listopada w Janowie k. Pińska, 

21 listopada w Baranowiczach, 

25 listopada w Wilnie, 

28 listopada w Białymstoku, 

14 grudnia w Nowej Wilejce. 

16 grudnia w Lidzie, 
22 grudnia w Świsłoczy. 

Rekordowe cyfry eksportu 
włókienniczego. 

Eksport włókienniczy w okresie wrześ- 
nia wykazał b. poważny wzrost i wyraził 
się ogólnie cyfrą 756.098 kg. wartości 
17.225.107 zł. Na podkreślenie zasługuje 
wzrost "wywozu towarów  wełniknych 
2.415.248, oraz odzieży wartości 2.797.235 
zł. Oznacza to zwrost eksportu w porówna- 
niu z sierpniem r. b. w którym eksport wy-* 
nosił 6 i pół milj. zł., oraz przeszło dwumil- 
jonowy wzrost w porównaniu z wrześniem 
1930 r., w którym eksport wyraził się sumą 

5 milj. zł. Na pierwszem miejscu wśród od- 
biorców Łodzi figuruje w dalszym ciągu 
Anglja, która odebrała we wrześniu towa- 
rów i odzieży na sumę około 4 i pół milj. 
zł. Podkreślić należy, jako pocieszające, zja- 
wisko, że pomimo spadku funie w ostatnich 
dniach przybyli do Łodzi eksporterzy an- 
gielscy, którzy poczynili dalsze zamówienia, 
przyznając dostawcom łódzkim pewne boni- 

Automatyzacja życia 
codziennego. 

Jednem ze zjawisk uderzających przyby- 
sza, zwiedzającego po raz pierwszy Londyn, 
jest ołbrzymia ilość aparatów uutomatycz- 
nych. Prawie wszystkie piecyki gazowe w 
mieszkaniach prywatnych funkcjonują do 
piero po wrzuceniu monety szylingowej; au- 
tomaty wydają papierosy w nocy, kiedy 
zamknięte są wszystkie dystrybucje; piecyki 
kąpielowe, ogrzewane gazem, wprowadzane 
są w rurach w taki sam automatyczny spo- 
sób; tak samo, po wrzuceniu monet penso- 
wych, czasem półpensowych, działają tele- 
fony publiczne; na stacjach kolei podziem- 
nych automaty wydają bilety; na wszystkich 
rogach ulic wystawione są automaty do sprze 
daży marek pocztowych, kart, arkusików pa 
pieru z kopertami, nie mówiąc już o Ob 
brzymiej liczbie automatów, dostarczających 
za wrzuceniem drobnej monety niklowej 
czy miedzianej, cukierków, czekoladek, bisz- 

koptów, sucharków i innych słodyczy. Są 
nadto automaty zaopatrujące w kawałki myd 
ła i rodzaj ręczników, nawet w przybory do 
szycia, łatania i cerowania, także w guziki 
czy haftki lub tasiemki. 

Jest to oczywiście urządzenie niezmier- 
nie dogodne, zwłaszcza, że automaty londyń- 
skie funkcjonują bez zarzutu. Posiadają one 
wszelako jedną złą stronę: wywołują stały w 
Londynie, niezmiernie dotkliwy brak drob- 

nych. Miljony pensowych i setki tysięcy szy- 
lingowych monet więzną codziennie w skrzyn 
kach automatów, co powoduje brak drob- 

nych w mieście. Mennica londyńska wypro- 
dukowała w ciągu ostatniego roku 49.789.000 

pojedyńczych sztuk pensowych, miljony pół- 
pensowych, oraz 7 miljonów „farthing* о- 
wych (szelągów). Wyliczono, że w ciągu ro- 

ku krąży w Anglji z ręki do ręki, a raczej z 
ręki do automatów, około 264 miljonów mo- 
net pensowych, co też daje się odczuwać w 
zmniejszeniu ich obiegu. R. C. 

    

  

8 Drukowana w odcinku 
„Kurjera Wileńskiego” 

powieść Tadeusza Sikorskiego 

Życie na gapę 
jest do nabycia 

w wydaniu książkowem 

w księgarniach wileńskich. 
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NOWOŚCI WYDAWNICZE 
— Przegląd Polityczny, czasopismo po- 

święcone zagadnieniom polityki zagranicz- 
nej zeszyt 1—3 tomu XV-go za mies. lipiec 
— wrzesień 1931 r.—poświęcony jest w ca- 
łości kwestji rozbrojenia i zawiera artyku- 
ły lorda Roberta Cecila, Vladimir'a d'Or- 
messon'a, Williama  Martin'a oraz  au- 
torów polskich, pp. Klimonczaka, Z. Na- 
górskiego, St. Strońskiego, Stan. Dygata, 
Wacława Makowskiego i Wł. Kulskiego. W 
kronice miesięcznej znajdujemy sprawozda- 
nie z kryzysu politycznego w Austrji, W 

      

końcu zeszytu, jak zwykle, obszerna bibljo- 
grafja i chronologiczne zestawienie wyda- 

rzeń. 
W obszernym załączniku do tego zeszy- 

tu podane są teksty dokumentów w spra- 
wie moratorjum Hoowera, oraz w sprawie 
rozbrojenia (memorjał francuski, 15. VII. 
1931 r. i memorandum połskie w sprawie 
rozbrojenia moralnego). 

— W Nr. 45 „Wiadomości literackieh“ 
znajdujemy artykuł Irzykowskiego na temat 
obeenego kryzysu światowego, uwagi Bocheń 
skiego w sprawie artykułu Napierskiego o po 
zycji pisarza we współczesności, kolumnę 
francuską z artykułem Boya-Żeleńskiego 
„Trucizny krytyka', korespondencję o prem 
jerach paryskich i kronikę, obszerne omó- 

     
  

  

    

wienie kisążki Słonimskiego „Walki nad 
Bzdurą* przez Krzywicką, recenzjez ksią- 
žek, recenzje teatralne Słonimskiego, „Z te- 

  

ki fotomonta 

  

sty, aktualnošei“. 

Augur „A Bulwark of Democracy“ Wyd. A. 
Appleton and. C-ny Londyn i New York 1931 
„Jest to bardzo ciekawa praca znanego współ 
pracownika poważnych miesięczników i dwu- 
tygodników angielskich i stałego doniedaw 
na korespondenta „Kurjera Porannego" z 

Londynu — p. Augura (pseudonim). Autor 
jest wybitnym publicystą i wypróbowanym 
przyjacielem Polski, autorem m. in. więk- 
szej pracy p. n. Eagles Black and White (Or 
ły Czarny i Biały). Ostoję demokracji w dzieł 
ku „Bulwark of Democracy* p. Augur wi- 
dzi w ruchu ludowym j demokratycznym 
Poznania i Pomorza, zapoczątkowanym i 
prowadzonym przez D-ra Marcinkowskiego, 
który po upadku powstania 1831 r., szczęśli 
wie uniknąwszy uwagi policji pruskiej, zna- 
lazł się w Angljį, gdzie wkrótce stał się 
gorliwym i oddanym zwolennikiem angiel- 
skich urządzeń. Po powrocie w r. 1836 do 
Poznania widział ratunek dła swojej pro- 
wincji w wykształceniu mocnej klasy śred- 
niej. Analjzując stosunki, powstałe na tle 
działalności Towarzystwa i Komitetów im. 
D-ra Marcinkowskiego i organizacji pokrew- 
mych, autor przychodzi do wniosku, że De- 

     

  

mokracja stała się naprawdę zjawiskiem 
realnem. Dzieło jest oparte na mnóstwie 

SKLEP FUTER 
I PRACOWNIĄ KUŚNIERSKA 

zostały przeniesione 
do nowego lokalu przy ul. 

  

źródeł połskich i niemieckich i zdradza nie- 
pospolitą erudycję autora. 3 

Autor zgodnie z niektórymi połskimi i 
niemieckimi pisarzami jest zwolennikiem 
myśli, że Bismark w pewnej przynajmniej 
mierze spółdziałał wybuchowj powstania 
1863 r. Omawiane dziełko powiano być za- 
liczone do najlepszej literatury angielskiej 
traktującej o Polsce. T. K. 

— „Kobuz* Jerzego Ostrowskiego, uka- 
zujący się obecnie w druku, jest w pewnym 
sensie powieścią awanturniczą, której treść 
została rzucona na tło życia kolonistów w 
Brazylji. Awanturniczą — przez tę żyłkę no- 
woczesnego conquistadora, która pcha bo- 
hatera tytułowego do coraz nowych wyda- 
rzeń, i w pogogoni za wciąż nowem przeży- 
ciem każe mu zapominać o celu, dopiero co, 
choćby kosztem Śmiertelnego wysiłku, osiąg- 
niętym, choćby ce! ten był ukochaną, z tru- 
dem zdobytą kobietą. 

Świetna znajomość egzotycznego tła, w 
korzystana z powieści przez b; 
wodną obserwację autora, ciekawie ujęty typ 
bohatera głównego i postaci drugoplanowych, 
interesująca i trzymająca w ciągłem napię- 
eiu uw czytelnika fabuła powieści, czynią 
z „Kobuza* bardzo poważną pozycję w na- 
szym dorobku powieściowym ostatnich lat 
i zapewnią mu szeroką poczytność. Książkę 
zdobi marwna, charatkerytyczna okładka K. 
Sopoćki. (Nakład Gebethnera i Wolffa. Cena 

zł. 6.50). 

— „Wróżka* ostatnia pow Stanisła- 
wa Szpotańskiego poza przykuwającą uwa- 
gę czytelnika fabułą, przynosi szereg, związa- 
nych mocno z tą fabułą, ale opartych na rze 
czywistości danych, dotyczących interesų; 
cego zjawiska —— jasnowidztwa. 

Autor Wróżki miał możność zetknąć 
się z niem bezpośrednio i obserwować — i 
objawy — i ludzi,to też książka jego, przy 
nosząca owoc tych przetrawionych obserwa- 
cyj, wzbudzi niewątpliwie zaciekawienie s; 
rokich sfer czytelników, których interesuj: 
tak mało zbadane a ważne właściwości ludz 
kiego ducha, tem bardziej, że: Szpotański, 
wprowdazdając je do powieści, unika częstych 
w takich razach, a odbiegających od toku 
opowiadania dygresyj. ale splata je z treścią 
książki w żywą, organiczną całość. Barwną 

okładkę książki rysował K. Sopoćko. (Nakład 
Gebethnera i Wolffa. Cena zł. 8.—). 

— Jan Kucharzewski, Wyzwalanie №- 
dów. Od białego caratu do czerwonego. 
Tom IV. Wydawnictwo Kasy im. Mianow- 

ego Instytutu Popierania N: 
szawa, 1931, Str. 509. 

zwarty tom olbrzymiej monografji Ku- 
go zawiera następujące rozdzia 

ły: alna sprawa, Rozstajne drogi, Tatar- 

ski Grakchus, Pierwszy strzał, ' Podpalacz 
Europy, Biesy, Zmierzch czerwonego Aha- 

    

    

  

  

  

    

  

  

   

          

    

  

   

  

     

   

  

оВнЕ 

swera. Dokładniejsze omówienie podamy 
łącznie w tomem V-tym, którego treść zapo- 
wiada autor, podając następujące tytuły roz- 
działów: Bogu Niewiadomemu, Sprawa wscho 
dnia, Terror, Śmierć carowi, Szczyty anar- 
chji, Krwawy epilog. 

— Nowa, ukazująca się właśnie z wyda- 
niu książkowem powie: Zdzisława Kles 
czyńskiego: Tyran, posiada wszystkie cechy 
jego rasowego pióra—rozmach, werwę, 
wość i temperament, rytmem swym jednaj 
ce autorowi „Nerwów* licznych i zapałon 
czytelników, przemawia do nich nadto su- 

gestywnym językiem prawdziwego i moc- 
nego uczucia. Dzieje natrafiającej na tragicz- 
ne przeszkody ale zwycięskiej miłości i 

niera Grawiny i pani Marty Gronowskiej, nie 
są, jakby to na pierwszy rzut oka się zd 
wało (miłość do osoby, związanej już 

złem małżeństwa) argumentem, popierającym 

tezę o sile kryzysu: małżeństwa i rodziny. 

Jeśli są argumentem — to tylko przeciw mał- 

żeństwom złym, a na rzecz prawdziwego i 

świadomego siebie uczu — tej podstawy 

łudzkiego współżycia. Autor ywota Kolom- 

biny” ujął w ten sposób sprawę z taką siłą 

przekonania i wdziękiem, i takie ie umiał 

tchnąć w swoich bohaterów an*, sta- 

nowiąc wysoko wartościowy i trwały dorobek 

naszej beletrystyki, będzie niewątpliwie naj- 

poczytniejszą książką seonu. (Nakład Gebeth- 

nera i Wolffa. Cena zł. 9.- -). 

— 0. Žuchowski por. marynarki. 
we rekiny. Warszawa. W. I. N. w., 

str. 88, Cena zł. 
Historja łodzi 

1776 r. kiedy z 
ce pierwsza łódź , 

Za tym prymity 

     

   

  

  

  

   

  

      

  

     

      

   

  

       

          

Stalo- 
1931, 

    

oodwodnej zaczyna się od 
ała zbudowana w Amery- 

  

     

  

*em idzie stopniowo dal- 

szy rozwój i udoskonalenie łodzi aż do 

współczesnych typów, które wy ją się o- 

beenie w formie wielkich okrętów podwod- 

nych. 
Łódź podwodna 

    

jako jednostka bojowa, 

nabiera rozgłosu dopiero od czasu WOji 

światowej. Swieżo mamy jeszcze w pamięci 

wielką iłość zatopionych wówczas okrętów 

wojennych oraz statków handlowyc 
Odtąd świat zaczyna zwracać uwagę na 

rozwój łodzi podwodnych, które, zwłasz: 
dla państw słabych na morzu, stanowią nie 

wykle potę. Środek obronny i zaczepny. 

Z przyjemnością bierzemy do ki 
žo wydaną ksiąžkę „Stalowe rekiny 

wyczerpująco zaznajamia nas z całokształtem 

wiadomości o łodzi podwodn 
Zdobią książkę i uzupełni 

sunki w niej zamieszczone. Książka napisa- 
na niezwykle no i przejrzyście z przezna- 
czeniem dla szerokich sfer społeczeństwa. 

— Stanisław Szpotański. Wróżka. Nakł. 
Gebethner i Wolff. Warszawa. 

Autor znanych powieści historycznych z 

epoki wojny 31 roku tym razem napisał po- 

   
   

  

  

      

  

       

    

   

  

liczne ry- 
  

  

   
     

  

  

PORUDOMIŃSKICH 
Niemieckiej 28 relercn ca sam Ir 1-72 
  

Ka Miejskie 
£ LGALA HIEJSKA 
Gsirebramsza 5. 

Od poniedziałku 9 listopada 1931 r. 

Godz. 4, 6, 8 i 10-ta ZŁÓT 
Genjalna Dolores del Rio » sali elėwasi. 

Początek o godz. 4. 6, B i 10 wiecz. Ceny miejsc: bal! on 30 gr., parter 60 gr. 

E PIEKLO 
Koncertowa orkiesira pod 
batutą p. M. Salnickiego. 

Kasa czynna od 3.30 do 10 wiecz. 
  

Dziš! Korona BŽWiĘX. KINO-TEATR 

„ABLIOŃ" 
Wistska 89, tel. 9-26 

polskich dźwięk. 10-ciu z PAWIAKA 
Lubieńska, Adam Brodzisz, Bogosław Samborski, Józef Węgrzyn i Kaz. Justin. 
2 dodatki dźwiękowe. Początek o g. 4, 6, 8 i 10.15. Na |-szy seans ceny zniżone. Dla młodzieży dozwolone. 

W rolach głównych: 

Zolja Batycka, Karolina 

  

  

  

WIDE NS KE 1 

wi współczesną i feljetonową, w której 
zajmująco opisane są dzieje Gozmura i jego 
młodej żony, Barcica i dawnego sąsiada, Ru- 
kiewicza. Całą bistorję przeplatają spostrze- 
żenia nad jasnowidzami, (Jaszowskim, w któ- 
rym autor opisał żywcem Osowieckiego) oraz 
innego typu wró: Weroniką, (może znaną 
Mirtę Noel). Intryga i wizerunek. charakle- 
rów zręcznie się spłata, czyniąc z tej powie- 
ści sensacyjną lekturę, a zarazem trafne stu- 
djum psychologiczne. -Opisywane zebranie li- 
teracko-artystyczne w Warszawie tworzy jak- 
by oderwiny i zbędny epizod. 

T k ia 

Ze świata mody. 
Zwycięstwo wełny. 

W obecnej modzie wełna stanowczo i zde 
cydowanie zwyci a panujący od lat kiłku 

ab, pozostawiając go tyłko sukniom ści 
eczorowym. To znaczy —— na -swojeni 

Skończy się chodzenie z jedwabne- 
mi sukienkami do biura, ślepą imitacją Fran 
cji, gdzie ma to sens z powodu in. klima- 
tu i innych cen na jedwabie. Obecnie nawet 

na five o'elock'i i do teatru nosi się sukien- 
ki wełniane, których cały szyk polega na fa- 
sonie i wykwintnem odrobieniu. 

Mamy całe mnótswo odmian wełen do wy 
boru. przedpołudnie i do biura czy innej 
pracy najlepsze są grube wełny kanwowe, 
rodzaj plecionki, nadzwyczaj modne tego ro- 
ku. Modne są również połączenia tego ma- 
terjału z sukien i całe sukienki z sukna. Po- 

    

   
  

  

  
   

  

    

  

    

      

     

  

  

  

    

     
nie najmodniejs: i kolorami w tym se- 
zonie zielony i brązowy, widzi się więc 
połączenia czarnych, granatowych i bronzo- 

  

zielonem suknem, które 
c bolerko z rę- 

wych sukienek z 
obejmują górę sukni, imitu 
kawami do ło! „. Dolna część rękawa j 
znowu z tego samego materjału, co suknia. 

Wszystkie prawie suknie, czy to wieczo- 
rowe, czy popołudniowe cechuje fałszywe bo 
lerko. Jest przyszyte i nie można go zdjąć, 
a powinno się wydaw że jednak jest. 

Suknie wizytowe przybierane są b 
wancami, agneau rasć, pluszem w 
nym, imitującym futro. Bardzo ładne, a 
kolwiek niepraktyczne, są całe suknie z plu- 
szu, imiłującego breitszwance. Do tego od- 
powiednia jest apaszka z futra, najlepiej z 
gronostajów, które ładnie odbijają się od 

kliwej czerni płuszu. Dobrze wygłą- 
ać w tem mogą tylko osoby smukłe, gdyż 

plusz pogrubia. 
Do rzeczy wiecznie modnych i wiecznie 

praktycznych należą dżempry i wełniane 
spódniczki. Mody wiedeńskie roztaczają 
przed nami całe gamy cieniowanych barw, 
w trójkąty, pasy i desenie geometryczne. Są 
wkładane przez. głowę, są zaciągane syste- 
mem óćcłair, jak kto woli. Do tego spódni- 

    
    

  

        

  

     

   

  

     

    

   

  

    

Podaje się do wiadomości 

Szanownej Klijenteli, iż znany 

   

czka z grubej wełny, układana w kontrafał- 

dy. Jeśli chodzi o wygodę i najodpowiedniej- 
szy strój do pracy, to też nie ma konkuren- 

cji. Panie, pożądające wiecznej nowości, mo- 
ucić, że się znudził, trzymając 

ywie od dobrych kiłku lat. Jest to 
jednak najlepszym dowodem jego prakty 
ności pozatem roku są pewne nowości w 

paskach i deseniach. Pasek zamszowy czy 
lakierowany, jest dziś koniecznem dopełnie- 
niem każdego ubrania. Anita. 

W rannych pantoflach. 
Jeśli chodzi o negliź poranny. domowy, 

bardzo tolerancyjna i zostawia 
możliwo: ownie do trybu 

ajeń. Trzeba przyz 
inie moda jest bardzo 

rozsądna i z duchem czasu. Zmieniły 

się warunki życia: wiele kobiet, wylegują- 
cych się leniwie niemal do południa, z 
tem błądzących po pokojach w szlafroczku 
oszytym izim puchem, dziś musi poma- 
gać służącej, albo i zastępować ją w sprząta 
niu. gotowaniu, porządkach domowych. Prze 
dwojennc, kokieteryjne szlafroczki nie na- 
dają się do tego celu. stąpiła je pyj 
w której kobieta ma swobodę ruchów 

że wspiąć się na krzesło, by okurzyć obr: 
lub у ranki. może froterować po- 

sadzki, lub wreszcie z: ć wygodnie z pod 

    

   
  

   

  

    

        

   

   

  

   

  

  

  

       
  

    

  

   

    

  

    

  

kulonemi nogami na tapczanie z robótką 
lub repera 

Nigdy jeszce nie zaznaczało się panowa- 

    

nie pyjamy tak wszechwładnie, jak w tym 
roku. W zagranicznych miejscowościach ką- 
pielowych można było przez cały sezon nie 

7 innego stroju, jak pyjamy i sukni ba- 
lowej — pierwszą przez cały dzień, drugą 
do obiadu i na wieczór. U nas tak nie jest, 

jakkolwi=k w lecie, nad morzem zwłaszcza, 
pyjamy były bardzo rozpowszechnione. W 

nak równe prawa oby 

watelstwa ma szlafrok, jak pyj 
tegoroczn zimowe — 

/ z welny w kraty, albo kosma- 
tej bajś. Te ostatnie są bardzo ciepłe i p 
jemne, ale niepraktyczne, włos czepia z 
łatwo chwyta kurz i brud i traci świeżość. 

Kraciaste wełny i flanele są miłe, przyjem- 
ne w noszeniu (aby tylko nie szorstkie!) i 
praktyczne. Przeważnie do kraciastych spod- 
ni góra gładka, ciemni „ w kołorze 

    

    

    
mit. 

      

     

  

  

   
   

    

   
       

    
  

  

kraty. Wszystkie odmiany kraty granatowej 
i brązowej na różnych tłach — beżowem, 
seledynowem, popielatem, żółtem, i t. d. — 

    

są najbardziej noszone. Jeśli chodzi o py 
jamy bardziej eleganckie, niekoniecznie do 
sprzątania przeznaczone, ale takie, w których 

się odpoczywa z książką w wygodnym fo- 
telu i chce się ładnie wyglądać, to nosi się 

jedwabne i bardziej kokieteryjne pyjamy. 
Najładniejsze bezsprzecznie i twarzowe 

dla wszystkich bez wyjątku są kimona ja- 

SKŁAD 

   
   

    

Nir. 262 (2204) 

pońskie, albo bardzo dobra ich imitacja — 
na czarnem, albo czerwonem tle tkane koło- 

rowe desenie, od najdelikatniejszych paste 
lowych, do najbardziej jaskrawych — pęki 
kwiatów w różnych kolorach. Do tego spod 
nie atłtsowe lub crėpe satin, czarne lub 
czerwone, zależnie od tła kimona. 

Każdy typ urody może znaleźć odpowied- 

nie dła siebie kolory. Są to rzeczy prześ 
liczne i należy korzystać z tego, że modne, 
howiem. jak to wiemy, z doświadczenia, nie 
we wszystkiem, co modne jest nam do twa- 

rzy. H. 

Moda dla panów. 
Mówi o modzie, przy 

myśleć tylko o modzie dar 
i płeć brzydka także ma swoj 

rej zachodzą od czasu do czasu zm 
tak piorunujące i szybkie 
skiej, gdzie literalnie co sezon s 
ny zasadnicze, ale zawsze — różnice są. I to 
właśnie w tym roku większe, niż kiedykoi 
wiek 

Więc przedewszystki "m — 
stko jest dłuższ ynar 
ki. Te ostatnie najwięcej, Poł 

        

    
   

    

   

    

    

    

długość. Wszy- 
mokingi, fra- 

y fraka modełw 

  

       

      

      

1932 powinny kończyć się tam. gdzie za 

czyn: się łydki. wyłogi szerokie, guziki 
błyszczące. wprowadza w tym rokte 

  

modę kołorowych fraków 

zentują więcej modeli kołorowych, 
nych. Pod kolorowemi zres 

umieć dwa kolory: bleu nut 
czarny granat, i tóte de nćgre, 
bronzowy. W obu wypadkach 
ne. U nas jednak kolorowy 

e w sferze ekscentrycznošci. 
dzimy także w tym roku zupełnie na- 

wy typ smokingów, z kołnierzem szałowyma 

w formie. litery U, odsłaniającym dużo gor 
su. Krój ten wygląda cokołwiek negliżow:> 
i wydaje się dziwnym dla smokinga. Angiel-- 
skie firmy odnoszą się do tego typu z re 

francuskie zato zaadoptowały go cał 

    

  

tyikės 
i pra 

dzo ciemny 

  

      

        
  

   

  

  

    

   

  

chodzi o marynarkę, to 
wno jedno jak dwurzędowe. Są dłuższe, 

zeszłoroczne, zlekka wcięte talji. Ma- 
ły przeważnie zlekka prążkowane. 

ozdobione. czterema guziczkami 
akterystyczne dla mody bi 

szenie białej chusteczki zaw 
garnituru, a nawel do pł 
najnowsze modele pł: 

i strojnych 

ietą kieszonkę 
zdajemy sobie spr 

wagę przywiązują Anglicy 
sobu ich nosz „ Powia 

dżentelmena. 

nieposzlakowana ość 

modne St 

  

     

      

    

  

    

      

nawet zimo- 
na futrze, 

       

  

   
wy, jak wielką 

do getrów i spo- 
ja, że po getracł» 

tunek sukna 

       

    

     

       żniejsze warunki - 
Nemo. gancji getrow. 

  

FUTER 
„od ix „M, PORUDOMINSK! i M. GELFELD“ 
POZOSTAŁ 
w tym samym lokalu 

    

      

  

Wielka 39, tel. 13-79 4, „M. GELFELD“ 
Polecamy na sezon największy wybór wszełk. futer, po cenach konkurencyjnyct. Przy składzie w. 

    

   

  

łasna pracownia. 

  

  

Oświadczenie. 

Związku Pracowników Komunalnych 

  

Wobec tego, że dyrekcja kina „Pan“ nie dala 
żadnej odpowiedzi na ostatnią propozycję zarządu 

i Instytucji 
Użyteczności Publicznej w Polsce oddział w Wil- 

Od roku 1843 istnieje ; 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

  

bkuszerka 

HANA (ARNOTOWA 
prryjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5 

W. Z. P. „Nr. 69. 
  

EEIEFEFEF 
NOWOCTWORZONA 
POLSKA 

MLECZARNIA 
7120 przy ul. Wielkiej 29 

  

  

  

  

  

  

Najnow. 100% dźwięk. arcydz. p. t. Er. Pommera w 10 akt. „Kurjera Wil." pod W. K. 

  

  W. Z. P. 48. 7624 
  

urzędów, bilety wi- 
radjowych i telefonów 
wykonywa koncesjonowa- 

} į 
i 
i 

nie, w sprawie obsadzenia etatu kino „Pan“ | zaje Sa świeża: 
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я P j ię 1. Daniel Paróla : Pierre Batcześs cje zostały zerwane z winy Dyrekcji kina „Pan“. dali ają y College Lon : zakąski, 
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e letnie zerwi s - ; i i óci. 
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š i ramat miłosny Zdjęć dok N : ! drewni 
CGI IN G | Neapol, śpiewające miasto "Pony. | Wied "j.x Kpa Języki obce | CHCESZ osie || 1 Na RATY. || == a D drżwniany 

śpiewa po polsku piosenki: „Zejdź do gondoli” i „Signiora, ja cię dziś ujrzałem pie Р = т = NADESZŁY NOWOSCI ; к г dania. 

ml. Wielka 47, tel. 154! | NAD PROGRAM: Dodatek dźwiękowy. Początek o к 4, 6, В i 10.30. Na l-ozy seans ceny zniżone. dac a "ie оь И i Oba JE 
wło onwersacja). | „awa, ulica Żurawi В H | liwej miejscowości prz т awia 42. DRUKARNIA | sb) CO A 

® 4 Dziś i dni nast hi : тое : Przygotowywanie Wyuczają listownie: bu- l jj | ulicy Jerozolimskiej Nr. 12 
15 Koieicwa ij RES 3 Liljana Har wey "lnie | ze wszystkich przedmiot. | chalterji, rachunkowości, | . Mkuszerka i H'| (dawniej Nr. 46), o warun- 

p ilmie Paro ada i , INTROLIGATORNIA ||| kach dowiedzieć się na 
p. t = gra podwójną rolę: panny z towarzy- do matury cano ASPS stt nosis Ś у В miej łaści et 

\ Ą ff | stwa i złodziejki, partnerami jej sa: Willł Fritśch i Warwick Ward. Mnėstwo erotycznych i zabawn. sytuacyj! I egzaminów Gi. bandla, prawe, kai- | Śgłałowska N « | ЕННЕ 
Ž Początek seansów o godz. 5. W niedziele i święta o godz. 4 po poł. szkół średnich wocóle. grafji, daktylogra ai przeprowadziła się VA IC Z i 

195% dworaa kalstaw.) NASTĘPNY PROGRAM: Przedziwne kłamstwo Niny Pietrowny z. brygidą Helm w roli głównej. Lekcyj udzielają b. prof. PL na ul. Zamkową 3, m. 3, Wilno, šm. Jaiska Nr. 1! 
Dai Kino-Tuatr ER gan SE USB“ skie) ACER, Żądajcie tamże gabinet ed Telefon 3-40. i dzwonki sygnalizacyj. 

owy Kino-Taa z ielki podwójny programl Monumentalna operowa | specjalną met. koncentrac. * ‚ 3 22 ny, usuwa zmarszczki, bro- Dzieła książk „4 zw a 
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i sTYLOWY 
NAD PROGRAM: 

aliaa Wielka 30. PE Tim Mc Coy bohater filmie p. t. 
w najnowsz. 

W rolach głównych: Ołga Czechowa, F. Kamper i czarująca Liljana Harvey. 
Ulubiony Potężny sensacyjny 

SYN WODZA dramat w 8 aktach. 

  

EINO-TEATR 

Światowid 
Mickiowicza 9. 

ET 

FILIP MACDONALD. 

Dziś ostatni dzień! 

2-ga i ostatnia serja 
rewelacyjnego filmu 

W rol. gł: Mia May, K, Veidt Lya de Paiu, B. Goetzke. P. Richter, Erna Morena i Olaf Fiord, 

indyjski 
  

43) 

CZTERY DNI. 
Przekład autoryzowany z angielskiego. 

Dyson zadzwonił o wpół do pierw 

szej, Antoni usłyszał jego zgrzytliwy, 
zachrypnięty głos. 

— Mówi Dyson. 
— Tu Gethryn — odparł Antonż 
— Czy ma pan więcej nazwisk? —- 

zapytał głos. 
— Jedno — rzekł Antoni i wymie- 

nił je. — Jak panu idzie? 
— Piorunem — odpowiedział głos. 

Dowidzenia! 
I aparat umiłkł. 

Antoni wrócił do palarni. Był sil- 
nie zdenerwowany, palił fajkę jedną 
po drugiej, poczem gdy go zaczęło piec 
w język, przeszedł na papierosy. To 

siadał, to wstawał, to przechadzał się 
gorączkowo po pokoju. Oczy miał jak- 
by szklane i bardziej zielone niż 
zwykle i myślał z intensywnem napię- 

ciem. Był sam, ale w pewnej chwifi 
przystanął na środku pokoju i rzekł. 

głośno do siebie. 

— Psiakrew, mogę się mylić. — 
Drzwi otworzyły się i weszła Łucja. 
Nie usłyszał jej i nie zobaczył. —Mogę 
się mylić. 

    

   

SBÓRETOSEDA TTREYSTAZORZCWP AD RORZ BAZY WARZYWA CASOROOREE 

wo „Kurjer Wiłeński" S-ka z ogr. edp. < 

— W czem? — zapytała cicho. 
Chrząknął. 
— W moich przypuszczeniach — 

odpowiedział. 

Nie pytała więcej. Usiadła na fote- 
lu koło kominka i pogrążyła się w le- 
niwej zadumie. A on latał po pokoju, 
jak zwierz w klatce. 

  

Kwadrans po pierwszej zjawił się 
Pike. 

— Wyjechał, panie pułkowniku — 
zameldował twardym głosem. 

Antoni skinął głową. 
— Wiem. Dlaczego? 

Pike wzruszył ramionami. 
— Dokąd? — zapytał Antoni. 
Pike wysunął szczękę. 
— Podobno do Londynu. Ale licho 

wie. Może właśnie nie do Londynu. 
a może i do Londynu. Skąd pan wie, 
że on wyjechał? : 

— Poznałem wczoraj na przyjęciu 
parę osób, które mnie tu odwiedziły. 
Służąca widziała go jadącego samocho 
dem. Czego pan się dowiedział? 

Pike zdał wyczerpujący raport. Po 
jechał do Weyding i zgłosił się pokor- 

   

   

  

grobowiec 

nie na kwaterę służby, pytając o lo- 
kaja, swojego przyjaciela, który miał 
tam bawić ze swoim panem. Ale do- 
znał zawodu, bo nikt nie mógł mu nic 
powiedzieć, ani o jednym, ani o dru- 
gim. Lecz pan Pierce doznał gościn- 

nego przyjęcia. Poczęstowano go wód- 
ką i plotkami. Kołując z koniecznoś- 

ci, dowiedział się z trudem wszystkie- 
go o kapitanie Lake'u, tylko, że z te- 
go nie można było wycisnąć kropli ©- 
sencji. W samochodzie oddaliwszy 
się o milę od Weydings. (Psiakość! pię 
kna rezydencja), zapisał wszystko w 
notatniku, żeby potem nie zapomnieć. 
O ile służba wiedziała, kapitan nie o- 

trzymał ani wezwania telefonicznego. 
ani depeszy. Wyjechał niby to za wa- 
*żnemi sprawami. Dał jak zwykle hoj- 
ne napiwki — nawet zostawił а 
tych, z którymi się nie zdążył zoba- 
czyć. Nie można się było dowiedzieć. 
gdzie spędził godziny, jakie upłynęły 
między powrotem z balu, i tym wczes- 
nym wyjazdem. Może w swojem łóżku, 
może w cudzem, a może w żadnem. 
Lokaj, informator pana Pierce'a, rzekł 
mrużąc jedno oko: 

   
    

— W tym domu lepiej nie pytać, 
co się dzieje w nocy. My pilnujemy 
swojej roboty, a o resztę nie stoimy. 
Pan kapitan Lake wrócił napewno z 
iańców — lo wiem ale czy potem 
wychodził... pies go wie... 

  

Drukarnia „Znicz'    

  

    

Zakład 
Elektro - Techniczny 
„ZLEKTROPRĄD“ 

Szopena 3 
przyjmuje wszelkie robo- 
ty elektr. oraz dynamo- 
maszyny elektrotechn. 

7880   
  

— Jak pan upozorował swoje pyta 

nie?— przerwał Antoni. 
Pike uśmiechnął się chłodno. 
— Niby to dowiedziałem się plo- 

tek o jednej dziewczynie z okoliev 
Niby to kapitan Lake chodził do niej 
tej nocy. 

Antoni skinął głową 
— I to wszystko? Nie ma pan wię- 

cej do powiedzenia? 

— Wszystko — odpowiedział me- 
lancholijnie. — A prawda, kiedy 0d- 
jeżdżałem zdarzył się dziwny wypa- 
dek. Zostawiłem samochód o milę od 
domu. nie na szosie, lecz w parku. 
Wróciłem do niego pieszo i pojecha- 
łem do bramy, gdzie się zatrzymałem, 
czekając na otwarcie. I właśnie, kie- 
dy stróż otwierał, od strony domu nad 
jechała z trąbieniem olbrzymia limu- 
zyna i zatrzymała się obok mnie. Zo- 
baczyłem szofera i bardzo piękną da- 

mę, chociaż nie w moim guście... 

— Brunetka? — zapytał Antoni. — 

Wysoka? 

  

    

— Tak. Siedziała, ale wydawała się 
wysoka. Więc ten ogrom zatrzymał 
się prawie tuż koło mnie. Maszynka 
Flooda wyglądała przy nim, jak łódź 
rybacka koła torpedowca. Spojrzałem 
odniechcenia i spostrzegłem, że dama 
przygląda mi się nadzwyczaj uważnie. 
Pomyślałem sobie: „Teraz mnie wszę- 
dzie poznasz” i odwróciłem głowę. W 

1, telefon 3-40. 

Poszukuję 
posady 

do dziecka 
ul. Dzielna 38. 

  

Akuszerka 

przeprowadziła się 
ul. Mickiewicza 46, m. 1. 

W. Zdr. Nr 3093. 
        7862 KZ 

tej chwili otwarto bramę i wypadłem 

na drogę, w tem miejscu bardzo w: 

ką. Przekonany, że tamci będą mnie 

chcieli minąć, zaraz zwolniłem i zje- 

chałem na prawo. Ale nie minęli. Za- 

trzymałem się i obejrzałem. Wielka 

limuzyna stała w bramie. Dama wy- 

siadła. Rozmawiała ze stróżem i oboje 

patrzyli za mną. Ja też wysiadłem i n- 
dałem, że majstruję koło maszyny. Po 

chwili usłyszałem zatrzaśnięcie bramy 
— do licha! obejrzawszy się znów zo- 

baczyłem, że jadą zpowrotem do domu 

i to z jaką szybkością!.. Ujechałem 

więc kawałek, wjechałem pod drzewa 
i zrobiłem nołatki. . 

Antoni potarl się po szczęce. 

    

   
  

  

— Dziwne! — rzekł. 

— I mnie to zastanowiło — rozje- 
śnił się Pike. — Chociaż możnaby to 
jakoś wytłumaczyć   

— Albo nie — rzekł Antoni i po 

chwili milczenia dodał: — Jednem sło 

wem Lake nam się wymknął i nie wie 

my. gdzie go szukać. - 

— Moglibyśmy spróbować — pod 

sunął natarczywie Pike. — Niełatwo 

się schować hogaczowi. który grywa 

w poło itp. Gdyby to była oficjalna ro- 

bota, dowiedzielibyšmy sie 0 celu jego 

drogi. zanimby zdążył przyjechać na 

miejsce. 
Antoni uśmiechnął się przelotnie. 

— Ale to nie jest oficjalna robota 
® 

  

   
   

    

zytowe, prospekty, 
zaproszenia, 
i wszelkiego rodza- 

S:O. LT B-NIE 

    

Redakia: edpowiedzialny Witold Kiszkis. 

ny elektromonter 

ST. PIŪREWICZ 
afisze 

im оЫОЕ 

|| i Н ju roboty drukarskie ul. Ofiarna Nr. 4, m. 39. 
dili i WYKONYWA 

PUNKTUALNIE KAFF ETO 

przyjmuje od 9 r. do 7 w — TANIO — Popierajcie 

  

  Ligę Morską RZEGzną 

K AINA KNITAS 

— rzekł. — I narazie nie mamy pod- 
staw do uczynienia jej oficjalną. Ale 
mógłbym pomówić z tutejszym szefem 

Usiadł na krześle i zaczął nabijać 
fajkę. 

Pike popatrzył na niego badawczo. 
Pułkownik Gethryn wydawał się nie- 
swój. Jakiś zmęczony, czy zniechęco 
ny, czy może... znudzony? Och, nie! 

Im dłużej się znało pułkownika Geth- 

ryna, tem trudniej było określić jego 
nastroje. W tej sprawie zachowywał 

się tak bardzo inaczej niż wtedy kiedy 

pomagał policji wykryć zabójcę Lines- 

Bowera, że trudno była poprostu uwie- 

rzyć, że to był ten sam człowiek. 
Ale Pike ufał putkownikawi teth- 

rynowi. Wysunął szczękę jeszcze da- 
lej i spróbował zrozumieć jego punkt 
widzenia. 

— Niech pan się porozumie z puł- 
kownikiem Ravenscourtem... Dobra 
myśl! Szkoda, że on taki drażliwy... 
Ma tu opinję b. upartego człowieka. 

Antoni przytknął zapałkę do nabi- 

tej fajki 
— Przekonałem go, Pike — rzekł 

z za chmury dymu. I przeciągnęłen* 

go na naszą stronę. 

Pike uśmiechnął się, ale w jege 

małych. piwnych oczkach zamigotał 

niepokój. Pułkownik Gethryn był nie- 

przenikniony. 
(D= n.) 
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