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W oczekiwaniu na wyrok 
w procesie dyneburskim. 

Dyneburąa, 13 listopada. 

Już niejednokrotnie miałem moż- 

ność stwierdzić, iż represje zastosowa 
ne przez poszczególne jednostki władz 
łotewskich względem organizacyj pol- 
skich powstały w okresie kampanji wy 
borczej do Sejmu i są sprawą na 
wskroś wewnętrzną Republiki Łotew- 

j. nadto, jak się okazało w dobie 

cej, bezsiłnej by móc je zlikwido- 

bez nadwy nia swej opinji na 
zewnątrz. 

Po wyborach, które wyłoniły 15 
grup i odłamów politycznych społecze- 
ństwa, ożywionych na swych wierz- 
chołkach celem dobicia się władzy nad 
państwem, gruntownie przytem skłó 
conych i roznamiętnionych wzajemną 
wałką w minionej kampanji spadło 
na tę Republikę ostre, jak we wszysł- 
kich podobnych momentach jej krót- 
kiej historji przesilenie rządowe. 

   
  

    

      

Nie dziwmyż się przeto, iż w ta- 
kim oto momencie znajdując i 
sprawa zatargu z mniejszością polską 
pozostaje otwartą, mimo, iż bliższy 
wgląd w nią sąd dyneburski zamknął, 
jak się to mówi na siedem spustów. 

Zamknęcie drzwi do sali rozpraw. 
gdzie wypadło sądowi zbadać świad- 
ków oskarżenia. ma jednak tę dobrą 
stronę, iż łotewska nacjonalistyczna 
i wrogo z gruntu do Polski ustosunko- 
wana prasa socjalistyczna straciła 0- 

kazję do rozdymania, owych, oklepa- 
nych już i w większości bezsensownych 
zarzutów bab i policjantów  łatgal- 

skich i znieważania godności obywa- 
telskiej pionierów kultury polskiej. 

Twierdzę, zamknięcie drzwi są- 
dowych położyć należy na karb do- 
brej woli, tych czynników łotewskich. 
które zorjentowały się, iż z krzywda 
dla ich państwa i  dobrosąsiedzkich 
jego stosunków z Polską byłoby dal 
sze rozdymanie wewnętrznego zatar- 
gu z mniejszością polską, wywołanego 
przez grupy: socjał-demokratyczna 
(Cielensa) i zniesioną z powierzchni 
życia w wyborach nacjonalistyczną 
(Petrewicza) na tle porachunków 
przedwyborczych. 

Znajdujący się w stanie dymisji 
di Ulmanisa, którego członek ex- 

minister spraw wewnętrznych Petre- 
wicz przeniósł zatarg z mniejszością 
polską na forum sądu, nie chciał. być 
może. wziąć na siebie odpowiedzial- 
ności za wyrok w tej sprawie, i poza- 
sławił ją swemu następcy. 

Do szczegółów tej sprawy nie bę 

dę powracał, gdyż dostatecznie są już 
na łamach .,Kurjera Wileńskiego" o- 
mówione, ograniczając się jedynie do 

garstki wrażeń z dnia przewodu s4- 

dowego w Dyneburgu. 
Trzeba być głuchym i ślepym 

by nie zacząć tych wrażeń od stwier- 

dzenia, iż atmosfera zatargu latgal- 
skiego w porównaniu z dniem 17 ub. 
m.. ogromnie się rozrzedziła, gdyż za- 
równo nasi rodacy, jak i wybitniejsi 
przedstawiciele społeczeństwa łotew- 
skiego skłonni są wyraźnie do poda 
nia sobie wzajemnie ręki w pracy dla 
swego dobra i Republiki. 

Zainteresowanie procesem było mi- 
mo to wielkie. Tłumaczyć je oczywiś- 
cie należy ciekawością, a nie przejmo- 
waniem się stroną merytoryczną spra- 

wy. o której zresztą było publiczna 
tajemnicą, iż odbywać się będzie przy 

drzwiach zamkniętych. 
Sąd w składzie przewodniczącego 

Klavinsza i nowych sędziów wotantów 
Kigursa i Osolinsa utrzymał przez 

jakie 20 minut, stłoczoną w sali pu- 

bliczność i pokaźną reprezentację pra- 

sy (dła której nawet ustawiono spec- 

jalne stoły) rozpatrując. jakby nie 
nie było ważniejszego najpierw kilka 

drobnych spraw administracyjnych. 
Po ogłoszeniu sentencyj w tych 

sprawach przewodniczący  Klavinsz 
nie zmieniając timbru głosu w kilku 
słowach oświadczył, jż przechodzi do 
sprawy o zamknięcie Związku Pola- 
ków. E 

„Do sądu — powiedział ——- wpły- 
nął wniosek prokuratora przeprowa - 

dzenia przewodu przy drzwiach zam: 

kniętych i wniosek ten sąd akcepto. 

wał”. 
To powiedziawszy przewodniczą. 

cy zarządził, nie czekając na replikę 
ze strony obrońcy adw. .Szabłowskie- 

go. usunięcie z sali publiczności. 
My dziennikarze wynieśliśm) 

jak niepyszni. mieszając się z publi- 

   
   

      

  

                        

   

      

"i rozdmuchali, lecz ci ludzie strac 

ką na korytarzu. gdzie, jakby z pod 
ziemi wyrosło kiłku policjantów, ścią- 
gniętych tu dla... zabezpieczenia spo- 
koju obrad sądu. 

Koledzy łotewscy wyraźnie są za- 
żenowani wytworzoną sytuacją. a ten 

i ów stara się nam wytłumaczyć de- 
cyzję sądu na korzyść stosunków pol- 
sko łotewskich. 

Wprawdzie oficjalnie nikt z taką 
interpretacją nazewnątrz nie wystą- 
pił. Nie dał jej ani sąd. ani prokurator. 
których obowiązuje prawo do niedo- 
puszczenia do jawności rozpraw, w 
czasie których przewidziane są rewe- 
lacje, odsłaniające tajemnice państwo- 

we, bądź szczegóły prywatnego życia 
intymnego obywateli, mogące obrazić 

moralność publiczną. 
Taka hipoteza zawarowana odnoś- 

nym artykułem kodeksu tu rzecz jas 
na nie mogła mieć uzasadnienia. 

W sądzie przedmiotem  najwięk- 
szej uwagi była owa głośna Anna Pe- 
teran, która obciążyła akt oskarżenia 
zeznaniem, „iż Polacy przygotowy- 
wali plebiscyt z zamiarem oderwania 
powiatu iłłuksztańskiego od Łotwy” i 
na znacznie wyższym od niej szczeblu 
społecznym stojący, naczelnik .,zagro- 
żonego przez polonizację** powiatu il- 
łuksztańskiego Pubuls, który „mate”- 
jały”* dla wniosku min. Petrewicza bvł 
zebrał. 

Po przewodzie sądowym, na któ- 
rym nikt wniosku ministra nie popie- 
rał i trzechkwadransowej obronie mec. 
Józeta Szabłowskiego z Rygi — znów 

salę wypełniła szczelnie publiczność 
Z napięciem oczekiwaliśmy na no- 

wą decyzję sądu, która w istocie oka- 
zała się nieoczekiwaną przez nikogo. 

Sąd ograniczył się do zapowiedzi. 
iż wyrok ogłosi w dniu 28 bm. 

5 ia za tem 
ten powinien być dła Zwią 

Polaków korzystny. 
Nad całą tą historją postawmy kro- 

pkę, gdyż najgłębiej jesteśmy przeko- 
nani, iż większość społeczeństwa ło- 
tewskiego odczuwa konieczność utrzy 
mania węzłów przyjaźni z Polską, 2 
jeśli w tej opinji istniał jakiś czas wy- 
łom, to zniknął po oficjalnem oświad- 
czeniu p. Ministra Spraw Zagranicz- 
nych Polski Augusta Zaleskiego, iż 
z naszej strony przyjaźń dla Republi- 
ki Łotewskiej nie została zachwian:. 

Przed obu zap nionemi pań- 
stwami, leżą stokroć poważniejsze z 
dania chwili, niż absorohwarńie pow 
gi rządów drobnemi incydentami na 
tury wewnętrznej. 

Że sprawa ta rozdmuchana została 
do rozmiarów sensacji międzynarodo- 
wej, to w tem niema winy po stronie 

naszej. Głosów naszej prasy brukowej 
i nacjonalistycznej, oczywiście, nie mo- 

żna brać pod uwagę. Wina główna 

spada na tych co ją pierwsi wszczeli 
i 

posłuch na arenie życia publicznegn 

w Łotwie. 
Państwo swe nieco w trudnej po- 

stawili pozycji i z areny publicznej ze 
szli skompromitowani na folwarki 

partyjne. 
Łotwa nie przestała być państwen! 

godnem naszej przyjaźni, bowiem nie 
należy zapominać, iż na wielu polach 
swego życia państwowego wykazała w 
okresie swej niepodległości ogrom wy- 
siłku, wysuwająe się na czoło młodych 
Republik na wschodnich wybrzeżach 
Bałtyku. 

          

  

    

   

   

      

  

     

          

  

           

  

     
   

    
     

        

B. W.-Swiecicki. 

Stan zdrowia min. 
Jędrzejewicza. 

_ „Minister wyznań religijnych 1 о- 
świecenia publicznego p. Janusz Ję- 
drzejewicz, zaniemógł poważnie na 
owrzodzenie kiszek i od dwóch tygod- 
ni przebywa w zpitalu. 

Stan zdrowia min. Jędrzejewicza 
o tyle się poprawił że już wkrótce be- 
dzie mógł opuścić szpital, okres re- 
konwalescencji min. Jędrzejewiez spę- 

dzi na WSL 

  

  

Uiagrės 

Zebranie francusko - niemiec- 
kiego komitetu gospodarczego 

PARYŻ 13.X1. Pat. — 13 bm. ra- 

no zebral się w gmachu ministerstwa 

spraw wewnetrznych  francusko-nie- 
miecki komitet gospodarczy. Delega- 

Mi niemieckich powitał premjer Г.а> 
val. 

„ kronika redakc., komunikaty—70 gr. 

Dla poszukujących pracy 30%, zniżka    

Nowe próby demonstracyj ulicznych 
Starcia na ul. Arsenalskiej i 
przed Urzędem Wojewódzkim. 

Po pogrzebie ś. p. St. Wacławskiego stu- 
denci w liczbie 800 osób ruszyli ulicą Koś- 
ciuszki w kierunku miasta, pomimo, iż wła- 
dze urządzania jakichkolwiek pochodów za- 
breniły. 

Przy ulicy Zygmuntowskiej wpobliżu Cie- 
lętnika policja zastąpiła pochodowi droge, 
żądając jego rozwiązania. Demonstranci jed- 
nak nie zastosowali się do żądania polieji, 
ргае w dal: ciągu w kierunku ulicy Ar- 

senalskiej, 

Wówezas połieja piesza i konna zmuszo- 
na była demonstrantów rozproszyć. W rezul- 
tacie pochód został rozbity na dwie czę- 
ści, z których jedna została zepchnięta w 
stronę parkanu okalającego koszary puł- 

ku saperów. Druga zaś część przebiwszy się 
częściowe przez kordon polieji rozbiegła się 
po ul. Zygmuntowskiej. Pod naporem cofa- 
jących się demonstrantów z pierwszej grupy 
runął parkan przy koszarach 3 pułka sape- 

rów z czego skorzystali demonstranei i przez 
podwórko koszar przedostali, się do Cielęt- 
nika, skąd zwartą masą ruszyli pod gmach 
województwa. 

Pochodowi zastąpiła drogę policja, która 
ponowiła we: nie rozejścia się, lecz i tym 
razem nie odniosło te skutku. 

Wobec tego policja przystąpiła do pono- 
wnego rozpraszania demonstrantów strzeła- 
jąc z Ł zw. rewołwerów  oszałamiających 
załadowanych nabojami gazu łzawiającego i 
rozrzucając granaty łzawiące.. 

Podczas rozpraszania demonstrantów 
miały miejsce wypadki oporu, wobec czego 
zatrzymano kilka osób. 

W dzielnicach żydowskich. 
Wiademość o powyższych zajściach wy- 

wołała w dzielnicach żydowskich zrozumiały 
niepokój. Zaczęto zamykać sklepy i kryć się 
po bramach. Tłam demonstrantów rozpro- 
szony przed województwem nie przedostał 
się jednak tym razem na ulice żydowskie, a 
dzielna pestawa policji upewniła zaniepoko- 
jonych mieszkańców, że do z: żadnych 
nie dojdzie. Spokój powoli powracał. 

    

  

    

   

   

  

Ponowne usiłowania 
demonstracyj. 

Dopiero około godziny 6 wiecz. zaczął się 
$romadzić duży tłum złożony po c: ci z a- 
kademików, a przeważnie z różnych podej- 
rzanych indywiduów czyhających na „okaz- 

ję”, który ruszył w kierunku ulicy Niemiee- 
kiej, leez szybka interweneja policji rozpro- 
szyła demonstrantów przyczem kilka osób za 
trzymano. 

Po rozproszeniu tej demonstracji grupy 
różnych szumowin usiłowały urządzić drugi 
pochód na ulicy Wielkiej. Lecz i w tym wy 
padku policja szybko przy pomocy samocho- 
dów półciężarowych przerzuciła s oje siły 
i demonstrantów rozproszyła, 

          

    

Podobne zakusy miały również miejsce 
/ uliey Trockiej i około Ratusza. We 

kieh wypadkach policja tłamiła de- 
monstracje w zarodku. Pozatem należy zaz- 

że w godz. wieczornych s 
udjum rolniczego Jan Płot 

bił szybę w lokalu redakcji „Słowa* przy uł. 
Zamkowej za co zatrzymany został przez pat 
rol policji i po przesłuchaniu przekazany 
został władzom prokuratorskim. 

Kim są agitatorzy? 
Przeprowadzone dochodzenie ustaliło. że 

powracające z pogrzebu tłumy został pod- 
burzone przez uwijających się nieznanych 
zresztą nikomu agitatorów. 

Podczas rozpraszania demonstracyj  zat- 
rzymano 10 osób w tem tylko dwóch aka- 
demików Mieczysława Zabłockiego i Bołes- 
ława Nowika, którzy stawili policji czynny 
opór. 

Interwencja J. M. Rektora. 
Ww zku z zatrzymaniem tych 

mików interwenjował u p. wojewod J. M. 

Rektor prof. dr. uszkiewi: Naskutek in- 
terwencji rektc wojewoda zarządził zwol- 
nienie obu zatrzymanych akademików. Do- 
chodzenie przeciwko nim prowadzi wydział 
śledczy : 

Wynik dochodzenia będzie zakomuniko- 
wany Rektorowi. 

    

  

       

  

    
    

   

    

Wypadek pobicia przy 
ui. Wielkiej. 

O godz. 1 po południu na tle rozruchów 
antysemiekich uderzony został grubą laską 
w głowę przy ułiey Wielkiej wpobliżu skłe- 
pu Dyneesa niejaki J. Rabinowicz (Kijowska 
51). Po opatrzeniu rannego w ambulatorjum 
pogotowia ratunkowego przewieziono ge do 
mieszkania. Spraweę pobicia zatrzymano. 

Starcie przy ul. Niemieckiej. 
Około godziny 9 wieczorem policja roz- 

proszyła-znaezną grupę podejrzanych indy- 
widuów, która zgrupowała się na ulicy Nie- 
mieckiej. I tym razem zatrzymano kilka 0so0- 
bników. 

. Zatrzymani na gorącym 
uczynku. : 

W dniu 12 b. m. za usilowanie wybicia 
szyb wystawowych oraz stawianie oporu po- 
licji zostali zatrzymani: Arluk Szloma — fry- 
zjer (Mostowa 29), Sielieki Waelaw — ry- 
marz (R. Śmigłego 41), Stankiewicz Bołesław 
— fryzjer (Stefańska 27), Wojtkiewicz Wła- 
dysław — robotnik (R. Śmigłego 19), Jan- 
kowski Jan — ślusarz (zauł. Lidzki 9). Gra- 
ehowski Józef — malarz (Bankowa 1), Tan- 
benhaus Aza — kamasznik (Beliny 12). 

Spodziewane otwarcie 
Uniwersytetu w poniedziałek 

nie nastąpi. 
Z powodu zajść wczor: 

dziewane otwarcie uniwers 
niedziałek nie nastąpi. Jeśli awantury 
się powtórzą m we jest, że rektor 
zarządzi nowe wpisy. 

Obwieszczenie. 
Rektorat Uniwersytetu Stefana Batorego 

wzywa studentów Uniwersytetu Stefana Ba- 
torego, poszkodawnych w ciągu zajść z dni 

ostatnich. by zgłaszali się w Sekretarjacie 
Uniwersytetu w godzinach od i0-ej do 12-ej 
celem złożenia zeznań. Każdy zgłaszający się 
winien wyłegitymować się legitymacją aka- 
demieką lub indeksem. 

    

  

ych spo- 
tetu w po 

    

   

Zarządzenie inspektora 
szkolnego. 

W związku z ostatniemi ami ulicz- 
nemi inspektor szkolny p. Starościak wydał 
okólnik do wszystkich kierowników i kierow 
niczek szkół powszechnych na terenie in. 
Wilna polecając im zwrócenie uwagi młodzi»- 
ży klas-starszych, że udział w tego rodzaju 
ekscesach ulicznych hańbi dobre imię każ- 
dego Polaka. Pozatem kierownicy szkół, ma- 
ją po porozumieniu się z rodzicami spowo- 
dować, by młodzież po godz. 17-ej nie uka- 

    

  

zywała się na ulicach miasta. 
0 

Poturbowani i pobici. 
Podniecona atmosfera <a zapanowała 

    w mieście w zwi mi, byla pr. 
cz szeregu bójek w rozmaitych punktach 

    

   

Odezwa p. Wojewody Wileńskiego 
Do Młodzieży Akademickiej w Wilnie. 

Wypadki dnia dzisiejszego — próba demonstracji ulicznej na placu 

Katedralnym — utwierdzają mnie w przekonaniu, iż w dalszym ciągu 

stan podniecenia wśród młodzieży akademickiej trwa, powodując niedo- 

puszczalne ze względu na spokój i bezpieczeństwo publiczne tłamne wy- 

stąpienia, do których przyłączają się natychmiast szumowiny społeczne. 
Wzywam kategorycznie młodzież akademicką do bezwzględnego za- 

niechania wystąpień ulicznych, nie licujących z powagą akademika 

i ostrzegam, 

tłumione z całą stanowczością. 

że wszelkie próby zakłócenia spokoju publicznego będą 

Wilno, miasto najpiękniejszych tradycyj akademickich, nie powinno 

być terenem zajść obcych powadze i nastrojowi jego ludności. 

Wilno, dnia 13 listopada 1931 r. Wojewoda Z. Beczkowicz- 
  

Endecy znów zamierzają pchnąć młodzież 
na ulicę. 

Akademicy zatrzymani podczas zajść zostaną natychmiast 
wcieleni do wojska. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszcwn). 

Po kilku dniach względnego spo- 
koju na jutro t. j. sobotę 14go b. m. 
przywódey endeccy zapowiadają no- 
we demonstracje na terenie akademi- 
ckim. Okazją do tego ma być nabo- 
żeństwo żałobne za spokój duszy Ś. p. 
Stanisława Wacławskiego. Po nabo- 
żeństwie został zapowiedziany wiec 
akademieki w sprawie ostatnich zaj 
w Wiłnie. W przewidywaniu pono- 
wienia się usiłowań wywołania eksce- 
sów zarządzono ostre pogotowie poli- 

    

  

  

Dowiadujemy się pozatem, że wła- 
dze bezpieczeństwa sporządziły spis 
aresztowanych podczas „ostatnich 

studentów, celem  przedstawie- 
nia tego spisu władzom wojskowym. 
Wobec zamknięcia wykładów na 
Wyższych Uczelniach studenei ulegli 
zawieszeniu w prawach akademie- 
kich i tem samem utracili przysługu- 
jące im ulgi wojskewe, a ponieważ 
wielu z nich podlega poborowi woj- 
skowemu zostaną natychmiast wciele- 
ni do szeregów. 

  

    

ideologię pałkarstwa szerzą endecy 
nawet wśród uczniów szkół średnich. 

LOMŻA, 13. 11. (Pat), — Dnia 12 
b. m. grupy młodzieży ze szkoły mier- 
niezej i przymysłowo-leśnej zaczęły 
napastować na ulicy  Giełezyńskiej 
przechodniów — Żydów, wskutek cze. 
go między godziną 19 a 21 doszło na 
ulicach do szeregu incydentów .i bó- 

jek, w czasie których kilkanaście о- 
sób po obu stronach zostało poszwan- 
kowanych. 

W związku z podnieceniem, jakie 
wytworzyło na tem tłe w mieście, 
starosta łomżyński odbył konferencję 
z dyrektorami zakładów naukowych, 

      

na której ustalił środki, jakie będą 
zastosowane w celu powstrzymania 
młodzieży od wybryków. 

Pozatem w starostwie odbyła się 
konfereneja z przedstawicielami ży- 
dowskiej gminy wyznaniowej, za po- 
ednictwem której społeczeństwo Žy- 

dowskie zostało wezwane @0 zacho- 
wania spokoju i powstrzymania się 
od wszylkich kroków, któreby utrud- 
niły władzom bezpieczeństwa . prze- 
ciwdziałanie wszelkim wystąpieniom 
młodzieży szkolnej. 

Próba urządzenia demonstracyj w Sosnowcu. 
SOSNOWIEC 13.XI. Pa. — W 

w godzinach wieczornych zebrało się na pe- 

około 3 ty 
które usiłowały urządzić remonstrację an 

tyżydowską. Wśród zebranych znajdowało 

się około 40 proc. młodzieży szkolnej za- 

głębia Dąbrowskiego i Śląska, resztę nato- 

piątek 

  

ryferjach Sosnowca osób, 

  

miast stanowiły szumowiny i komuniści, Po 

    

licja tłum rozproszyła, nie dopuszczając do 

wykroczeń. Zatrzymano przytem 9 uczestni- 

ków. Aresztowano również przytem 2 komu- 

nie 
  

nistów. Do żadnych poważnych j 

doszło. Poszkodowane są lekko dwie osohv, 

Wybito kilka szyb. 

Dobry przykład młodzieży akademickiej 
Lwowa. 

*_ (Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Ze Lwowa donoszą: 

Organizowane przez menerów en- 

deekich awantury na wyższych uczel- 

ę. Wczoraj 

zorganizowano w Uniwersytecie wiec, 

  

niach Lwowa nie udały « 

kióry odbył się przy licznym udziale 

młodzieży i profesorów. Podczas wie- 

eu do zgromadzonej młodzieży prze- 

mówił rektor, wzywając do zachowa. 

nia spokoju j podkreślając, że wszelkie 

awantury i uliczne ekscesy niegodne 

są honoru polskiego akademika, a 

sławy uczelni nie przyniosą. 

Po wiecu młodzież udała się na 

nabożeństwo żałobne za duszę Ś. p. 

Wacławskiego, po którem spokojnie. 

bez wywoływania awantur i demon- 

stracyj rozeszła się da domów. 

Uchwała rady miejskiej we Lwowie. 

  

LWÓW, 13. ti. (Pat). a wezorajszem 
posiedzenia rady miejskiej uchwalono jed- 
nogłośnie następującą rezolucję: 

W związku z objawami niepokoju, jakie 
w ostatnich czasach dały się zauważyć na 
wyższych uezelniach w kraju, tymezasowa 
rada miejska zwraca się z gorącym apelem 

do młodzieży lwowskiej, aby w interesie о- 
gólnem, a w szczególności i naszego miasta 
i zrozumieniu jego speejalnej roli i zadań, 
zachowała spokój i godność i zaoszezędziła 
miastu tych przykrych konsekweneyj, które 
ujawniły się w innych miastach uniwersytec- 
kieh. 

Między innemi zostali poturbowani: 
Elektrotechnik ak Gens (W. Pohułan- 

j za Śmigłego 37), 
    

        

   
   

   

»). na ulicy 
-letniego Sen- 

     Targowej poturbowano 
Benoszera (Il Jatkowa Nr. 11) z 
ktromontera. Na ul 

«wodu ele- 
y Wileńskiej został ugo- 

dzony nożem szewc Zygmunt Zygo (zaułek 
Śniegowy Nr. 14). P iono go do szpi- 
tala św. óba. Na Zawalnej został pobity 

ołaj Kruszyński (Podgórna 18), i 
na ulicy Niemieckiej 20-letni Hieromin Sko- 

\ we ® 

Według © 
pobity p ‚ @уе 

którzy prz i go rzekomo z 
B. urzędnik Józef Orło, że 
ał on pobity p. ydów, którzy usiło- 

ić towanego, którego on prowa- 
jatu. 

  
   
     

  

     

   
    

   

  

     

   
     

Wszystkim poszkodowanym udzieliło 
pomocy pogotowie ratunko 

Konferencja nowego starosty 
grodzkiego z prezydentem 

miasta. 
Wczoraj o godz. 1.ej popoł. desygnowany 

do pełnienia obowiązków starosty grodzkie- 
go p. Stefan Modliński złożył w Magistra- 
cie wizytę p. prezydentowi Folejewskiemu, 
z którym odbył dłuższą konferencję. 

Życiorys starosty Modliń- 
skiego. 

Nowomianowany starosta grodzki p. Ste- 
fan Modliński ur. w roku 1896 w powiecie 
częstochowskim, szkołę średnią ukończył w 
Piotrkowie, zaś studja prawnicze odbywał w 
Warszawie. Brał czynny udział w robocie 
niepodległościowej od roku 1911, zaś od ro- 
ku 1916 pracował w POW. Woj przebył 
służąc w 26 pułku piechoty i był ciężko raa- 
ny w bitwie pod Rudnią Radowelską na Po- 
lesiu (dziś sowieckiem). W dalszym przebie- 
gu służby wojskowej był przydzielony do 36 
pułku piechoty Legji Akademickiej, zaś w 
ciągu ostatnich 5 lat pełnił służbę w Gabi- 
necie Wojskowym Pana Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej. Ostatnio mianowany został radcą 
wojewódzkim i przydzielony do Wydziala 
Bezpieczeństwa w Wileńskim Urzędzie Wo. 
jewódzkim. 

    

     

   

   

  

100 tys. złotych na remont 
lokali. 

Pan wiceminister spraw wojskowych gen 
Składkowski podczas swego pobytu przed 
paru dniami w Wilnie przyobiecał wyasyg- 
nować 100 tysięcy złotych na przeprowadze- 
nie remontów w lokalach, zajętych przez 
wojsko. Dzięki temu pewna ilość bezrobot- 

      

nych w Wilnie znajdzie zatrudnienie przy 
zapowiedzianych remontach. 

   

  

Drukowana w odcinku 
„Kurjera Wileńskiego" 

£ powieść Tedensza Sikorskiego 
t 

Życie na gapę 
jest do nabycia 

w wydaniu książkowem 

w księgarniach wileńskich. 
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Giełda warszawska z dnia 13.XI. b.r. 
WALUTY 1 DEWIZY: 

Balata c x gó RDZ . 8,87 —8,89—8,85 
Beigja . . . . . . . 124,40- 124,71— 124,09 
Londyn .. -. . . .  33,75—33,83—33,67 
Nowy York kabel . . . 8,923 —8,443 - 8.403 

  

Ратуй . . . « - . - . „ 35,03—235,12—34,94 
Praga me ašis 26,39—26 45 —26,33 
Szwajcacja . . - - . 174,84—174,77 — 173,9) 
Berlin w obr.pryw. . . . .. 

PAPIERY PROCENTOWE: 

4% pożyczka inwestyc. . . . . 77,/5—78,75 

. » 211,4Q 

Ta sama soryjna . . , . « .«.. . + 8350 
5% Konwersyjna 4) sai ask sią ŚNĘO 
8% kolejowa. „+ > 3a 40815 0... 3600. 
7% Stabilizacyjaa . . . - . . 58,75—60,75 
109/, Kolejowa . . . « « « . - . . 103,00 
8% Ł.Z. м. 9. К. 1 В. В., obl.B.G.K. . 94,00 

'Те ваше 7% - . - a Ziy оа ое ОЙ 
8% obl. budowłane B. G.K. . . ... . 93,00 
7% L. Z. ziemskie dolarowe 60,00 
41,% L. Z. ziemskie . . 43,25—8,50—43,25 
4'/,% warszawskie . . . . . . . . . 48.75 
5% warszawskie . . . . . . . 51,75—52,50 
8% warszawskie . . . . 66,50—65,75—66,(0 
AE L... | 
80 PIGYKÓWA L. 1. VST 
10% Radomia. . . . . . 244 
300 Siediab ak A. «67,60 
60/, obl. m. Warszawy 1926r. VI em. . 39,50 
4% dolarowe . . . 42,560—42,90 

AKCJE: 
Bank Polski a TA] 
B. Handlowy 1792 Es 8B0D 
Pocisk . . Juga EI 1,06 
Papieri . (iki 9800 

    

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną!!   | 

  — 

    

 



         

    
Sowiety a Daleki Wschėd. 

Wrogie stanowisko prasy sowieckiej wobec Japonii. Co mówi Wo- 
roszyłow o wypadkach w Mandżurji. 

Wypadki na Dalekim Wschodzie, 
gdzie w rzeczywistości bez wypowie- 
dzenia wojny prowadzone są walki i 
perjodycznie dochodzi do wymiany 
strzałów, czego ofiarą padają dziesiat- 
ki ludzi wzbudzają żywe zainiereso- 
wanie nietylko w prasie sowieckiej, 
ale i w szerokiej opinji publicznej Z. 

SR. R. 
Jeśli prasa moskiewska jeszcze 

przed kilku tygodniami stosunkowo 
mało pisała o Dalekim Wschodzie i 
referowała bardzo powściągliwie o 
poczynaniach Japonji, to w ostatnich 
dniach stanowisko prasy sowieckiej 
znacznie się zmieniło. Informacje z 
Dalekiego Wschodu coraz to więcej 
zajmują miejsca w  „Izwiestijacl 
„Prawdzie“ i „Wieczerniej Moskwie“, 
a komentarze odnośnie kroków japoń 
skich brzmią ostro i stanowczo. 

   

  

„Sytuacja jest zupełnie jasna — pi- 
szą moskiewskie „Izwiestja“. — Za- 
miast aby Mandżurja oczyszczona zo- 
stała od wojsk japońskich, militaryzm 
japoński przygotowuje się do rozsze- 
rzenia okupacji na północną Mandżui 
ję. Dotychczas Japończycy starali się 
usprawiedliwić okupację wskazywa- 
niem na to. że Mandżurja zalana jest 
„bandytami“ chińskimi. Jednakowóż 
argument ten nie może nikogo przeko- 

nać. Trzeba poszukać nowego argu- 
menłu, któryby posłużył okupantom 
przynajmniej do 16 listopada, kiedy 
Łiga Narodów zmuszona będzie po- 
nownie zająć się konfliktem japońsko- 
chińskim. Za taki argument okupan- 
ci uważają wymysł o mieszaniu się 
Sowietów, plotkarskie opowiadanie o 
koncentracji wojsk sowieckich nad 
granicą Mandżurji, o dostarczaniu 
wojskom chińskim sprzętu wojennego 
przez Związek Sowiecki, o sowieckich 
instruktorach w armji chińskiej itd. 

Taki sam ton panuje na łamach 
centralnego roganu partji komunistv- 
cznej ZSRR. „Prawdy*. „Za jeden 1 
pół miesiąca — pisze „Prawda* — u- 
dało się militaryzmowi japońskiemu 
wyciągnąć swą rękę na wszelkie bo- 
gactwo w trzech wschodnich prowin- 
cjach chińskich. Rabunek imperjali- 
styczny dokonywany jest tam we- 
dług planu poprzednio opracowanego. 
Zabrane zostały olbrzymie obszary, 
przyswojone finanse, dochody a na- 
wet oszczędności obywateli. Do Mand- 
żurji ściągane są masy wojska, szpie- 
dzy, policjanci, żandarmi szukają tam 
wyżywienia.  Imperjalizm japoński 
bezustannie rozszerza pasmo okupa- 
cji wojskowej. Plany, które tak długo 
opracowywane były w sztabie generał: 
nym są obecnie realizowane. 

Jak więc z powyższych głosów 
prasy sowieckiej wynika, w Związku 
Sowieckim zaczęto prowadzić ener- 
giczną propagandę przeciwko Japo- 
nji. Coś wyraźnie się psuje w stosun- 
kach sowiecko-japońskich, następuje 
jakaś zmiana, podyktowana kto wie 
jakiemi planami. 

Stara się je jednak maskować na- 
€zelny dowódca armji czerwonej Wo- 
roszyłow w wywiadzie udzielonym 
europejskiemu dyrektorowi amery- 
kańskiej ajencji prasowej „United 
Press“ który zwrócił się dnia 4 listo- 
pada do komisarza wojny Z. S. R. B. 
z prośbą o odpowiedź na pytania do- 
tyczące wypadków na Dalekim Wscho 
dzie. Pytania brzmiały następująco: 

1) Czy rząd sowiecki udzielił ja- 
kiej pomocy władzom chińskim od 
chwili, gdy wojska Japonji okupowa- 
ły Mandżurję i czy polityka sowiecka 
„dopuszcza możliwość współpracy woj- 
skowej z generałami chińskimi? 

2) Czy komisarz przypuszcza. że 

Japonja będzie ewakuowała Mand- 
żurję w najbliższej przyszłości i czy 
przywrócone zostanie status quo? 

3) Jak przejawiłoby się w — 5- 
simkach sowiecko-japońskich utrzy- 
manie lub. rozszerzenie terenu okupa- 
cji japońskiej w Mandżurji? 

4) Czy komisarz przypuszcza, że 
interwencja Ligi Narodów lub Sta- 
nów Zjednoczonych w konflikcie man 
dżurskim będzie miała jakikolwiek 
wpływ i jaki w danym razie ten wpływ 
będzie? 

Giekawe są nietylko odpowiedzi 
na te pytania, ałe i oświadczenie Wo- 
roszyłowa, żę .,w swej karjerze poli- 
tycznej po raz pierwszy odpowiada na 
pytania dziennikarza”. Ciekawy jest 
wogółe cały przebieg wywiadu z gło- 
wą armji czerwonej. 

Woroszyłow to ruchliwy, zdrowy 
żołnierz, średnich lat. Włosy ma szpa 
kowate, jasne rzadkie wąsy — opo- 
wiada dziennikarz amerykański. — 
Rewolwer wojskowy leżał na biurku 
obok kałamarza po prawej ręce. Ko- 

      

   

   

     

  

mendanci czerwoni, którzy właśnie 
bawili w pokoju przyjęć Woroszyłowa 
stanęli na „baczność* kiedy wstąpił 
dziennikarz amerykański do ogromne- 
go gabinetu komiearza wojny. Na sza- 
fach i stołach rozłożone są minjatu- 
rowe samoloty-miotacze bomb, broń 
najrozmaitszego kalibru, armaty, mo- 
dele granatów, bronzowe statue czer- 
wonoarmiejców a na Ścianach wiszą 
portrety Lenina, Stalina i innych przy 
wódców rewolucji. 

Odpowiadając na zadane pytania, 
Woroszyłow oświadczył, że rząd so- 
wiecki nie uczynił nic, co dowodziło- 
by ruchu wojsk sowieckich nad gra- 
nicami Mandżurji i że rząd sowiecki 
nie udziela żadnej pomocy ani Chi- 
nom ani Japonji. с 

Rząd sowiecki jest zdania, że u- 
dzielenie t. z. pomocy oznaczałoby 
bezpośrednią interwencję a jako na- 
stępstwo tego podział Chin i likwida- 
cja ich samodzielności. „Nie wątpimy 
— powiedział Woroszyłow — że t. zw. 
„mocarstwa życzyłyby sobie współ- 
pracy Związku Sowieckiego przy po 
dziale Chin, ale ZSRR nigdy nie pój- 
dzie temi drogami. 

W kwestji ewakuacji Mandżurji 
przez wojska japońskie Woroszyłow 
nie wypowiedział swego zdania, lecz 

zaraz odpowiada na pytanie, czego 
spodziewa się od nowego posiedzenia 
Ligi Narodów w kwestji mandżurskiej 
Woroszyłow powiedział: „Nie wierzę 
ani w uprzejmość ani skuteczność ro- 
kowań Ligi Narodów. 

W dalszym ciągu Woroszyłow о- 
świadczył, że „dalsze stanowisko rzą- 
du sowieckiego zależne jest od uprzej- 
mości i życzenia gabinetu japońskiego 
aby zachować przyjazne stosunki ze 

Związkiem Sowieckim. Jeśli o nas 
chodzi — kończy Woroszyłow — to 
obstajemy i obstawać będziemy przy 
tem, aby przyjacielskie stosunki z Ja- 
ponją były zachowane”, 

Jak jednakowoż pogodzić to zda- 
nie można z artykułem wstępnym ofi- 
cjalnych „Izwiestij*, ostro występu- 
jącym przeciwko Japonji? 

Dziennikarz amerykański zauwa: 
ża, że główny dowódca armji czerwo- 
nej na Dalekim Wschodzie W. Blii. 
cher, znany pod nazwiskiem Galen z 
swego pobytu przy rządzie narodo- 
wym Chin w latach 1924-—27 jako 
doradca wojskowy, przebywa obecnie 
w Moskwie i zabawi tam jeszcze kil- 
ka tygodni. 
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dzieje-w Mandżurii. * 
Na edtinku Cicikaru sytuacja wysoce naprężona. 

MOSKWA, 13. 11. (Pat). — Wed- 
ług doniesień prasy sowieckiej, na od- 
cinku Cicikaru w Mandżurji panuje 
w dalszym ciągu sytuacja wysece na- 
prężona, która doprowadzić może do 
poważnego rozszerzenia się działań 

wojennych. 
Główny dowódca japońskiej armji 

okupacyjnej gen. Hontsio miał już 
uprzedzić oddziały japońskie pod Do- 
sinem o spodziewanym ataku wojsk 
gen. Maa, które grupują się obecnie 

      

  

Nad rzeką Non 
'TORJO 13.X1. Pat. — Na posie- 

dzeniu gabinetu'w dniu 13 bm. mini- 
ster wojny oświadczył, iż ukończona 
została już naprawa dwóch moslów 
na rzece Nonni. Skoro ukończy się na- 
prawę trzeciego mostu i jeżeli Ma- 
Czang-Szen pkagwarantuje, że mosty 
będą: nienaruszone, wojska japońskie 
zostaną wycofane. ` 

Według ostatnich wiadomošci, @- 

  

w okolicach Cicikaru. 
TOKJO, 13. 11. (Pat). Wedle 

informacyj prasy japońskiej, konsu- 
lat japoński w Cicikarze został otoczo 
ny przez wojsko chińskie. Konsul ja- 
poński oraz urzędnicy konsulatu zo- 
stałi aresztowani. 

Prasa pozatem donosi, iż kawaler- 
ja chińska zaatakowała pozycje  ja- 
pońskie około miejscowości Tah-Sing. 
Brak dotychczas ofiejalnego potwier- 
dzenia tych wiadomości. 

  

        

. ` 

trzymanych z- północnej  Mandżurji, 
sytuacja ulega zaostrzeniu się. Obawia 
ja się, że dowódca wojsk japońskich, 
operujących nad rzeką Nonni, zmu- 
szony będzie do szybkiej ukcji w ce- 
lu wyprzedzenia ataku chińskiego, bo- 
wiem Chińczycy są na danym odcinku 
znacznie silniejsi liczebnie od Japoń- 
czyków. 

  

    

Gwałtowna walka w Tien-TSinie. 
TIEN-TSIN 13.XI. Pat, — W-g 

doniesień ze źródeł japońskich, wobec 
wkroczenia oddziałów chińskich do 
strefy, znajdującej się pomiędzy dziel 

nicą chińską a koncesją japońską, do- 
szło do gwałtownej. walki, kóra trwa- 
ła całą noc. 

Niebezpieczna sytuacja. 
SZANGHAJ, 13. 11. (Pat). — Wedlug ko- 

miunikatu japońskiego pozycje chińskie w 
An-Gan-Chi wzmocnione zostały przez przy- 

bycie posiłków i transportów zbrojeń. Lewe 

skrzydło wojsk japońskich otoczone jest 

przez korpus kawalerji ehińskiej. Sytuacja 
ma być niebezpieczna. * ^ 

B. cesarz chiūski cesarzem Mandžurji? 
WIEDEŃ, 13. 11. (Pat). — „Neue Freie 

Presse* donosi z Londynu, że były cesarz 

chiński Suan-Tun przybył do Dairen i znaj- 

duje się w drodze do Mukdenu, obsadzonego 

przez wojska japońskie,. gdzie czynione są 

przygotowania do proklamowania cesarstwa. 

  

Centrolew przed sądem. 
Siedemnasty dzień procesu. 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Dziś w 17 dniu procesu. przeciwko przy- 

wódcom Centrolewu zeznawało kilkunastu 

ostatnich świadków odwodowych. Pierwszy 

świadek Pajewski zeznaje, że słyszał rozmo- 

wę wnocy tego dnia, w którym miały miejsce 

wypadki w Alejach Ujazdowskich. Pod ok- 

nem jego mieszkania znajdującego się blisko 

lokalu P. P. S. rozmawiało 5-ciu mężczyzn. 
Już z pierwszych słów ich rozmowy zrozu- 
miał, że chodzi o strzelaninę i rzucanie bom- 
by na policję. W trakcie tej rozmowy je- 

den z nich powiedział do drugiego: „Dobrze 
się spisałeś, zamieszanie było porządne”, 

Następny świadek komisarz policji Fal- 

kowski był obecny na wiecu w Dolinie Szwaj 

carskiej i notował przemówienia. Wszystkie 
one były utrzymane w duchu  podburzają- 

cym. W pochodzie brała udział milicja P. 

P. S., a po rozproszeniu pochodu na miejscu 
pozostało kilkanaście opasek milicji, wśród 

których była jedna z trupią głową i pisz- 

czelami. 

Następnie świadek, Stefanja Sielińska, by- 

ła również na wiecu w Dolnie Szwajcarskiej 
i oświadcza, że była bardzo poruszona ma- 
nifestacją, która miała wyraźny  chrakter 
podburzający. 

Dalej zeznaje świadek Kones, kom. po- 
licji, który był w tym dniu komendantem 
oddziału policji skonsygnowanego w Dolinie 
Szwajcarskiej. Otrzymał polecenie rozpro- 
szenia pochodu w Alejach Ujazdowskich 
Kiedy policja przystąpiła do rozpraszania 
rozległo się kilka pojedyńczych strzałów, a 
potem wyblch bomby. którą został ranny po- 
licjant, Strzały dalej trwały serjami i poje- 
dyńczo. Po rozproszeniu manifestantów i do- 
konaniu aresztowań znaleziono kilka porzu- 
conych rewolwerów i paczkę nabojów. Poza- 
tem znaleziono 2 granaty, leżące koło amba- 

sady francuskiej. Zatrzymano wówczas 200 
osób. 

OBRONA: Dłaczego pochód rozpraszano 

nie z przodu, a od tyłu? 

ŚWIADEK: Tłum był przedemną i innej 

drogi nie miałem. 

Świadek Szczeniowski, aspirant policji, 
również mówi o wypadkach w dniu 14-go 
września. Policja nie strzelała, gdyż był roz- 
kaz użycia broni tylko w osłateczności. Mo- 

  

gli tylko strzelać wskutek zdenerwowania 

poszczególni policjanci. 
PRZEWODNICZĄCY: Czy tłum był up- 

rzedzony przed przystąpieniem do rozpra- 

szania? 
ŚWIADEK: Tak, lecz nie rozszedł się. 

„Świadek Gomuliński sierżant W. P. na 
pytanie przewodniczącego czy widział roz- 
praszanie pochodu w Al. Ujazdowskich zez- 
naje, że przechodził obok pochodu i widził 
5-ciu osobników z ręwolwerami w rękach. 
Nie byli to policjanci. Gdy padło wezwanie 
do rozchodzenia się, zaczęli oni strzelać do 

policjantów. 
Świadek Staniszewski mówi o manifesta- 

cji Centrołewu w Toruniu w dniu 14 wrześ- 

ina, organizatorem był Pawlak z N. P. R. W 
czasie wiecu, który miał być spokojny, pad- 
ły okrzyki: „Precz z Piłsudskim*, poczem 
sformowano pochód, z przodu ustawiono ko- 
biety i dzieci. z boków szła milicja P. P. S. 
Gdy świadek zwrócił się do tłumu z wezwa- 
niem do. rozwagi, i nierozpoczynania — @е- 
monstracyj został dotkliwie pobity, w kon- 
sekwencji czego został odwieziony do szpita- 
la. odniósł bowiem 3 rany tłuczone głowy. 

Po rozproszeniu tłumu odebrano milicji 

kastety i rewolwery. Charakterystycznem jest 
że na 59 wówczas aresztowanych ani jeden 
nie pochodził z Torunia. Wszyscy byłi człon 
kami P. P. S. 

Następnie kiłku świadków zeznaje o dzia- 
łalności oskarż. pos. Dubois z Białowieży, 
który nie stosował się do zarządzeń władz 
i wrządzał nielegalne wiece i pochody. 

Świadek Kunk mówi, że oskarżony Cioł- 
kosz na jednym z wieców w Toruniu mówii, 
że trzeba zrzucić z tronu Marszałka Piłsud- 
skiego i że robotnik potrafi udźwignąć broń 
w razie potrzeby. 

Świadek Krzywiec zeznaje, że na jednym 
z wieców Ciołkosz mówił, za dużo jest u- 
rzędników, a gdy go z pośród zebranych za- 
częto pytać ilu, odpowiedział „a co to was 

obchodzi i tak zawisną wszyscy na latarni". 
: Jutro t.j. w sobotę zeznawać będą prof. 

Michałowicz, prorektor Uniwersytetu War- 
szawskiego, Wojciech Trąmpczyński, Woj- 
ciech Korfanty, Wacław Bitner i Chaciński 
przywódcy Chadecji, Chądzyński przywódca 
N. P. R. oraz Bużak i Arciszewski z P. P. S. 

  

   

PAFIERUE KONCENTRUJE MYŚL 
Głos rozsądku. 

Od p. Kazimierza Biszew 

Politechniki 

  

iego stu- 

denta olrzymujemy poniż- 

szy apel do kolegów akademików z proś 

bą o umieszczenie. 

Jest to głos rozsądku człowieka, któ- 

ry — jak sam przyznaje — jeszcze 

przed paru dniami przemawiał do v a- 

  

rzonych tłumów na wiecu, dziś jednak 

zrozumiał, że kij i kamień nie są ar- 

gumentem odpowiednim dla honoru a 

kademika, a wyjście z murów akademic 

  

kich na ulicę posłużyło różnym mętam 

społecznym do wykorzystania  podnie- 

conych umysłów akademickiej młodzie- 

ży dla swoich, szkodliwych dla państwa 

cełówą 

Nie wątpimy, że głos ten pobudzi i 

innych akademików do opamiętania i 
  

zrozumienia popełnionych błędów. 

Red. 

Do kolegów akademików 
Ws:echnicy Batorowej. 
Wczoraj dopiero przebrzmiały 

dzwony żałobne i wczoraj zaległy uli- 
ce naszego miasta niezliczone rzesze 
kroczących za trumną kolegi naszego 
š. p. Stanisława Wacławskiego. I za- 
prawdę nikogo nie zbrakło i zbraknąć 
nie mogło w szeregach oddających о- 
statnią koleżeńską przysługę tragicz- 
nie zmarłemu. Ale dziś pora jest by 
wzburzone serca j umysły uspokoić i 
uczynić głęboki chrześ ński rachu- 

nek sumienia. 

4 . Azali współmierną jest ofiara śmier 
ci — idei dla której została złożona? 
Azali wszystkie uczynki nasze zgodne 
były z zasadami, które głosimy, któ- 
re w sercach naszych miłować winniś- 
my ponad wszystko? Azali w uczyn- 
kach swoich nie zapomnieliśmy słów 
Chrystusa:  .,..błogosławieni pokój 

  

   

  

      

  

czyniący...*, „miłujcie nieprzyjacioly 
swoje, ,,...odpuść nam winy nasze, а- 
ko i my odpuszczamy naszym wino- 

wajcom''? 
Nie czekam od Was odpowiedzi 

politycznych, odrzucam teraz wszel- 

ką politykę i, w obliczu świeżej mogiły 
zapytują Was jako chrześcijanin i 
Polak. 

Bronię Żydów, namawiam do sła- 
bošci — nie, to nieprawda!  Bronię 
czystości naszego honoru, naszej g0- 
dności polskiej, naszej chrześcijań- 
skiej odwagi sumienia. Jeśli słuszną 
jest Wasza sprawa — walczcie, nie 
ustąpcie, ale walczcie po chrześcijań- 
sku. „Bądźcie czyści jak gołębie, a 
mądrzy jak żmije” — to są też słowa 

nauki chrześcijańskiej, 

Gdy dawniej słyszałem i widzia- 
łem pogromy żydowskie w Rosji — 
brzydziłem się niemi, brzydziłem się 
ciemnym barbaryzmem rosyjskim. I 
dlatego bolą, strasznie bolą wszyst- 
kich prawdziwych chrześcijan i Po- 
laków fakty stwierdzające, iż nasz 
poziom tak mało odbiegł od poziomu 
dzikiego Wschodu. 

Może nie macie ambicji do wyższej 
kultury zachodniej i do głębszego 
chrystjanizmu? Przekreślam to py- 
tanie, bo sam w nie nie wierzę. 

Jeśli niektórzy uważają, że z krwi 
naszego kolegi powstaną mściciele, po- 
wstaną szeregi nowych ulicznych bo- 
jowców -— mylą się, nie powstaną! 
Do nas chrześcijan powinno przemó- 
wić jego zgasłe młode życie, jego zai- 
ste tragiczna Śmierć, nie zasadą judej- 
ską „oko za oko* lecz słowami Chrv- 
stusa: „„Odpuść im Ojcze bo nie wie- 
dzą co czynią”. 

Jeśli ktoś nie wierzy całą mocą 
duszy, że zło można zwyciężyć tylko 
dobrem, a zło rodzi zło — ten nie 
jest chrześcijaninem — i ten nadal 
może iść na ulicę z godnym siebie 0- 

    

.rężem — kijem. Nam nie wolno sza- 

Nr. 264 '2206> 

Pogrzeb ś. p. Stanisława 
Wacławskiego. 

Od samego rana na cmentarz Św 

Piotra i Pawła ciągnęły tłumy mło- 
dzieży akademickiej i mieszkańców 
miasta by oddać ostatnią posługę ofie- 
rze wtorkowych zajść ulicznych. 

Nad otwartą mogiłą ustawiły się 
korporacje akademickie ze szłandara- 
mi. 

  

Trumnę ze zwłokami Ś. p Stanisła- 
wa Wacławskiego, przeniesiono z ka- 
płicy i ustawiono nad świeżo wykopa- 
ną mogiłą. Liczne duchowieństwo z 
księżmi Zawadzkim i Markowskim na 
czele odprawiło krótkie modły poczem 

  

       

  

zwłoki . tragicznie zmarłego oddanu 
ziemi na wieczny spoczynek. 

Świeżo usypany grób pokryto wiel- 
ką ilością wspaniałych wieńców. 

W smutnych uroczystościach po- 
grzebowych udział wziął brat tragicz- 
nie zmarłego, który przybył na po- 
grzeb z Sanoka. 

Po pogrzebie zebrani udali się do 
kościoła św. Piotra i Pawła, gdzie ad- 
prawiono żałobne. nabożeństwo oraz 
wygłoszono kazani 

  

  

  

      
    

    

fowač tak lekkom) 
ciem będącem własnością Narodu, 
nie wolno tuk bezmyślnie plugawić 
naszych dusz, nie wołno tak nieopa- 
trznie siać w serca chrześcijańskie i 
polskie najgorsze uliczne instynkty ż 

bezeelową nienawiść. 
Zabrakło przyszłego obywateła, a 

gdy za oręż w obronie państwa nasze- 
go chwycić będziemy musieli —zbrak- 
nie nam jednego żołnierza. Dłacze- 
go pominęliście tysiące innych dróg, 
jak legalnych protestów, wieców, u- 
chwał, strajków nawet, a poszliście 
odrazu na ulicę? 

Ci którzy rozpętali walkę, ci z pe- 
wnością nieliczni, którzy rzucili has- 
ło do ulicznych ekscesów są w dużej 
mierze winni Śmierci Ś. p. Stanisława 
Waeławskiego. 

Przypomnijcie te proste, katechiz- 
mowe dziewięć grzechów cudzych i 
oto ujrzycie że się stał jeden z nich — 
grzech cudzy. 

We wszystkich ulicznych zajściach 
jakby umyślnie na nie czekając, sko- 
rzystał uliczny motłoch, jakiś tajem- 
niczy element antypaństwowy, goto- 
wy zawsze mącić w naszem państwie. 
Któż odpowie jednak za wybite szyby 
i pokaleczonych niewinnie? Ale а- 
tego, żeby wyznać odważnie winy 
swoje, żeby umieć odczuć głębię tra- 
gicznych nieporozumień i głębię praw- 
dy z drugiej strony — trzeba mieć 
prawdziwie chrześcijańskie sumienie, 
chrześcijańską odwagę. W imię do- 
bra naszej sprawy i dobra moralnego 
naszego, w imię cywilnej odwagi 
chrześcijańskiej Koleżanki i Koledzy 
uczyńmy odważny rachunek sumie- 
nia. 

nie połskiem ży- 

Kazimierz Biszewski. 
student. 

    Reperacje 

maszyn rolniczych 
siewników, tryerów, młocarń, kieratów, 
oraz motorów wszelk. rodzaju i trak- 
torów dokonywa Zakład Reperacyjny 

przy składzie maszyn 

Zygmunta Nagrodzkiego 
w Wilnie. 7025 

s CER AE GO HARD ADA T 

Dr. med. EM. CHOLEM 
Urolog. 

Choroby nerek, pęcherza i dróg moczowych 

Jagiellońska 8, tel. 10-63. 
Przyjmuje 12—2 i 5—7. 

  

Bopierajcie przemysł krajowy 
  

Nasi ironiści. 
Boy-Żeleński: Zmysły... Zmysły... Warszawa, Bibljoteka Boya, Smolna Il. 

Gen. Antoni Słonimski: Moje 

Mówi się ogólnie że Polacy nie są 

ironistami, satyryczna literatura nasza 
jest dość uboga i nie odznacza się zja- 
dliwością, zwykle idzie prostą drogą i 
wali po łbie przeciwnika, drwiąc z 
niego raczej dobrodusznie niż jadowi: 
cie, bardziej brutalnie niż wnikliwie, 
czepiając się częściej personalij niż 
faktów i ogólnego stanu ducha. 

Nie będziemy szukali antenatów 

dla dwóch satyryków—ironistów, o 
których dziś mowa będzie w tym fel- 
jetonie, każdy z nich inne ma antece 
densy, inną psychikę i z innych pier- 
wiastków swój humor wywodzi. Tak 
dalece, że tytuł powyższy, nie jest ści- 
słem określeniem obu pisarzy. Nale- 
żałoby sprecyzować że Boy jest bar- 
dziej humorystą, a Słonimski satyry- 
kiem, u Boy'a więcej sarmackiego par 
sknięcia śmiechem nad ułomnościami 
łudzkiemi, u Słonimskiego talmudy- 
czne grzebanie się i zachłystywanie 
goryczą ironji. ы 

Boy umie jak nikt može w Pol 
sce zająć, przykuć, zmusić do prze- 
jęcia się tem co pisze, głosi i 
do czego namawia, jego satyra jest 
twórcza, żywa, plastyczna, pozostawia 
po każdej przeczytanej kronice, felje- 
tonie czy artykule obraz kolorowy, ma 

Walki nad Bzdurą. Wyd. Rój. 

larski jakoś i ruchliwy. Opędzić się 
nie można tematom i postaciom, po- 

ruszanym przez niego zagadnieniom, 
są one nacechowane nietylko prawdą 
ale i rozsądkiem, 
w cięgach jakie aplikuje, ale i przesy- 
cone zdrowemi społecznie radami, 0- 
partemi na racjonalnych, codziennych 
możliwościach, gotowych do wykona- 
nia. „Tylko mały wysiłek, mójże ty bliź 
ni* zdaje się mówić Boy,a zaczniesz 
być trochę mniej głupi, podły i śmiesz. 
ny niż jesteś. Matołokom i podłostkom 
sygnalizowanym ogółowi, pozostawia 
Boy nadzieję poprawy, wystawia ich 
zbrodnie rzadko kiedy z patosem pro- 
roka czy mędrca, prędzej wesołego 
kompana, który woła głośno to o czem 
inni szepczą wstydliwie po kątach. 

Zdziera szaty obłudy bez respektu 
dla skromności uszu i oczu czytelni- 
ków, wybiega zuchwale na wielkie a- 
reny europejskiej myśli i zmagań ety- 
cznych, prawodawczych, probłemów 
najgłębiej sięgających jestestwa czło- 
wieka, ze specjalnem nastawieniem 
na sprawy erotyczne, najbojaźliwiej u 
nas traktowane, przecie równie żywot- 
ne jak inne i tyłko dzięki obłudzie gme 
rające się cichcem w letniem błotku 
fałszywej moralności. Czytanie Boya 

nietylko umiarem . 

jest jak podróż z przygodami, tu się pę 
dzi autem, tu wytrzęsa bryczką, tu wi: 
dzi śliczny krajobraz tam dzieło sztu- 
ki. Słodka piosenka doleci, śmiech 

pusty wybucha, a potem żal i litość, 
i zgroza, człek odwraea oczy, nastę- 
puje na coś paskudnego. chce uciec, 
a Boy mówi: ie bratku, to także 
musisz widzieć, to musisz mi pomóc 
znieść z powierzchni ziemi, nie wzdra- 
gaj się, tam dalej kwitną prześliczne, 
wonne kwiaty mojej i twojej poezji, 
moich i twoich umiłowań estetycznych 
i umysłowych, ale pamiętaj, że groma- 
dzące się w koło ciebie paskudztwo, 
może ci zalać i zanieczyścić tamto 
piękno, dlatego ratuj siebie i innych, 
wszak mówię ci tylko to, co oddawna 

mówi ci twoje sumienie” 
I trzeba go słuchać, Boy jest w swej 

prozie więcej poetą niż może sam sa- 
dzi, myśl jego biegnie lotnie, nigdy nie 
mówi za dużo, zac zęsto į gadatliwošci 

unika, un point c'est tout. Mimo tema - 

ty, jakże rozmaite, smakują jego roz- 
działy jak kuchnia francuska w pol- 
skim domu, co jest szezyt rozkoszy 
kulinarnych, gdyż wszystkiego tam w 
miarę i wszystko lekkie, a strawne. 
Jest w jego bojowej publicystyce. (Pie- 
kło kobiet, Dziewice Konsystorskie i 
t. p.) jakieś ludzkie, spokojne, ale mo- 
cne ujmowanie spraw z siłą przekona- 
nia i z serdecznem podejściem do ludz. 
kiej niedoli. 

Nie mogę tego powiedzieć o zebra- 
nych z „Wiadomości Literackich kro 

    

    

  

   

  

nikach tygodniowych A. Słonimskie- 
go. Po przeczytaniu tego dużego zbio- 
ru (319 str.) ogarnia przesyt i zgaga 
jak po okwaśniałem winie. Było kie- 
dyś czyste i szło do głowy, budząc 
lotność myśli i śmiałość wejrzenia w 
głąb czeluści ludzkiej niegodziwości. 
Ale skondensowało się zczasem w ja- 
kąś galaretę pieprzną į palacą chlod- 
ną i gładką, wycyzelowaną i wartke 
płynącą w człowieka, który dopiero 
po chwili czuje, że się otruł. że wluš- 
ciwie nie już na taką dozę okropności 
niema do zrobienia, tyłko przykryć 
głowę i oczekiwać Śmierci. Pisze samą 
prawdę, ale tylko tę najprzykrzejszą 

Umie ją p. Słonimski tak zaprawić, 
że brak oddechu, że ani wybrnąć z te 
go labiryntu cierpienia, nędzy i wsze- 
lakiego najgorszego zła w jakiem się 

kręci autor, z zimną pasją, bez celu, 
negatywnie odnosząc się do każdego 
zagadnienia, walczący sam ze sobą 
o swoje przywiązanie do obranej oj- 
czyzny, od czego nie może się uwolnić 
i dławi się w tych pętach uczuciowych, 
majjic jedną pogodniejszą szczelinę, 
jeden dogmat?.. jedną, powiedziała: 
bym pociechę... wspomnienia o zasłu- 
gach śwych w Polsce przodków žy- 
dowskich. 

Ciska się na wszystko, nie z myślą 
że to może poprawi zło, na które krzy 
czy, dla „krasnego słowa”, dla trują- 
cej rozkoszy wymyślania z tej „hucpy 
żydowskiej za którą dopomina się by 
mu wymyślali. A któżby był tak płyt- 

ko-niemądry, kiedy to jest człowiek, 
który nie może sobie dać rady z włas 
ną, rozdwojoną duszą? Co tydzień tak 
się pastwić nad ludźmi choćby w czte- 
rech ścianach pokoju zachłystywać 
się nadmiarem -goryczy (osłabi: 

siłę napomnień, to musi być obowiąz 
kiem ciężkim i „brzmiennym* w skut- 
ki dla psychiki piszącego. Zatraca się 
cel społeczno-artystyczny, który musi 
przecież przyświecać każdemu publi- 
cyście, a pozostaje sport, niemniej szko 
dzący osobie sportującej, niż rekordy 
fizyczne, o których z taką trafnością 
pisze autor Walk nad Bzdurą. Acz 
zuchwały, tytuł ten, to bodaj najdow - 
cipniejszy dowcip w książce, która ca- 
ła wyje, zgrzyta, syczy, kąsa, wścieka 
się i pozostwia jakieś wrażenie pust- 
ki, próżni duchowej, nadmiaru wszyst 

   

  

kiego: gniewu, wymowy, złośliwości, * 
osobistych wycieczek. Nie suggestjo- 
nując się żydostwem p. Słonimskie- 
go, nie mogę oprzeć się wrażeniu, że 
doznaje przedewszystkiem  satysfak- 
cji, iż tak piękną, zwrotną jak wytre- 
sowany koń polszczyzną, może WyMmY- 
šlač až do tego stopnia... g0J0M-... 

Bo jednak, mimo iż mierzi go 
ciemnota chadysów i ortodoksyjnych 

Żydów, nie jest to ten stopień obrzy- 

dzenia z jakim się odnosi do grzechów 
chrześcijańskich. Może uważa że na- 

sze wyznanie większe nam stawia wy: 

magania odnośnie do bliźniego? Ty- 
powem też jest zjawiskiem wstręt i 
nienawiść p. Słonimskiego do wszyst- 

kich najwyższych szczytów uczucio- 
wości ludzkiej np. do miłości Ojczyz- 
ny i do religji. Nie jest to dziwne w 
takim, jak on, człowieku rasy ko- 
czowniczej, a osiadłemu w Polsce, 
której kulturę przyjął i wyrzec 
się jej nie chce, choćby mógł, i choć 
po swojemu pojmuje i obchodzi go 
jej honor społeczny. 

I dziwne, w tej prozie zgryźliwej 
zatracił się w super-ironji Słonimski 
poeta... 

Oburza się na ohydy życia w na- 

szej obecnej, jakże zaciemnionej nie- 
godnemi czynami Niepodległej Ojczyź 
nie, oburza się słusznie. w imieniu 
humanitarnych haseł o prawa i war- 
tości człowieka, ale oburza się za wie- 
te, za ciężko i dlatego chybia celu. Je- 
go dowcip polega na grze byskotli- 
wych słów, humor to zimny i cięty 
jak lanicet, ale nie leczy żadnego wrzo- 
du bo ręka, która tem narzędziem 
włada tak mistrzowsko, nie jest ręką 
samarytanina. Nawet w ogólnych spo- 
strzeżeniach, gdy życie ludzkie, tak 
krótkie, tak przemijające w miljonach 
istnień bez śladu ceni wyżej od wiecz- 
notrwałych dzieł sztuki, wybucha 
gniew jego w próżnię pustyni, kędy 
tak długo błąkał się lud bez świątyń 
i gmachów, tragiczny lud wiecznie ści- 
gany i goniony, od którego uczuć mi- 
łości któżby z nas chrześcijan śmiał 
wymagać? 

i Hel. Romer. 

i
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IEŠCI! OBRAZKIZKRAJU. 
Troki. 

Śpiące Troki. 

     
     

  

   
więdnące liście drzew nie 

» rzadkim jest tu gościem. Wy- 
ispane. Chaty miastczeczka leż 
Jakieś odr brudne, ni- 

tuliły się do i 
no biegną smutnemi uli 

nie docz 
się jakąś inną, mni 

niż ich chaty. izł 

      

  

   

  

   „by ich szko 
ku ziemi cią- 

Szkoła rozbita 

         
    

  

  

   
    

się w czterech snota w 
nich i zaduch, I jak . osi na to, 
by gmach szkoły stanął jakiś przyzwoity. 
Tylu tu ludzi przyjeża i ja 0 szkołę. 

Trzeba smutno główę powiedzieć, 
pokazując na niską « 7 
szkoły. A iłe dzieci nie 

      

z 
wy 

  

zenia szóstego i 
snota. więc trzeba było 

zamknąć drzwi przed tymi, którzy się uczyć 
chcieli 

Rozżalonu pewna matka, że jej syna przy 
jač nie zechciano do szóstego oddziału, mówi 
da: „a cóż to za państwo, że dzieci uczyć 

Narzekań było bardzo dużo 

  

   
   

  

mie pozwała” 
= tege powodu. 

Powoli miasteczko nasze i ludzie w niem 
układają się do dłuższego snu zimowego. 
idzi »j zima — to okres spotęgowanej 
pracy umysłowej. obywatelskiej. U nas okres 
snu. który czasem a wiadomość 6 

radz o śmierci . Rzadko, rzadko 
słychać o jąkiemś zebraniu dyskusy jnem. 

Aha, trzeba zanotować 
sympatyczne. Oto odbyło 
%tórem uchwalono wprow 
przedszkolu dożywianie dzie 
dego dali p. p. podoficerowie 
rzy się opodatkowali 
lzieci bezrobotnych. 

    

   

  

     

        

    

      

   2 baonu, któ- 

na rzecz dożywiania 
Wślad za nimi poszli 

  

   
     
grono nauczycielskie,  seminarjum / naucz. 

dy powszechnej i panowie oficerowie. 
Trzeba lo stwierdzić z dużą radością, że baon     

     nasz wykazuje 

interesowaniu 

  

zramnie dużo gorliwości w 
się sprawami obywatelskiemi 

*społecznemi i narodowemi. 

W kasynie podoficerskiem zórganizowa- 
no we włorki i piątki wykłady z dziedziny 

      

  

uk społecznych. Wy 
Ehreukreutzówna 

„Jaworski, ks. Potrzebsk 

e'y w seminarjum naucz 

  

             

     

     

    

łoś akadem ja 
staraniem seminarjum naucz., szkoły pow- 
szechnej i baonu. Ilość obecnych bardzo wiel 
Ka. Zupełny brak ws 

Co tak 
$%o brak wi 

  

ych Trokach w XX w, 
elni, w którejby się lud- 

s narodowo uświada- 
miała. Istnieje świetlica strzelec 
Ognisko P. M. S., ale brak więks 
ni powszechnej. 

A już najbardziej boli brak budynku szko 
dy. Wsie niektóre wyprzedzają Troki. I nie 
amożna powiedzieć, żeby miasteczko było 
biedne, żeby było pogrążone w długach. 
Przeciwnie. pocichu opowiadają sobie o ty- 
siącach oszczędności, złożonych w Banku Lu- 
<lowym. A ani budynku szkoły niema, ani 
ulic wybrukowanych. Jak było za Witołda, 

    

     

  

j czytel- 

    

     

  

  

   

    

   

  

    

    

    

  

tak į : ха Witolda Troki 
napr »ntowały. 

Uk imowego. Obudzi 
dżać ludzie do 
r Trockich, bę- 

ludzi, ale do 
wiekami. Jak 

nas wiosna 
'Trok, 

    

  

pracy j. jak przed 
nam czego nie zrobią, to sami nie zrobimy, 
bo brak inicjatywy i rozpędu w pochodzie 
naprzód. Ot takie tu szare, przyziemne 
życie. A pr. Troki mogą 

Polski. Trochę ruchu, dia, 1 
Ludność biedna, uboga. 

*z iniejatywy będzie ona 
cież można p dobrej woli 

współczesnem działaniu walczyć skulecznie 

z bierności zą i brudem. 

  

      
   

   

     

  

   

    
    

  

    

  

   

  

. Ale myśli — myśli trzeba. tro- 
ini ruchu. 

A może i łam dają się do zimowego 

snu? м. 

Šwieciany. 
11-g0 listopada. 

W dniu 11 b. m. jako w dniu 13-lej rocz- 
niepodleglošci odbyło s eg. uroczy- 

7 oddziałów K. O. P. od- 
. 2. О. hufców szkolnych 

    

          

   

    

У 

nasiępnie ks а \ре- 
wygłosił okolicznościowe 

wojskowe, hufce 
kołejowe i dwa 

owały przed 
20 baonu 

fydiarz 
zorem zaś 

  

  

szkolne, przysposobienie 
szwadrony rez 
starostą powiatowym i 
K. O. P. Po defiladzie p. staro: 
zagaił uro akademję. w 
odbyły się y taneczne. 

    

  

   

  

    

  

Kurs dla przedowników pracy 

  

oświatowej. 
Został tu otwarty kurs dla przodowników 

pracy świetlicowej ód młodzieży  wiej- 
skiej. Z terenu powiatu przybyło 43 przo- 
downików. Kurs, prowadzony przez inspek- 
tora oświaty po olnej O. S. Dracza, po- 
trwa 5 dni. Otw kursu w łokału miej- 
scowego seminarjum nauczycielskiego doko- 
nał inspektor szkołny pow. šwiecianskiego 
p. Michał Balun. 

       

   

    

Pochód na groby żołnierzy. 

Organizacje społeczne w Święcianach zor- 
ganizowały w dniu 8 listopada pochód na 
groby poległych żołnierzy Wojsk Polskich. 
W pochodzie wzięło udział przeszło 1000 о- 
sób, złożono około 30 wień ` 
rzu wygłoszone zostały przemów. 
stra odegrała marsza żałobnego. 

     

  

   

Święto przysposobienia rolniczego. 

W dniu 8 listopada w Święcianach odby- 
ło się III doroczne święto Przysposobienia 
Rolniczego. Z terenu powiatu przybyło 100 
przodowników i mistrzów powiatowych. Od- 
był się pokaz eksponatów i wygłoszono sze- 
reg referatów. W święcie wzięli udział p. 
starosta Mydlarz, naczelnik W. Szaniawski, 
inspektor Okr. T-wa Org. i K. R. inż. Czer- 
niewski i kierownik Związku Młodzieży Wiej 
skiej Świackiewicz. Po rozdaniu nagród 
przez p. strostę odbyła się w lokału miejsco- 
wej Szkoły Rolniczej Żeńskiej zabawa tane- 
czna. 

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

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

Kino dźwiękowe 

|Pogoń 
w Nowogródku   „Monte Carlo“ 

    

Nowogródek. 
Autopompa. 

Onegdaj o godz. 6 rano całe miasto zno- 
"wu obudzone zostało przeraźliwym długim 
rykiem syreny. Okazało się, że pożar pow- 
stał w domu przy ul. Beczkowicza tuż obok 
*b. gmachu urzędu wojew., wskutek nicostroż- 
nego obchodzenia się z ogniem. Po 

    

    

  

  

  

     

  

z miej 
žlikwidowano. Jednakże, gdyby straż po- 

žarna przybyła o kilka minut, później, po- 
żar mógłby ogarnąć sąsiednie drewniane bu- 
<łynki i przeistoc: się w wielką pożogę. 

W. mieście powszechną uwagę zwrócił 
Takt, że na miejsce pożaru nie przybył nowo 
nabyty samochód straży, moto-pompa, która 
podczas likwidowania ostatniego pożaru przy 
ul. Sienieżyckiej, wykazała niezastąpiony 
wprost środek do gaszenia ognia, jakkol- 
wiek cała ta akcja przeciwpożarowa odby- 
"wała się z niezwykłym chaosem iadczą- 

“ym o nieumiejętnem obsługiwaniu przez 
strażaków tej nowej maszyny. Rozeszły się 
więc pogłoski, że ten samochód jest już da 
niczego. 

, Okazało się jednak. że samochód na 
auiejsce pożaru przy ulicy Beczkowicza nie 
Przybył dlatego, że był tam zbędny. Nie 
„jest również uszkodzony. a te wszystkie 
30 niedomagania w czasie pożaru P uli 
Sieniežyckiej, będą powtarzač się może nie- 
raz. zanim nasi strażacy nabędą wprawy w 
obsługiwaniu tej maszyny (tak, że nie jed- 
«0 może się zdarzyć z tym samochodem). 

. Obecnie będzie się odbywało odpowied- 
*ue w tym kierunku szkolenie strażaków. 

, Onegdaj wraz z burmistrzem 
kiem i nowomianowanym wojew. i 
Tem straży pożarnej p. St. Drozd 
oglądaliśmy szczegółowo ten samochód, ba- 
slając sprawność motoru i poszczególnych 
jego części, co do których inspektor Droz- 
dzyński udzielił szoferowi fachowych uwag 
1 zleceń. Samochód zdaniem p. spektora 

„jest najlepszej ostatniej konstrukcji. - 
Jedyną troską burmistrza p. Wolnika jest 

urządzenie dla samochodu odpowiedniego 
gmachu a to ze względu na nadchodzące 
*Wrozy. Prawdopodobnie garaż ten urządzo- 
0У zostanie w budynku znajdującym się na 
podwórku straży. 

Co zaś do strażaków nowogródzkich, to 
oczywiście niejedno im można zarzucić. Lecz 
biorąc pod uwagę, że jest to straż ochotni- 
“za, rekrutująca się przeważnie z miesz- 

Sa Żydów, -- to wiele rzeczy należy im 
aj syta) lutni gnić ich zapał do 
RZE ye YŻ niejednokrotnie wietnie się spisali ze swej misji. I 

Ze spraw bezrobocia. 
Onegdaj odbyło się zebranie Seke$; 

cy Pow. Kom, do Spraw Bezrobocie | Si 
kunow społecznych na którem wysłuchano 
opini opiekunów co do stanu materjalnego 

zarejestrowanych bezrobotnych. Ze wzglę: 
au jednak, że wiełu opiekunów nie przybyło 

nptjowanie szeregu bezrobotnych odroczo- 

Dotychczas ustalono że ogólna liczba bez 
zobotnych w dniu dzisiejszym w pow. по- 

oai, dzkim wynosi 220 osób. W tem 60 
а bezrobotnych umysłowych. Z tej jed- 

3 liczby wielu otrzymuje zasiłki. 

    

          

    
    

alni- 
kto-    

    

  

  

    

Iw. 

Wołkowysk. 
Śledztwo w sprawie napadu 

rabunkowego. 

W zeszłym miesiącu o 12-ej w dzień 5 
zamaskowanych bandytów napadło na osa- 
dę Karolin gm. międzyrzeckiej. Właściciel 
Maciej Konochowicz podczas napadu był nie- 
obecny. Rozbili oni okno i wystrzelili do 
służącej Ksenji Rudej, lecz nie trafili. Po ste- 
roryzowaniu domowników splondrowali mie 
szkanie i.z rozbitego kufra zabrali 3 tysiące 
zł, 134 dol. i złoty zegarek. 

W czasie napadu córka właściciela Jani 
na wyskoczyła przez okno i pobiegła do po- 
bliskiej wsi Karolin. Jeden z bandytów wy- 
strzelił za nią, lecz bez skutku. Po dokona. 
niu rabunku, bandyci zbiegli w kierunku po- 
wiatu słonimskiego. 

Ciekawe jest zachowanie się wsi zaałar- 
mowanej przez córkę właściciela. Nikt 4 
włościan nie pośpieszył na ratunek napadnię- 
tym. Nie dowodzi to złej woli, lecz stero- 

ryzowania wsi przez miejscowych „dhuli- 
ganów* których nie brak niestety, A namno- 
żyło się ich z powodu dotychczasowego po- 
błażania sądów, Z wprowadzeniem sądów do 
raźnych daje się zaznaczyć znaczną poprav 
w stosunkach. 

  

Policja wołkowyska zaałarmowana tele- 
foniecznie o 3 p. p. była na miejscu. Zostało 
przeprowadzone śledztwo pod.osobisiem kie- 
rownictwem p. komendanta Formusiewicza. 
Znaleziono na pobliskiej łące 2 maski papi: 
rowe zrobione z kartek, wydartych z podrę- 
cznika gimnazjalnego Hist. Kościoła Rz.-Kat. 

w. czasie śledztwa ustalono że niejaki Mi- 
kołaj Drobczyk ze wsi Iwaszkiewicze gm. 
międzyrzeckiej, zbiegły do Rosji Sow. służył 
u masarza Galickiego w Wołkowysku. Córka 
ostatniego uczęszczała do gimnazjum i posia- 
dała taki podręcznik. Przeprowadznoo re- 

Ję u ojca M. Drobczyka i znaleziono książ. 
kę z brakującemi kartkami. Aresztowano 
brala zbiegłego Sergjusza. Następnie zaaresz- towano jeszcze dwóch bandytów, poznanycn 
przez pastuszkę, która widziała ich bez ma- 
: Ra AE l SE z pow. słonira: 
dziea pajło z Iwaszkiewicz. Docho- 

     

  

M sprawie tej, tak mocno skomplikowa- nej policja wołkowyska wykazała już nie po- 
raz_ pierwszy swoją sprawnoś Na uznanie zasługuje p. Kom. Formusiewicz a także 
podk. Skrętowski, oraz star, przod. Kolon- 
czyński. Ten ostatni ujął 2 bandytów. 

  

W tych dniach „Kurjer Ilustrowany* po- 

dał opis zajścia z gruntu błędnie, co zreszią 
wymienionej gazecie zdarza się nie po raz 

pierwszy. 

Nowa placówka Strzelecka. 

W miast, Piaskach odbyło się zebranie or. 
ganizacyjne nowego. oddziału „strzeleckiego. 

Po patrjotycznem przewówieniu nauczyci:- 
la p. Jęczmionka, trzydziestu kilku z po- 
śród licznie zebranej młodzieży przystąpić 

do związku. Na prezesa został wybrany je- 
dnogłośnie p. wójt Sadowski. Nastrój był 
podniosły i uroczysty. W końcu została od- 
śpiewana Rota i i-sza Brygada. 

B. D. 

  

FURIBEKR 

Grajewo. 
W dnia 11-go listopada. 

W 13-tą rocznicę odzyskania  Niepod- 
ległości w Ognisku Kolejowem w Grajewie, 
odbyła się Akademja — odczyt, na którą 
złożyły się okolicznościowe przemówienia, 
wygłoszone przez p. p. Szymborskiego, Bo- 
rowskiego i Witkowskiego. 

Na zakoń sł wzniesiony okrzyk: 
Na cześć Na j Rzeczpospolitej Pol- 
skiej. Prezydenta prof. Ignacego Mościckie- 
go i Wodza Narodu Marszałka Józefa Pił- 
sudskiego. 

KRATER NET TAR СС РЕСНВ 

Odznaczenia. 
(Dokończenie). 

SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI nadano: Bolesła- 

wowi Buiharowskiemu, rolnikowi w Borciu, 
pow. lidzkiego. Kazimierzowi Lesieckiemu, 
sekretarzowi sejmiku w Zdołbunowic, Lud- 
wikowi Wolaikowi, burmistrzowi m. Nowo- 
gródka, Józefowi Bormatowi, kierow. publicz, 
szkoły powszechnej w Horodzieju pow. nieś- 
wieskiego, Józefowi Guzowskieiau, kierow. 

. szkoły powsz. w Chorowie, pów. zdoł- 
„akińskiej, pracowniezce 

i Wojsk. Zakład. Zaopatrz. i 
Intend. w Grodnie, Taudeszowi Srokoszowi, 

    
   

    
       

  

      

      

ycielowi szkoły powsz. w Dolmatow- 
Szczyźnie, pow. stołpeckiego, Stanisławowi 
Zaliwskiemu, naucz. szkoły powsz. w Snowie 

nieświeskiego, ks. Franciszkowi Hryn- 
wi, prefektowi gimn. państw. im. 

A. Mickiewicza w Grodnie. ks. Władysławo- 

wi Malawskiemu, proboszczowi parafji wojsk 
w Mołodecznie, Stanisławowi Śliwińskiemu, 
zastępcy insp. szkol. w Nieświeżu, Marji 
Galskiej, nauczycielce w Grodnie, Janowi 
Kochanowskiemu, nau aństw. gimn. mę- 

skiego im. Ad. Miek w Grodnie 
fanowi Łowkisowi, zawiad. sekcji warszt 
tów Dyr. Ok P. w Wilnie, Janowi Woj 
kowskiemu, owcy parowozowni II kl. 
w Stołpcach, inż. Witołdowi Koiankowskie- 
mu, inspekl. technicz. w Dyr. Poczt i Tel. w 

Stefanewi Jenczykowi + Tołłoczee, 
technik w Zarządzie .Techn. Telegr. 

. w Baranowiczach, Antoniemu Andrze- 
jewskiemu, kierow Jrzędu Skarb. Podat. 

i Opłat Skarb: w nie. Stanisławowi Ku- 
leszy, adjunkt kanc. w Urzędzie Skarb. podat. 

i opłat skarb. w Wilnie, Juljanowi Lueja- 
nowi Rodziewiczowi, sekwestr. podat. w Wil 
nie, Franciszkowi Ruńcowi, adjunkt. kanc. 
w Kasie Skarb. w Święcianach, Witoldowi 
Sielickiemu, księgow. w Izbie Skarb. w Wil- 
nie, Marjanowi  Złotogórskiemu, adjunkt. 
Kanc. w Urzędzie Skarb. w Głębokiem, Ja- 
nowi Nagrobeckiemu, starsz. asystent w urz. 
Poczt. w Wilnie, ks. Nikodemowi Kozłowskie 

mu, proboszcz. w Chołchle, pow. mołodeczań 
skiego, Zotji Domaniewskiej, naucz. gimn. 
im. A. Mickiewicza w Wilnie, Ewie Zofji Ja- 
ninie Gulbinowej. naucz. państw. szkoły 
przemysł.-handl. żeńsk. im. E. Dmochowskiej 
w Wilnie. Henrykowi Szczuee, zawiad. sekc. 
warszt. Dyr. Okręg. K. P. w Wilnie, Wła- 
dysławie Muzelfowej, naucz. gimn. w Głębo- 
kiem. 
BRONZOWY KRZYŻ ZASŁUKI nadano: Ja- 
nowi Baranowi. rol. w Indurze, pow. gro- 
dzieńskiego, Henrykowi Chojeckiemu, kanc. 
Dyr. Okręg. K. P. w Wilnie, Stefanowi Gaw- 
rońskiemu, slarsz. ustawiaczowi Stacji Brześć 

Centr., Serafinowi Głąbikowi, urzęd. kontr. 
w starostwie Pow. w Baranowiczach, Micha- 
łowi Kowalskiemu, konduktor. Dyr. Okręg. 
K. P. w Wilnie, Bronisławowi Maliszewskie- 
mu, rolnikowi w Kuram, pow. zdołbunow- 
skiego, Aleksandrowi Pileckiemu. instrukt. 
Centr. Zw. Osadników w Wilnie, Konstan- 
temu Ptasznikowi, pomoc. maszynisty Dyr. 
Okręg. K. P. w Wilnie, Adolfowi Siekluckie- 
mu, majstrowi malarskiemu w Zdołbunowie, 
Michałowi Szymańskiemu, kierow. Oddz. 
Zw. Spółdzielni spożyw. w Lidzie, Antonie- 
mu Winiarezykowi, ustawiaczowi Dyr. Okr. 
K. P. w Wilnie, Irenie Hildegardzie Blana, 
adjunkt. kanc. w Izbie Skarb. w Wilnie, 
Bolesławowi Kowiałłe-Kildyszowi, woźnemu 
w Kasie Skarb. w Wilnie, Kazimierzowi Ko- 
chańskiemu, woźnemu w Izbie Skarb. w Wil- 
nie, Ignacemu Krywee. woźnemu w Izb. 
Skarb. w Wilnie, Kazimierzowi Macekiewi- 
czowi, pedlowi U. $. B. w Wilnie, Janowi 
Płotkinowi, woźnemu Izby Skarb. w Wilnie, 
Wawrzyńcowi Rybakowi, woźnemu semin. 
teołog. U. S. B. w Wilnie, Grzegorzowi Sier- 

giejewowi,. woźnemu w U. $. B. w Wilnie, 
Józetowi Szarejce, woź. w U.S.B. w Wilnie, 
Zygmuntowi Stanisławowi  Sokolowskiemu, 
rolnikowi. wójtowi gm. horodzkiej, pow. 
nieświeskiego,Sylwestrowi Mizgierowi, mont. 
Dyr. Okręg. Kol. Państw. w Wilnie, Waeła- 
wowi Budrewieczowi, werkmistrzowi elektr. 
miejskiej w Wilnie, Stanisławowi Adamowi- 
czowi, starszemu torowemu Dyr. Okręg. K. 
P. w Wilnie, Wineentemu Hurynowiczowi, 
eksped. urzęd. poczt. w Wilekich Soleczni- 
kach, Stefanowi Morawskiemu, ekspd. urzęd. 
poczt. w Wilnie, Janowi Makowskiemu, ga- 
jowemu nadleśn. Wilno Dyr. Las. Państw. 
w Wilnie, Karolowi Traskowskiemu, gajo- 
wemu nadleśn. Ławaryskiego Dyr. Lasów 

Państw. w Wilnie, Albinowi Tomezykowi, 
nadzorcy zarządu techn.. telegr. i tel. w Wil- 
nie, Antoniemu Wirganowiczowi, starsz. do- 
zorcy więzien, w Wilnie, Izraelowi Ostryń- 
skiemu, kupcowi w Grodnie, Józefowi Że- 
browskiemu, rolnikowi w Zaścianku Jodki, 

pow. lidzkiego. 

SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 5 

    

     
   

  

         
    

  

   

     

  

    

     

    

  

   

        

  

W niedzielę dnia 22-go listopada 
o godz. 12 

Staraniem Komitetu Rodzicielskiego 
przy Szkole Powsz. Nr. || m. Wilna 

odbędzie się 

PORANEK. 
ku czci 

HENRYKA SIENKIEWICZA 
W obchodzie biorą udział: Artyści 
Teatrów Miejskich pod dyrekcją p. 
M. Szpakiewicza oraz chór „HASŁO" 
pod batutą p prof. J. Żebrowskiego. 
Przemów. wygłosi p. prof Wierzyński. 

Całkowity dochód przeznaczony na 
stypendja szkolne i na rzecz nicza- 

możnych uczniów. 

Bilety w cenie | zł., 50 gr. i 30 gr. 
do nabycia w kancelarji szkoły oraz 
w dniu przedstawienia od godz. l2-ej 

w kasie przy wejściu. 

RGB GD DDB AB CDD OR APR TW AA 

Rodzinny dom. 
To drzewo ocieniające podróżnych 
To przystań bezpieczna wśród burzy 
To kotwica żeglarzy na morzu 
To tarcza żołnierza wśród walki 
To straż murów miasta 
To troskliwa matka 
"To pokora i cichość 
To miłość wspólna i serc zjednoczenie 
To posłuszeństwo i uszanowanie dla star- 

szych 
To cierpliwość i zamiłowanie pracy 
To czystość ciała i duszy 

Rewia w Lutni. 
Słońce i Satelici. Wielka rewja je- 
sienna w 2-ch częściach % 18 obrazach 
pp. T. Bujniekiego i J. Świętochow- 

skiego. В 

Wilnianie lubią swoje, znane z lat 
uprzednich rewje, pp. Świętochowski, 
Konstantynowicz i Rewkowski są, 
rzec można, ulubieńcami publiczno 
ci, p. Tchórzanka również, nie więc 

dziwnego że mimo. a może właśnie 
wskutek ciężkiego nastroju na mieś- 
cie, Lutnia była dość pełna. Powiedz- 
my odrazu że widowisko ma dobrą 
przyszłość przed sobą, ale jeszeze nie 
jest dociągnięte. Dla rozmaitości, ow- 
szem, przyjemnie jest słyszeć piosenki 
wyzbyte ordynarnych  konceptów i 
sprośności jakiemi nas zwykle uracza 
ją warszawskie zespoły, ale za tem nie 
koniecznie musi pewna mdłość i 
jednostajność tematów i efektów. 

W rewji którą ujrzeliśmy w Lutni, 
zaznaczyć należy następujące braki: 
ospałość zespołu, niedostateczna swo- 
boda i pewność siebie; nawet dawniej- 
si występowicze stracili swą werwę. 

Więcej gazu. Panowie i Panie, tempo, 

tempo, rewja to nie ciągle kołysanka, 
muszą w niej być rzeczy komiczne, 
pajacowate. Za mało było Tchórzan- 
ki, io to. się domagała publicznoś 
jeden numer tak obiecującego bob 
ska, to za mało, jakiś duet tej Świet- 
nej „naszej Zuli*, z Rewkówskim, oto 

temat dla piszących rewję. Dykcja 

bywała rozmaita i nie dość wyrobiona, 

szepty zanado omdlewające, pewna 

jędnostajność bliska nudy w pieśniach 

rewelersowych. które w poprzednich 

rewjach bywały lepsze i wdzięczniej 
wyglądały, odtwarzane przez zespół 

w tenisowych strojach. Cienie na *- 

kranie były dobrym pomysłem. 
Piosenki miały przeważnie ładne 

i wpadające do ucha melodje. 
Jednym z najlepszych numerów 

było odtworzenie Środy Literackiej z 
karykaturą panów: Czyża, Hulewicza, 
Limanowskiego i in. P. Biszewska 

śpiewała z wdziękiem i dobrym dźwię 
kiem, ale bez najmniejszego tempera- 
mentu. to też najlepiej wyszła scena 
Ronieo i Julja, mająca ładną melodję. 

P. Kisielewicz bardzo umiejętnie i ze 

zrozumieniem treści ujął swe dekła- 

macje. o królu Gollu i Strachy, to 0- 
statnie bardzo udane. Zbiorowe sce- 
ny (Czar Walca i Hymn do Słońca), 
ładnie pomyślane, estetycznie wyko- 
nano, również Tango p. Winogradz- 
kiej i p. Kisielewicza. 

Zespół taneczny ze swą mistrzy- 
nią p. Winogradzką odznaczał się 
miękkiemi ruchami, płynną rytmiką, 
doskonale zharmonizowaną z melodją 
i treścią ilustrowanych utworów, stro 
je przytem były odpowiednie i gu- 
stowne. Wreszcie  konferencier p. 
Świętochowski, wywiązał się wcale 
nieźle z zadania i gdyby swoje dow- 
cipy mówił z większą pewnością sie- 
bie, głośniej i z większym tupetem, 
byłoby jeszcze lepiej. Pierwsza próba 
wznowienia widowiska  lubionego 
przez wszystkich, da młodym artys- 
tom — amatorom możność wprawie- 
nia się w ten rodzaj twórczości, i na- 
brania większej werwy, a wtedy sięg- 
ną po laury i huczne oklaski, których 
i teraz ich dobrym chęciom i ładnym 
pomysłom nie szezędzono. 
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Dobre rady dla Kobiet. 
W. dzisiejszych czasach, jeszcze chaosu 

powojennego, mnożą się często niesprawie- 
dliwe napady, obelgi i zarzuty, nie mające 
nie z istotną prawda wspólnego. 

Ponieważ kobieta, pomimo całego rów- 
nouprawnienia najczęściej na nie jest nara- 
żoną, radzimy: 

1) Obelżywe listy włożyć w czystą ko- 
pertę i odesłać osobie, która tą drogą chce 
zadać policzek. 

2) Na obelżywe artykuły w pismach, któ- 
re niestety redakcje przyjmować muszą, nie 
odpowiadać nie. Czas sam wykaże kto jest 
więcej wart: ośmieszający. czy ośmieszany. 

Ten rodzaj obrony jest dlatego dobry, 
że osoba chcąca zadać krzywdę, najczęściej 
się opamiętuje, a nawet przeprasza. 

‚ А w dzisiejszych czasach nowych, czło- 
wiek zły, egoistyczny. jutro może być dobry 
i społecznie usposobiony. 

Komisja Organizacyjna Z. P. D. 

Odwołanie akademii. 

Projektowana na niedzielę 15 bm. 
popularna akademja w Sali Miejskiej, 
ku uczczeniu 13-ej rocznicy niepodle- 

głości, przygotowywana przez Stowa- 

rzyszerie Rezerwistów i b. wojsko- 
wych została z przyczyn natury tech- 
nicznej odwołana. 

List do Redakcji. 
Do Redakcji 

„Kurjera Wileńskiego”. 

„Uprzejmie proszę o umieszczenie w naj- 
bliższym numerze poczytnego pisma W. Pa- 
nów następującego wyjaśnienia: W nume- 
rze niedzielnym z dnia 8 bm. „Gazety War- 
szawskiej* ukazał się artykuł p. t. „W о4- 
powiedzi na sprostowanie* w którym autor 
podpisany pseudonimem „Wilnianina* ata- 

kuje prof. Wł. Zawadzkiego, obecnego vice- 
ministra Skarbu, za jego działalność z okre 
su sprawowania obowiązków dyrektora Iz! 
Przemysłowo-Handlowej w Wilnie. Jako je- 

den z argumentów contra prof. Wł. Zawadz- 
kiemu są podane okoliczności mego ustąpie- 
nia z Izby. Wobec powyższego oświadczam, 
że czynnikiem który spowodował mnie do 
zgłoszenia na ręce Pana Dyrektora Izby proś 
by o dymisję, nie była osoba prof, Zawadz. 
kiego, łecz osoba innego przedstawiciela tej- 
że Izby. 

Z poważaniem 

  

    

T. Nagurski, 

Wilno, dn. 12.XI.31 +. 

RA MES EKSA 

Popierajcie Ligę Merska 

i Rzeczną! 
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Zakaz sprzedažy i podawania alkoholu. 
Celem utrzymania poržządku i“ spokoju 

publicznego na terenie m. Wilna wobec za- 
szłych wypadków tłumnych zebrań ludności, 
niniejszem na mocy atr. 4 litera „f“ ustawy 
przeciwalkoholowej z dnia 21 marca 1931 r. 
(D. U. R. P. Nr. 51 poz. 423) oraz $ 1 roz- 
porządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
z dnia 10 lipea 1931 r. (D. U. R. P. Nr. 65 

=== 
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Spoatrzeżenia Zakiadu Moteorolegji U. 8. B. 

  

w Wilnie z dnia 13 X! — 1931 reku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 76| 

Temperatura średnia — + 5° С. 

majwyfaza: + 6 C. 

> majniższa: - 3? C. 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr przeważający: połudn.-zach. 

Tendencja barozn.: wzrost. 

Uwagi: silna mgła. 

OSOBISTA 
SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI. 

Pan Prezes Rady Ministrów, zarządzeniem 

z dnia 9 listopada r. b. nadał naszej współ- 

pracowniczce p. Ludwiee Strusiewiczównie, 

za zasługi w Dyrekcji Repatrjacyjnej na Sy- 

berji Srebrny Krzyż Zasługi. 

ARTYSTYCZNA. 
— Wystawa J. Horyda. W ubiegłą nie- 

dzielę w Salonach Kasyna Garnizonowego 

(Mickiewicza 13) została otwartą Wystawa 

Malarstwa, rysunku i grafiki art. malarza 

Józefa Horyda. 
Wystawa potrwa do dnia 30-go listopa 

r. b. otwarta w godzinach od 10-tej do 7-ej 

wiccz. 

Wstęp 50 gr. ulgowy 30 gr. Wycieczki 

20 gr. od osoby. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Nowe opłaty w szkołach średnich, za- 

wodowych i seminarjach. Ministerstwo OŚ- 

ty ustaliło nowe opłaty w szkołach šred- 

nich, seminarjach nauczycielskich, oraz szko 
łach zawodowych. 

W. szkołach średnich, zarówno prywat- 

nych jak i państwowych, opłata za egzamin 

wstępny wynosi 10 zł.. za egzamin dojrzałoś- 

ci 12 zł., za pełny egzamin dojrzałości dla 
eksternów — 60 zł., za egzamin uzupełnia- 

jący dla eksternów 15 zł., za wydanie dupli- 
katu świadectwa szkolnego 5 zł., za wyda- 
nie duplikatu świadectwa dojrzałości 10 zi. 
Od opłat tych zwolnione mogą być dzieci 
ubogich rodziców i inwalidów, jednak ilość 
korzystających х шу nie może przekraczać 
10 proc. ogólnej liczby uczniów. 

    

W seminarjach nauczycielskich opłata za 

pełny egzamin na dypłom nauczyciela wy- 
nosi zł. 60, za egzamin uzupełniający 40 zł., 

roczna taksa administracyjna 80 zł. 
W. szkołach zawodowych za egzamin 

wstępny płaci się 5 zł., za egzamin konkur- 
sowy 10 zł, za badanie psychotechniczne 

2 zł., za świadectwo ukończenia szkoły 5 zł., 
za duplikat świadectwa 10 zł. Ё 

— Zaznajamianie się z eksperymental- 
nym systemem nauczania, W okresie od 4 
do 11 b. m. bawili w Wilnie słuchacze Pań- 
stwowego Instytutu Nauczycielskiego w licz- 
bie 49 osób. Przyjazd ich do Wilna miał na 
cełu' przeprowadzenia badań w szkołach 
prowadzonych systemem eksperymentalnym 

Po zaznajomieniu się z pracą tego ro- 
dzaju szkół odbyły się konferencje przy 
współudziale inspektora szkolnego p. Sta- 
rościaka. Dodatnie strony poznanej dzie- 
dziny nauczania słuchacze Instytutu będą 
propagowali w różnych miastach Polski na 
terenie swej pracy pedagogicznej. 

— Konterencja pedagogiczna. W dniu 18 
b. m. w sali konferencyjnej Kuratorjum od- 
będzie się konferencja inspektora szkolnego 
p. Starościaka z kierownikami szkół pow- 
szechnych na terenie m. Wilna. Na porząd- 

ku dziennym znajduje się m . in. referat na 
temat „Współpraca szkoły z domem dziec- 
ka*. W tej części konferencji weźmie udział 
ogół nauczycielstwa szkół powszechnych. 

— Stan zdrowotny w szkołach powszech- 
nych. Jak wyhika z ostatnio sporządzonego 
sprawozdania, stan sanitarny i zdrowotny *v 
szkołach powszechnych publicznych na tere- 
nie Wilna przedsławia się następująco: na 
ogółną liczbę 15156 dzieci stwierdzono 2371 

dzieci brudnych i 2614 zawszawionych. W 
związku z tem przymusowo odprowadzono 
do kąpieli 6831 dzieci. 

Z chorób zanotowano następujące: świerz- 
ba 17, inne choroby skórne 150, gruźl 
płuc podejrzana 11, gruźlica płue stwierdzo: 
3, gruźlica gruczołów chłonnych 53, grużli- 
ca innych narządów 4, choroby nosa 56, cho- 
roby uszu 29, jaglica 38, inne choroby oczu 
184, wady wzroku 110. 

Z pośród chorób zakaźnych najwięcej cha- 
ruje na świnkę 496, pozatem na: odrę 36, 
płonicę 28, ospówkę 2, agninę 1, grypę 1 i 
różę 1. 

Cyfry powyższe wzięte są ze sprawozda- 
nia opieki higjeniczno-lekarskiej w publicz- 
nych szkołach powszechnych za miesiąc paź- 
dziernik, r. b. 

— Poranek ku czei H. Sienkiewieza. W 
dniu 22 listopada 1931 roku o godz. 12 sta. 
raniem komitetu rodzicielskiego przy Szko- 
le Powszechnej Nr, 11 m. Wilna w Sali Miej- 
skiej przy ul. Ostrobramskiej 5 odbędzie się 
Poranek ku czci Henryka Sienkiewicza. W 
obchodzie biorą udział artyści Teatrów Miej- 
skich pod dyrekcją p. M. Szpakiewicza oraz 
chór „Hasło* pod batutą p. prof. J. Żebrow- 
skiego. Przemówienie wygłosi p. prof. Jó- 
zef Wierzyński. Całkowity dochód przezna- 
czony na stypendja szkolne i na niezamoż- 
nych uczniów. Bilety w cenie 1 zł, 50 gr. i 30 
gr, do nabycia w kancelarji szkoły oraz: w 
dniu przedstawienia od godz 12 w kasie przy 
wejściu. 

Z KOLEL 
— Wiełka Parada Kolejowa. Dziś o go- 

dzinie 20 w Ognisku Kolejowem przy ul. 
Kolejowej 19 zostanie powtórzona ciesząca 
się ogromnem powodzeniem rewja w 18 
obrazach pióra Biba Lwicza. Emjota, muz. 
Jaszczyńskiego, Emjota. Lwicza i inn. 

Barwne dekoracje, kostjamy, orkiestra 
jazz! i miłe girlaski! bawić będą Publiczność 
zapewniając miłe i niefrasobliwe spędzenie 
wieczoru. O godz. 23 Dancing towarzyski, 
do tańca przygrywać będzie kwartet. Miejsca 
numerowane. Ceny zniżone, a bufet obficie 
zaopatrzony! 

Całkowity dochód przeznacza się na ce- 
le kulturałno-oświatowe Ogniska. 

GOSPODARCZA. 
— Patenty półroczne. Dotychczas paten- 

ty półroczne wydawane były wyłącznie dla 
handlu sezonowego oraz dła tych, którzy roz 
poczęli handel w połowie roku podatkowego. 

Obecnie czynione są starania, by w roku 
bieżącym sprzedawano patenty półroczne już 

  

      
  

    

poz. 540). zakazuję sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych na obszarze m. Wił- 

na na okres czasu od godz. 24 dnia 13 li- 

stopada 1931 r. do godz. 24 dnia 15 listopa- 

da 1931 r. 
Wilno, dn. 13. XI. 1931 r. 

3 (7 Z. Beczkowiez 
Wojewoda. 

  

NIKA 
od początku roku 1982 ze względu na koszt 

patentu i na tę okoliczność że niektóre przed- 

siębiorstwa otwierane są na próbę i nieraz 
po krótkiej egzystencji są likwidowane. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— I Zjazd Dełegowanych Katelickiego 

Związku Polek. Katolicki Związek Polek 
Archidiecezji Wileńskiej informuje niniej- 

szem, że I d Delegowanych Stowarzy- 
szeń położonych na terenie Archidiecezji 
Wileńskiej odbędzie się dnia 29 listopada i 
zakończy się kursem organizacyjnym dnia 
30 listopada b. r. 

Ja Zjazd Delegowanych obowiązane są 
przybyć dełegatki. wszystkich Stowarzyszeń 
w liczbie jednej na każde rozpoczęte 50 człon 
ków czynnych. Prócz tego dla zapoznania 

ej ilości osób z ideologją i pracami 
zku i Stowarzyszeń, Katolicki Związek 

Polek prosi wszystkie Panie z terenu całej 
Archidie i interesujące si katolickiemi 
organizacjami kobiecemi o wzięcie udziału 
w obradach Zjazdu w charakterze g. 

Zgłoszenia na Zjazd nadsyłać należy da 
Katolickiego Związku Polek. Wilno, ul. Me- 
tropolitalna 1 do dnia 20 listopada b. r. 

Wszelkich informacyj co do Zjazdu i Kur 
su udziela Zw k, 

— Ze Stowarzyszenia Kupców i Przemy- 
słowców Chrześcijan w Wilnie. Stowarzy- 
szesie Kupców i Przemysłowców Chrześcijan 
w Wilnie wzywa swoich członków, poszkodo- 
wanych wskutek ostatnich zajść ulicznych, 
do zarejestrowania poniesionych strat w 
buirze Stowarzyszenia. (Godz. urzęd. 12—2 
i 5—8). 

— Rocznica Kola B. Wychowankėw Gim- 
nazjum Im. T. Czackiego. Dnia 15 b. m. w 
lokału szkoły przy ul. Wiwułlskiego Nr. 13 
odbędzie się obchód z okazji 4-iej rocznicy 

założenia Koła. 5 
Na powyższą uroczystość Zarząd zapra- 

sza wszystkiech członków, byłych p.p. wykla- 
dowców, oraz uczniów wymienionego gim- 
nazjum. 

Jednocześnie Zarząd zawiadamia, że se- 

kretarjat Koła czynny jest we wtorki i so- 
boty od godz. 5—7. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Uwaga! Członkowie Rodziny Radjowej. 

Dnia 22 listopada r. b. o godz. 5-ej wieczór 
odbędzie się na radjostacji przy ul. Witoł- 
dowej 21 walne zebranie członków stowarzy- 
szenia Rodzina Radjowa. Ze względu na waż- 
ność sprawy znajdującej się na porządku 
dziennym stawiennictwo wszystkich człon- 
ków jest konieczne. 

RÓŻNE. 
— Wałka z radjopajęczarstwem daje do- 

bre wyniki. Wypadki radjopajęczarstwa zda- 
rzają się coraz rzadziej. Niektóre wypadki 

    

  

  

   

  

      

   

  

    

  

   

  

   

   

       
  

- wykrywane przez kontrolerów były uważane 
za wykroczenia małoznaczące, albowiem cho_ 
dziło jedynie o opóźnienie terminu wpłace- 
nia, względnie o zaniedbanie tego obowiązku 
wskutek wyjazdu właściciela mieszkania, w 
„którem znajduje się radjoaparat. 

Nałeży przypomnieć, że skasowanie ra- 
djoaparatu dopiero wtedy jest notowane w 
rejestrach posiadaczy aparatów o ile odpo- 
wiednie zameldowanie będzie uczynione. Sa- 

mo pozbycie się aparatu, zdjęcie nawet an- 
teny nic nie znaczy. Formalność zameldowa- 
nia musi być dokonana, 

ZABAWY. 
— Zabawa Taneczna. Dnia 14-go listo- 

pada (soboła) w Sali Związku Drukarzy m. 
„Wilna ul. Bakszta 8 odbędzie się Zabawa 
Taneczna, 

Do tańca przywać będzie orkiestra jazz- 
bandowa. 

Początek o godz. 9-ej wiecz. 
Bufet obficie zaopatrzony. 
Czysty dochód-z zabawy przeznacza się 

na zapomogi dla bezrobotnych członków 
Związku. 

— DZISIAJ — DANCING — „BRIDGE* 
w cukierni Sztralła( Zielonego) Mickiewicza 
22, urządza dziś w sobotę 14 listopada o go- 
dzinie 22-ej Polski Biały Krzyż, by uzyskać 
fundusze na  kulturalno-oświatową akcję 
wśród żołnierzy garnizonu wileńskiego. Wie- 
czór dzisiejszy B. Krzyża wrowadza nowość 
w postaci „bridge'a* dla osób niełańkczących. 
Powodzenie zabawy zapewnione. Komitet do- 
kłada usilnych starań, aby uprzyjemnić goś- 
ciom spędzenie miłego wieczoru. 

Wstęp 2 zł., dła akademików 1 złoty. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski w Lutni. Dziś Teatr w 

Lutni czynny dwukrotnie. Po południa o go 
dzinie 3-ej ukaże się entuzjastycznie przyj- 
mowana przez dzieci baśń Grimma „Kop- 
ciuszek” w reżyserji Zelwerowiczówny. 

Wieczorem 0 godz. 8-ej ujrzymy po raz 
drugi „Dzień październikowy”,  frapującą 
sztukę Jerzego Kaisera w reżyserji Stani- 
sławy Wysockiej, w wykonaniu Dunin-Rych- 
łowskiej, Mareckiej, Glińskiego, Jaśkiewicza 
i Loedła. 

— Teatr Miejski na Pohulance. Premjera 
„Lalki* — Audran'a. Dziś Teatr na Pohulan- 
ce występuje z premjerą „Lalki*, melodyjnej 
komedji muzycznej Audran'a. Reżyserja W. 
Radulskiego, pełna nowych pomysłów, pod- 

kreśła jąca momenty komiczne, a jednocześ- 

nie wyzyskująca stronę melodyjną sztuki. 
przedstawi nam „Lałkę* w nowej, oryginał- 
naj szacie. 

Orkiestra pod batutą kapelmistrza W. 
Szczepańskiego. Nowa oprawa sceniczna po- 
mysłu W. Makojnika. 

Zainteresowanie premjerą bardzo duże. 
Jutro „Lalka“. 
— Niedzielne przedstawienia w Lutni, 

Jutro w niedzielę Teatr Lutnia czynny bę- 
dzie trzykrotnie: Rano o godz. 12-ej odegra- 
ny będzie „Kopciuszek* Grimma z udziałem 
całego zespołu. 

„Po południu o godz. 4-ej ujrzymy rewję 
wileńską w nowym programie p. t. „Słoń- 
ce i Satelici* pióra T. Bujnickiego i J. Świę- 
tochowskiego. 

- Wieczorem o godz. 8-ej „Dzień paździer- 
nikowy* Kaisera, jedna z najbardziej frapu- 
jących nowości dramaturgji współczesnej. 

— Niedzielne przedstawienia w Teatrze 
na Pohulance. Teatr Miejski na  Pohulance 
czynny będzie jutro dwukrotnie. Po połud= 
niu o godz. 4-ej ukaże się „Róża* Żeromskie- 
80, po cenach zniżonych. > 3 

Wieczorem o godz. 8-ej „Lalka“ Audran'a, 
melodyjna komedja. muzyczna w režyserji 
W. Radulskiego. 

— Udogodnienie dla P. T. publiczności. 
Dyrekcja Teatrów Miejskich Z. A. S. P. w 
Wilnie komunikuje, że jako udogodnienie 
dla pań znosi zakaz wchodzenia na widownię 
w kapełuszach. Odtąd więc panie będą mogły 
zasiadać w kapełuszach nawet na parterze.



BABJO 
FALA 244,1 m. — stacja o mocy 6,5 Kw. 

FALA 581 mtr. stacja o mocy 22 Kw. 

SOBOTA, DNIA 14 LISTOPADA 1931 R. 

11.40: Komunikaty i sygnał czasu. 
12.10: Komunikat meteorologiczny. 
12.15: Poranek. 

: Program dzienny. 
: Koncert z płyt gramofonowych. 
: Komunikaty. 
„Przegłąd wydawnietw perjodycznych. 
Koncert życzeń (płyty). 

: Radjokronika. 
: Codzienny odcinek powieściowy. 
: Muzyka z płyt. 
: „Rewolucja francuska" (cz. I) — о4- 
czyt. 

: Koncert i audy 
: Komunikat rolr 
: Tygodnik litewski. 
: Kwadrans akademicki. 
: Program na niedzielę i rozmaitości. 
: Pras. dziennik radjowy. 

„Na widnokręgu. 
: Koncert wieczorny. 
Muzyka lekka. 

56: „Turniej szachowy w Wilnie. 
: Koncert chopinowski. 
: Aud. literacka: „Mistrz Twardowski na 
zamku krakowskim. 

23.30: Muzyka z płyt. 

NIEDZIELA, dnia 15 listopada 1931 r. 

: Tr. nabożeństwa z Wielkich Piekar. 
Kom. 

: Kom. meteorologiczny. 
: Poranek symfoniczny z Filharmonji, 
Audycje rolnicze. 
Audycje dla dzieci. 

: Transm. z Katowic z okazji miesiąca 
propagandy Śląska. 

: „Kobieta ma głos*. 
: Litewska audycja 

litewskie, 
: Program na poniedziałek i rozm. 
: Poradnia wychowawcza Nr. 2. 

: Wesele na G. Śląsku. 
: Koncert, 
: Kom, i muzyka taneczna. 

Dziś uroczyste otwarcie 

   
   
    

  

   

  

dla młodzieży. 
y Wil. Tow. Org.    

    

    literacka, Pieśni 

Dźwiękowego Kino-Teatru 33 
W roli gł. Marlena Dietrich. Wstęp tylko za zaproszeniami, Inaugurac. premjera filmu „Marokko“ w sobotę 

o g. 4-ej pp. Przedsprzadaż biletów na premjerę w sobotę od godz. 12-ej po poł. Bilety honorowe i passe-partouts bezwzględnie nieważne 
„Klangfilm” (A. E. G.) 

PONIEDZIAŁEK, dnia 16 listopada 1931 r. 

11.40: Komunikaty. 
12.10: Kom meteorologiczny. 

: Program dzienny, 
: Muzyka z płyt. 
Komunikaty. 

: „Jan Kochanowski a my* — 
: Lekcja francuskiego. 

  

odczyt. 

16.40: Codzienny odcinek powieściowy. 
16.50: Muzyka. Czajkowski — .,Dziadek do 

orzechów* 
17.10: „Upiory na zamku warszawskim* - 

odczyt. 
17.35: Audycja premjerowa: „Lalka“ - 

  

Audrana (fragmenty). 
: Muzyka lekka. 

: Wileński komunikat sportowy. 
: „Ksiądz Filip"  —nowela A 

browskiej po litewsku cz. I, 

: Płyta gramofonowa. 
Przechadzki po mieście. 
Program na wtorek i rozmaitości. 

: Prasowy dziennik radjowy. 
: Pogadanka muzyczna. 
Opera z płyt gramofonowy: 
Teatr a kino w Londyni 

Kom. i muzyka taneczna. 

A T 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
— Juljan Krzewiūski. Girlaski. Warsza- 

ra. Skład gł. w księgarni Gebethnera i Wolf 
fa. Znany autor komiczny, popularny w sto- 
licy, napisał kilka powieści z życia teatru, 
a zwłaszcza jego młodego zarybku. Balet, 
adeptki sztuki w krótkich sukienkach, girlsy 
stają się jego literackim monopolem zna je 
doskonałe, jest to świat, w którym się obraca 
swobodnie, nie bez tkliwych uczuć dla niebo- 
żątek, tańczących często na głodno. 

POSZUKUJĘ POSADY 
RZĄDCY DOMU 

| 
| 
| 
F w domach rządowych lub prywatnych. 
| Posiadam dobre świadectwa. Łaskawe 

    

  

   

    

      
     

    

   

    

    
    

     

oferty proszę nadsyłać do Redakcji 
„Kurjera Wileńskiego* pod Nr. 87871 

dla W. S. 

  

66 Wielka 

Nr. 42, PAN 
który ma zaszczyt zakomunikow:ć, że o godz. 2 pp. 
odbędzie się uroczysty pokaz prasowy arcyfilmu 
dźwiękowego reż. 
J. W.Stejnberga 

н ая К W_1 DEE NS K 1 

Z OSTATNIEJ CHWILI 

Konferencja Okrągłego Stołu. 
  

Przemówienie 
LONDYN 13.XI. Pat. — Mac Do- 

nald, który przewodniczył na zebraniu 
konferencji Okrągłego Stołu, wygło- 
sił przemówienie, zaznaczając co na- 
stępuje: 

Jesteśmy w tem położeniu, iż mo- 

żemy już przedstawić raporty na ple 
narnem zebraniu konferencji, którą 
pozwoli rządowi złożyć deklarację o 
jego stanowisku oraz scharakteryzo- 
wać jego punkt widzenia na sytuację. 
Głęboko ubolewam, że nie osiągnięto 
całkowitego porozumienia. Spodzie- 
wam się jednak, iż deklaracja, do zło- 
żenia której na ostatniem zebraniu 

  

Mac Donalda. 

konferencji plenarn. niechybnie upowa 
żni mnie rząd, przekona was wszyst- 
kich, że oświadczenie, jakie złożyłem 
w pierwszym okresie konferencji, 
trwa w mocy i że rząd brytyjski ma 
szczery i stanowczy zamiar uczynie- 
nia w stosunku do Indyj wszystkiego. 
co uważa za dobre. Wzmiankowana 
deklaracja będzie oficjalną deklaracją 
rządu. Zostanie ona złożona niezawo- 
dnie za kilka dni. W ten sposób, za- 
nim rozejdziemy się, całokształt pro- 
gramu prac, jak również i zamierze- 
nia rządu będą jasno przedstawione. 

Burzliwe posiedzenie. 

LONDYN 13.XI. Pat Piątko- 
we posiedzenie komisji mniejszościo- 
wej konferencji Okrągłego Stołu mia - 
ło przebieg bardzo burzliwy. Więk- 
szość mówców z Gandhim na czele za- 
atakowała ostro porozumienie, zawar 
te między mniejszościami, czyniąc a- 
luzję pod adresem Mac Donalda, ž 
popierał on taktykę mniejszości, skie- 
rowaną przeciwko większości hindus- 
kiej. Gandhi oskarżał rząd brytyjski. 
że zachęcając mniejsz. do wysuwania 
coraz większych żądań, doprowadził 
do obecnego bankructwa konferencji 

Gandhi kategorycznie przeciwsta- 
wił się projektom, wysuniętym w pro- 

  

   

   

  

   

    

   

tokóle porozumienia mniejszości, po- 
pieranym przez rząd hrytyjski, co do 
podziału izb ustawodawezych na od- 
rębne kategorje narodowościowe wzgł. 
klasowe. Podóbno rząd zamierza za 

pośrednictwem lorda Irvina podjąć 
ostatnią próbę porezumienia z Gan 
dhim. 

Gandhi zamierza odpłynąć do In- 
Gandhi zamierza odpłynąć do In- 

dyj w końcu listopada, rezygnując 2 
podróży do stolic europejskich, ponie- 
waż uważa, że wobec nieudania się 
konferencji wskazany jest jak naj- 
prędszy powrót jego do Indyj. 

  

   

na aparatach 
dźwiękowych MAROKKO 

  

BŻWIĘK. KINO-TEATR 

„ABLIÓS" 
fUsńzka 38, tel. 9-28 

Dziš! 

polskich dźwięk. 

Korona 

Dziš! Wielki 

przebój dźwięk. 

SE WISKOWE KINO 

B. król hiszpański ma być 
uznany za zdrajcę ojczyzny. 

MADRYT, 13. 11. (Pat). — Komisja, ma- 

jąca ustalić odpowiedzialność byłego króla 

Alfonsa XIII. wyraziła opinię, iż zmuszona 

będzie uznać króla za zdrajeę ojezyzny, za- 

bronić mu powrotu do Hiszpanji, skazać go 

na Śmierć lub na dożywotnie ciężkie roboty 

  

oraz skoniiskować mu eały majątek 

+02 

Ze świata mody. 
Ze starego — nowe. 
(Parę uwag praktycznych. 

Najnowsze modele wiedeńskie i paryskie 

zwiastują nam powrót do mody — ha Ž 
Czyli nic nowego pod słońcem. Przez parę 

ęte, znudziły się, opatrz 
у wem przybraniem były 

stacje z jedwabiu i ewentualnie koronki. 
raz pojawiły się znowu kolorowe ha 

szyi i mankietach, czasem jakiś haft 
w łałji lub u spodu sukni. 7 a przyznać, 
że hafty naogół bardzo © i do 

     

    

    

  

    

      

   
    

akomicie, nie do pozna- 
nia odświeżyć suknię. 

Prawie ka nas posiada w reper- 
tuarze toaletowym jakąś czarną gładką suk- 
nię, której posiadanie było w zeszłym ro- 
ku niemal tak konieczne, jak mundur dla 
żołnie) w tym roku meżna ją odświe    

   
    

      

. Potrzeba go tak nie- 
wiele, że posz dobrze napewno znaj- 

dziemy w domu coś podobnego. Może resztki 
balowej jasnej krynoliny, któ robiłyśmy 
furorę kilka lat temu, a może s ą suknię 

z velour-chiffon w żywym kolorze, albo ka- 
wał kolorowej koronki? Coś, czego nosić nie 
będziemy, a co jest ładne i doskonale się 
do tego celu nada. Ponieważ ładnie i mod- 

          

Nr. 264 (2206) 

nie jest obłożyć rękawy futrem, pomyślmy. 
czy nie mamy kawałków futra, zbyt małych 
na to, aby nich zrobić kołnierz lub wyko- 
rzystać do czego innego, a doskonałych na 
mankiety, gdzie futra potrzeba bardzo nic- 
wiele. Jeśli nie mamy, to obejdzie się i bez * 

tego. Suknia wieczorowa, czarna z koloro- 
wym żakiecikiem — to już wszystko, czego 

nam potrzeba na wieczór, raut, elegancki 
kencert. „Moż y być spokojne przez całą 

1 za sprawa zalatwio; 
*szłoroczn. 

e niezbyt długą 
ale w której chodzi 

atru i t. p.. to możemy 

do haftu. Nie pozna jej po 
„ Koło 

   

    

      

   
   

    

         

   
się na wiz 

  

        

   

  

okrągło i lrochę na gors rękaw: » 
zresztą według swego wic bo dziś 

fantazja we wszystkich dz ch mody 
na. Aby nie było jaskra- 

ty są bardzo delikatne, pa- 
jasnem tle drobne 

aftowane jedwabiem 
ki ożywiają 

jest dobrze wic 
wo. Dzisiejsze h 
stelowe, rococow 

kwiatuszki. wszy: 
i trochę pere 
nadają mu plas 

    

   

      

      

   

         

  

  

haft. 

  

nim 
zatuszować 
dosztukow 

jako plaster łączący 
Haft dopiero za 

dopiero, jako pierwsze jaskółki, ukazs 
modele ze stolic 

„ jak to się na 
ażdym ra 

wości oszczędnego z 

ganków. A to dziś nie jest 

łatwiej coś 
stnieje balt 

      

    

        

    

  

R 

  

nia starych g: 
bez znaczenia... 

  

Anita. 
=Z$= 

pa 

Humor. 
ROZTARGNIONY. 

PROFESOR. — Ach Boże! Ukradziono mi 
złotą papierośni 

  

nie poczułeś obcej 
   

  

— Jakto, eki 

PROFESOR. — Ach tak, racja. Ale myś- 
lałem, że to moja ręka! 

(Tit-Bits) 

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

W rolach głównych: 

Lolja Batycka, Karolina 

Tragedja dziewczyny będącej we władzy 
oszusta i handlarza miłością. W rolach Miłość Żorżetty W. filmi OPOREM gł Daniel Parola i Pierre Batczess. 

ilmie tym odżył po 50-letniej przerwie. NAD PROGRAM: B = 2 
„Kan-Kan“ — taniec podniety zmyslowej. ——- Atrakcje dźwiękowe. 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.30, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. 

SKLEP FUTER 
I PRACOWNIA KUŚNIERSKA 
zostały przeniesione 

do nowego lokału przy ul. 

ślą Miejskie 

PORUDOMINSKICH 
Niemieckiej 28 reercntsn san, Nr 10-72 

Od piątku 13 b. m. Złote piekło |... 

ЛОЛО 
S'ekiow. 22, tel. 15-28 | 

Dźwiękowe Kino 

Ca/INS 

Na |-szy seans ceny zniżone. 

Dziś! Wszechświa- i najw. gwiazda ekr. BRYGIDA HELM 
Jan Kie DLE A оо (eiewao-dźwiękońcta towej slawy krėl tenorėw 

Dramat miłosny Zdjęć dokonano w Neapolu, na 
Neapol, śpiewające miasto Capri, w Pompei i w Wiedniu. Jan Kiepura od- 

śpiewa po poiSKU piosenki: „Zejdź do gondoli" i „Signiora, ja cię dziś ujrzałem pierwszy raz”. 
R. Prawo do miłości 
  

  

ь —— Koncertowa orkiestra pod al. Wielka 47, tel. 15-4| | NAD PROGRAM: Dodatek dźwiękowy. Początek o g. 4, 6, 8 i 10.30. Na |- żone 4 KGAŁA MIEJSKA NAD_PRocRaM: Śjyb pod księżycem batutą p. M. Salnickiego. AS o A 
Gstrobramska 5. Początek o godz. 4. 6, Bi 10 wiecz. Ceny miejsc: balkon 30 gr., parter 60 gr. Kasa czynna od 3.30 do 10 wiecz. 3 Dziš i dni następnych! z 418 

Res KN Pierwszorzędny przebój J E J P į E P R Z Y K Liljana Harw Šv 12 
RE pit „a 3 gra podwójną rolę: panny z towarzy- 

stwa i złodziejki, partnerami jej są: Willi Fritsch i Warwick Ward. Mnóstwo erotycznych i zabawn. sytuacyj! 
Początek seansów o godz. 5. W niedziele i święta o godz. 4 po poł. „WOROPAJEWSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE” Sp. Akc.| /GNISKO 
  

  

  

  

sbok ńworea kolejew.) NASTĘPNY PROGRAM: Prżedziwne kłamstwo Niny Pietrowny z Brygidą Helm w roli głównej. 

BILANS na dzień 30 czerwca 1931 r. — „, menuv : 
STAN CZYNNY KINO-TEATR | Dziś ostatni dzień! «a - u 

Tartak Własny w. Woropajewie >. « + « «© Zł, 114.360, — Kapitał Akcyjny . . « « +. » ZŁ. 700.000— i j 2-gA i ostatnia ВГ& Ind S$ A į robowiet 
Inwestycje i Ruchomości . . . . . a „ 183.131,34 BREST da ME PREZ „adna O DSS Xia 0WI Zeuelanajacko Bilas | е 

kaszanka. Lae OSG ZE "0050 Dokwcy SZ ZAD ZO O AID 3 Mia May K Veidt Lra de Putų“ © Goetzke. P Riebłer Erna M Е : 
Kasa fabr, w Hucie gotówką - 704666. > KOTA Dausa?“ Wierzyciel 5050. ООО Miókiewicza 9; W rol. gł: Mia May, K. Vei ya de Putti, B. Goetzke. P. Richter, Erna Morena i Olaf Fiord. 
ЗОЕа ат ба „ 52213,50 Weksle Zredyskontowane UWE CE OE keis, 52.213,50 

Zawókaji Sumy Przechodnie . . włożot te i ed ze ASY e Dr GINSBERG Akuszerka Osoba w starszym wieku 

Surowce, opał i opakowanie. . Zł. 31.381,73 Załczłdża Podatków GE ok WO 1005153 16.084:65 O łoszenie. Е i i poszukuje 
Materjały techn. do remontu Huty „| 84.423,90 a е k 1930/31 . . * — 24:925.03 choroby skórne, wene a RJ SA ira aki © 1.062,57 Nieopłacona Robocizna za ro /31 .925, ь , i : : ryczne i moczopłciowe posady 

dro E 793 978,85 Magistrat m. Wilna podaje do ogólnej żę kg) SMG 02 : . Ь ; me ^ 1 Wilenska 3 przyjmuje od 9 r. do 7 w gospodyni-kucharki a Tarte. у e RY, wiadomości, że w dniu 17-go listopada r. b. od godz. 8—1 1 4—8, przeprowadziła się do starszego samotnego 
SURE: esi 069057030 - „425, ” 311.162'28 o godz. 10 rano w šali licytacyjnej przy ul. tel. 587. 6677 | ul. A = 1. Kae. DER R świa- 
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FILIP MACDONALD. 

  

  

    

  

CZTERY DNI. 
Przekład autoryzowany z angielskiego. 

Mówiła coraz szybciej, tak szybko 
że musiała wkońcu urwać z braku 
tchu. 

Antoni skorzystał z tej przerwy i 
rzekł łagodni 

— Właśnie miałenx do niego tele- 
fonować. Może panią połączę i pani 
rozmówi się z nim pierwsza. Ja mam 
do niego inny interes. — Potarł deli. 
katnie ręką prawe ucho, które zaczęło 
go szczypać od mrozu. 

Doznał przelotnego wrażenia, że 

zostanie spoliczkowany, ale nie okazał 
ohawy. Hamował ją wzrokiem. Na- 
stąpiło milczenie, wśród którego sły- 
chać było tylko jej przyśpieszony od- 
dech. 

— Ty przeklęty psie! — rzekła 
wkońcu.—Widzę, żeście się zwąchali. 

Wykręciła się an pięcie, obciąga- 
jąc na sobie obszerne futro. Znów szo- 
fer zjawił się jak z pod ziemi, otwo- 
rzył drzwiczki, pomógł jej wsiąść, о- 

tulił nogi kocem, zamknął drzwiczki 

i zajął szybko swoje miejsce przy kie- 
rownicy. Na jego pięknej twarzy, po: 
dobnej do maski zmarłego Apollina, 
nie malował się żaden wyraz. 

  

  

Wielkie auto wyślizgnęło się cicho 
z podwórka, wypadło na szosę i zni- 

kło. 
Antoni patrzył za niem wzrokiem 

człowieka, który widzi rzeczy niewi- 
dzialne. Przez minutę stał zupełnie 

nieruchomo z ręką, którą sięgał do 
kieszeni po fajkę, zawieszoną w poło- 
wie drogi. 

Wkońcu odwrócił się, zamknął 
oczy i otworzył je na bezpośrednią 
rzeczywistość. Z okien oberży wyglą- 
dały ciekawe twarze. Z okna palarni 
patrzyli na niego Pike i Łucja. Uśmie- 
chnął się, dał im znak głową i wbiegł 
do domu. 

Tymczasem między Pikem i Łu- 
cją wywiązała się krótka rozmowa. 
Zdumiony i uszczęśliwiony wywiadów 
ca poczuł na ramieniu jej paluszki i 
chwila ta pozostała mu w pamięci na 
zawsze. 

— 0! — rzekłą Łucja. — O! Co 
się stało? Uśmiechnął się. Nie uśmie- 

chnął się tak od początku sprawy. 
Pike skinął głową. Jeszcze nie 

zdążył zdać sobie sprawy z tego, że 
ona chwyciła go za ramię. 

    Zi. 683.166,69 

— Tak. proszę pani! — rzekł roz- 
promieniony. r 

Wszedł Antoni, nie ten sam, odmło 
dzony o pięć lat. Podszedł do komin- 

ka i isnął mocno dzwonek. 

  

   zczęśliwy dzień, moi państwo! 
Wypijmy wszyscy za dalsze powodze- 
nie! 

Wbiegła dziewczyna. kiórej kazał 
przynieść whisky, dla siebie i Pike'a 
i kseresu dla żony: 

   

   
Dziewczyna wyszła i Łucja i Pike 

zasypali go pytaniami. Ale nie chciał 

nic mówić, tylko się uśmiechał. 

— Nie przeceniajcie mojego na- 

stroju — rzekł wkońcu. — Cieszę się 
więcej, niż warto. Zaczyna mi się co- 
prawda rozjaśniać w głowie, ale nie 
jestem pewny tego, co widzę. To po- 
prostu nie do wiary. Przesortowałem 
trochę ten materjał — uderzył się rę- 
ką w czoło — i nabrałem otuchy. 
Spojrzał na żonę i dodał zmienionym 
głosem. — Tylko niech ci się nie zda- 
je, że ja wystąpię jako Deus ex Ma- 
china. Nie. Szczerze mówię. Na dwo- 
je babka wróżyła... Cieczę się, bo wi- 
dzę przed sobą drogę. Do tej chwili 
obijałem się w ciemnościach i teraz 
ło trochę światła uderzyło mi do gło- 
wy. Wobec tego, radzę wam, żebyście 
się nie łudzili. 

— Dobrze — rzekła Łucja, zadając 
kłam słowu twarzą i głosem. 

      

4 Wydawnictwe „Kurjer Wiłeński" S-ka z egr. edp. 

MAGISTRAT. 

Okazyjnie do odstąpienia 
loka nadający si 

na każde 
przedsiębiorstwo, vis a vis 
Sądu Grodzkiego, ul. 3-go 
Maja 3. 7897 

EGZEM leczy ra- 
dykalnie 

maść Egzemol laborator- 

jum A.Klippla, Warszawa, 
Grochowska 87c. ądać 
wapte kach. 7212 

a 

  

— Mówię to,*co 
czył z naciskiem Antoni, a Łucja po- 
czuła znów tchnienie 
już nie w takim stopniu jak poprzed- 
nio. 

| Potrzębny zpólnih 
do otwarcia 

restauracji 
na prowincji. Zgłaszać 

się listownie—ul. Marco- 
wa Nr. 7, W.B., lub na 
miejscu od 8 do Il i od 
14 do 17. 7895 

FIEEEEEEF 

myślę — zazna- 

grozy, chociaż 

  
dopiero wtedy. 
pewny. 

  

W. Z. P. 48. 7624 
  

Akuszerka 

Mara lalnerowa 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 
W. Z. P. Nr. 69. ° 7120 

PIANINO 
do wynajęcia 

Wiłkomierska 3— 20. 

  

     Nara 

  

  
gdy będę absolulnie 

e przepraszam. 
czytam za dużo powieści kryminał 
nych i moje podświadome ja utożsa- 

  

ze wszystkich przedmiot. 

do matury 
I egzaminów 

Szkół średnich wogóle. 
Lekcyj udzielają b. prof. 
gimn. i studenci U. S. B. 
specjalną met. koncentrac. 
Zgłoszenia do Redakcji 
„Kurjera Wil.“ pod W. K. 

weksel z wy- 
Zgu a staw. F. Ra- 
dziwiłła żyrowany przez 
P. Czapską i B. Lejbowi- 
cza na sumę zł. 2.000.— 
płatny 20 grudnia 1931 r., 
unieważnia się. 

  

Może tem policji. 

  

  

przy ul. Wielkiej 29 
Poleca: codz. 
mleko, masło, sery, 
mleko zsiadłe, wędliny. 
i inne chłodne zakąski, 
napoje chłodzące oraz 

obiady domowe 

ci 
 WOZJENECRO ZEDZSCOAKERICZTRESIAPIAZONEZ 

Popierajcie 
przemysł 

krajowy. 

  

ieże 

  

— Czy można mówić z komendan- 

'Tu pułkownik Gethrvn. 

Ktoś odpowiedział uprzejmie, że 
owszem i połączył telefon, poczem 

Antoni spojrzał na nią, podszedł do 
jej fotelu, usiadł na poręczy i położył 
jej rękę na ramieniu. Pike nie zoba- 

czył jego poważnego j serdecznego uś- 

miechu. 
— Jestem osioł — rzekł Antoni do 

żony. — Dałem się niepotrzebnie po- 
nieść fantazji. Ale teraz, moja dro- 
ga, zaczynam się naprawdę orjento- 
wać i możesz się nie obawiać, że nie 

będę wiedział, co robić. * 
Łucja podniosła oczy i otarła się 

pieszczotliwie ramieniem o jego rękę. 
— W czem się pan zaczyna orjen- 

tować? — zapytał skwapliwie i nie- 
spokojnie, Pike. — Czy nie lepiej, że- 
byśmy się wszyscy jednakowo orjen- 
towali? а 

Antoni potrząsnął głową i usta jego 
rozszerzyły się mimowolnym uśmie- 
chem. 

— Przykro mi — rzekł — ale mo- 

ja tajemnica jeszcze nie dojrzała, a nie 
potrafię mówić o tem, czego nie je 
stem zupełnie pewny. Może tym ra- 
zem powinienem. ale nie potrafię, 
Zresztą fakt tej pozornej mistyfikacji 
z mojej strony nie wpłynie ujemnie na 
bieg rzeczy, bo inaczejbym powiedział 
Tak jak rzeczy stoją, powiem panu 

  

   

   

Brukarnia „Znicz“, Wilno, ul. Š-to Jafska 1, telefen 3-40. 

  

mia się z Lecog'iem. Rouletabilem i 
Gore'm, a oni wszyscy trzymają język 
za zębami do ostatniej stronicy. Mu- 

s bo inaczej niktby ich nie czytał... 
Już późno i s pomyśleć o lunschu. 
Państwo zamówią, a ja tymezasem 

zatelefonu ję. 

Siedząc przy stole, Łucja i Pike sły- 

szeli z hallu głos Antoniego. 

   
     

  

    

— 
— Hallo!... — pauza. — Minister- 

jum Wojny? — Pauza. — Dobrze. 
Chciałbym mówić z pułkownikiem 

Beaumontem. — Pauza. — Sekretarz 
pułkownika Beaumonta... o! to ty, Pig- 

gy? — Pauza. — Tak. Czy Ё 

cze u ciebie? — Pauza. — 

  

Właśnie poto dzwonię. Zatrzymaj g0- 
Powiedz, żeby czekał tam, gzie jest. 
Przyjadę. Niech czeka do piątej. Je- 
żeli się nie zjawię niech idzie do Whi- 
te'a i tam ka. — Pauza. — Dzię- 
kuję. Dowidzenia. 

"Wszedł do „kawiarni“ gwiżdźąc 
starošwiecką piosenkę kabaretową. 

   

    

8. 

Zjadł szybko lunch, wcale się nie 

odzywając i znów poszedł do telefonu. 

Tvm rażem kazał się połączyć z Ra- 

venscourtem. 

rozległ się głos Ravenscourta. 

— To pan, pułkowniku? Jeszcze 
nic nie wiem. Czy panu czego potrze- 
ba? 

— Tak. Najprzód — czy pan wie, 
że Lake wyjechał? 

— (0 — Lake? 

— Wyjechał — rzekł Antoni. — 
Opuścił nas nagle dziś rano ze wszyst- 
kiemi bagażami — dokąd — niewia- 

domo. 
— Dobra nowina. Ale co to ma da 

rzeczy? 

— Trudno mówić przez teleton. 
Tyle tylko powiem, że ciekaw jestem, 
dokąd on się wyniósł. Ale nie nale- 
gam. 

— Mógłbym pomóc — rzekł z po- 
wątpiewaniem Ravenscourt. — Cho- 

ż nieoficjalnie nie mogę dużo zro- 
bić. Ale postaram się. Co więcej? Pan 
jest podniecony? 

   

  

  

  

   

‚ —- Tak. Wpadłem wreszcie na ja- 
kiś trop. Później panu powiem. W 
sprawie śmierci Dolłboysa jeszcze nie 

nie wiadomo? 
— Nie... No, postaram się dowie- 

dzieć o Lake'a. Do widzenia. 

(Dres n.) 

Redakter edpewiedzialny Witold Kiszkis.


