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Rok VIII. Hr. 265 (2207). Wilno, Niedziela 15 Listopada 1931 г. 

Raieżność pocztowa opłaco a ryczaltem. 

Cena 20 sroszy. 
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Przez długie wieki Wilno, mające 

zawsze mieszaną ludność kilkowyzna- 

niową, odznaczało się spokojnem 

współżyciem mieszkańców. Tumulty 

studenckie w XVII i XVIII w. zwró- 

inowiercom 

  

cone ku (kalwinom), 

trwały krótko. W czasie wojny japoń- 

1905 r. Rosjanie 

rozruchy anty- 

sko-rosyjskiej i w 

próbowali wywołać 

żydowskie, lecz współżyjące od zało- 

i nie dały się 

sprowokować, pozostały w spokoju i 

tylko obca chuliganerja hulała po 

żenia miasta narodowość 

  

swojemu. Pogromy Żydów były w Ro- 

sji „modne“, ale ta cecha nie przenik- 

nęła psychiki naszej ludności. 

Spokój i pewna wrodzona równo- 

waga. humanitarność, którą się od- 

znaczała nasza ludność, nie dopuściła 

też do tego. żeby kilkakrotne przez o- 

statni lat dziesiątek próby doprowa- 

dzenia do ulicznych bójek zostały u- 

wieńczone skutkiem. 

„ej 

i bezmyślnej agitacji nacjonalistycz- 

  

Ale oto pod wpływem zbrodni 

nej z Warszawy, od ubiegłej niedzieli 

młodzież Uniwersytetu Stefana Bato- 

rego, niepomna haseł filareckich, roż- 

ęła, podniecając się codzień wię- 

  

j, wojnę z Żydami. przenosząc ją, 

dzięki dziwnej bezradności władz U. 

S. B. na ulicę. mimo oporu i wzywań 

  

do spokoju rozsądniejszych kolegów. 

Widzieliśmy. że pierwsze dwa dni 
  nie stawiano prawie żadnych przesz- 

kód hułającej po ulicach  obwiepol- 

,, która nie po raz pier-   

   skiej młodzieży 

wszy daje dowód zdziczenia, do jakie- 

go ją doprowadza jej obóz Endecji. 

Postępowanie tej młodzieży jest zbro- 

dnicze. bo zagranicą w ujemnem šwie- 

tle przedstawia wychowanie młodzie- 

ży w Polsce i zadaje kłam humanitar- 

nym zasadom, obowiązującym cywi- 

lizowanego człowieka, a zwłaszcza 

  

chrześcijanina. Bezmyślne, bo przecie 

chwila zastanowienia dowiodłaby pp. 

słudentom, że ich wybryki do nicze- 

go nie prowadzą jak tylko do rozgo- 

ryczenia i kompromitacji ich partji 

i jej pupilów. Przecie dlatego, że wy- 

prawiają brewerje na wszystkich uni. 

wersytetach, nie zmieni się dla ich 

przyjemności Konstytucja, zapewnia- 

aaniu 

  

jąca każdej narodowości i w 

w Polsce wolność i równość we wszy- 

stkich prawach. 

  

Zgroza ogarnia gdy się pomyśli 

że tak oto, w dzikim nacjonalizmie, 

nie. nawet nie to, w dzikiem barba- 

rzyństwie. rosną nasi przyszli adwo- 

kaci. lekarze, profesorowie, że ta mło- 

dzież dająca motłochowi . ulicznemu 

przykład i dyrektywy rozbijania skle- 

pów, bicia spokojnych ludzi, demora- 

lizująca agitacją dzieci szkół średnich 

  

  

i powszechnych. to młodsi bracia 

tych, co w innych zaiste wałkach zdo- 

bywali dla przyszłych pokoleń wol- 

ność, z której oto co się zrobiło. 

Przez trzy dni w myśl życzeń p. 

wojewody zwróconych do prasy, by 

nie jątrzyć, ale uspakajać, nie zabie- 

raliśmy głosu o tych sprawach, ponie- 

nie powiedzieli 

  

waż nie innegobyśmy 

jak to, co dotąd, i za co gro? 

stale wybiciem i pogromem. Dziś jed- 

  

nam 
  

  

nak milczeć już niepodobna, tem bac: 

dziej, że z obozu kłamstwa i oszust- 

wa, z Dziennika. Wileńskiego, przed- 
sławiającego każdy fakt kłamliwie i 

prowokacyjnie, wydziera sie stary 

ORA ystyc i, ok aa SARE, 
ю SLO JA: laiczat'. 

I nie dziw, kto rosyjskie mełody w 

młodzież naszą wszczepia, rosyjskich 

terminów używa. 

Nie, milczeć nie można. bo tu cho- 

dzi o spokój naszego miasta, 0 honor 

naszych uczelni, o możliwość istnie- 

nia dla jego mieszkańców. Tu chodzi 
e obronę młodzieży naszej od tej tru-     

€izny., którą w nią wlewają. i od któ- 

Za numer dowodowy 20 gr. Układ ogłoszeń 6-cio łarmowy, za tekstem 10-ciołamowy. 

„Wilno sprowokowane. 
rej jak od zarazy, eałe miasto fermen- 

  

tuje nienawiścią, złością, chęcią ze- 

msty.. Jako chrześcijanie jesteście 

winni, obwiepolscy podżegacze i wy- 

konawcy, jako Połacy jesteście winni! 

Na was leży Śmierć waszego kolegi 

tyleż samo, eo na sprowokowanych 

Żydach. Bili i oni, tak jest, któż. za- 

przeczy, ale nie oni zaczynali. Ale po- 

lie e szyby są pobite? Czyje 

sklepy porabowane? Ilu ludzi potłu- 

czonych. Dłaczego niema ogłoszonej 

całej listy z nazwiskami csób poszkć 

    

dowanych? Dlaczego władze uniwer- 

syteckie całą swą odnośnie do wybry- 

ków młodzieży akcję redukują do in- 

terwenjowania u p. wojewody. by wy- 

puścić awanturników, złapanych na 

gorącym uczynku? Dlaczego znani ze 

swej płomiennej wymowy (gdy cho- 

dzi o prochy z przed 500 lat) profe- 

sorowie, nie użyją tej wymowy dziś, 

gdy krew się leje i młodzież szaleje? 

  

Dlaczego milczy duchowieństwo obu 

wyznań, powołane do uspakajania 

młodz 2 

  

Opinja publiczna wzburzona jest 

i głęboko zaniepokojona nastrojem 

panującym w mieście. Zdaje sobie do- 

brze sprawę, że całą awanturę można 

było załatwić w łonie Uniwersytetu 

i nie pozwolić na to, by wychodząc 

  

na ulicę, zagarniała  słudenterj: 

polska i żydowska do swych 

manifestacyj szersze warstwy. Zda- 

je sobie sprawę, że p. wojewodę 

Beczkówicza. świeżo przybyłego. i po- 

legającego na miejscowych ludziach, 

niedorosłych do swego zadania. wpro- 

wadzano przez dwa dni w błąd, przed- 

stawiając mu niedokładny stan rze- 

czy» 

Dziś nietylko do w. kich stu 

dentów ale i do zaagitowanych szero- 

  

kich warstw, które zetknęły się z nimi 

i współtowarzyszyły wiecom i hecom, 

rstkich mieszkańców Wilna 

trzeba się zwracać z wołaniem i ne- 

  

do ws 

  

  

kazem o upamiętanie. 

Wiłlnianie! Wiedzcie, że ой КИК 

dni robicie robotę na korzyść Somńic- 

  

tów, że wzmacniacie bolszewickie na- 

stroje i prądy w społeczeństwie. że ten 

wróg, przeciw któremu lała się ofiar- 

na krew waszych ojców i braci cieszy 

się ogromnie z tego, co się dzieje i nie 
omieszka tego odpowiednio WyZy- 

skać. S 

Wilnianie! Wy. rzemieślniey wi- 

leńscy, coście tak umieli wypędzać 

wroga z murów Wilna, coście z god- 

nością znieśli czasy rosyjskie, bołsze- 

niemieckie, dając przykład 
j i mądrej cierpliwości i mę- 

> dajcie się sprowokować i 

    

wickie, 

spokojne 
  

  

stwa! 

namawiać do 

przez młokosów, nie mających żadne- 

go prawa regulować stosunków, któ- 

haniebnych czynów 

rych ułożenie do dojrzałych należy 

umysłów. 

Pomyślcie, że pokrzywdzono dziś 
spokojnie 

    

handuljących _ obywateli 
mojżeszowego wyznania. jutro może 

się i do waszych sklepów. domów i 
towarów zabrać rozłewająca się fala. 
co już się zaczęło. Pomyślcie ile jest 
zgrozy w tem, że nie oszczędzono żY- 
dowskich domów modlitwy. czyli 
miejsc, u których progu szacunek dla 
najświętszych spraw w człowieku po- 

wstrzymuje każdego, prócz zdziczałe- 

go barbarzyńcę. 

Młodzieży, dość! Wiecie, że władze 

   

   

się nie ugną pod waszemi wybrykanii, 

że uczciwa prasa nie ulęknie się wa- 

szych pogróżek rzu sanych — czy nie 

zgroza — kobietom i rodzinom, że nie 

da się okłamać przez prasę endecką. 

która ma czelność zaprzeczać wiado- 

mościom o napastowaniu  przechod- 

niów, kiedy jest na to tylu świadków, 

że nawel chrześcijan pobito z powodu 

wyglądu, kiedy od szeregu dni widać 

i słychać wyrostków namawiających 

do bicia Żydów, do pójścia na żydow- 

skie ulice, gdzie wiecie, że zaczyna się 

od wybijania szyb. a końc na kra: 

  

dzieży i krwi rozlaniu. ( 

  

to są czy- 

  

  

ny społeczeństwa  chrześcijańskiego? 

Pamiętajcie,  akademicy, zarówno 

chrześcijanie, jak żydzi, że z winy wa-     

szej przelała się krew wa 

  

"ch kole 

  

gów. że wy, coście światłem i rados 

i nadzieją waszych narodów być po- 

winni, staliście się naszym niepoko- 

jem i trwogą... Czy w chlubnej historji 

naszego Uniwersytetu chcecie pozo- 

stać czarną plamą, z nikłą przeciw- 

wagą tej części szlachetnej młodzieży, 

która się nie dała wciągnąć w eks- 

cesy? 

Igracie z ogniem. — Pamiętajcie 

jak nieprzejednanymi otoczeni jesteś- 

/ż zaburzeniami w 

  

my wrogami. Cz; 

ja mamy się osłabiać na ich ko- 

Hel. Romer. 

  

Dr. med. EM. CHOLEM 
Urolog. 

Choroby nerek, pęcherza i dróg moczowych 

Jagiellońska 8, tel. 10-68. 
Przyjmuje 12—2 i 5—7. 

  

Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń. 
s 

  

RESTAURACJA 

„POLONJA“ 
Mickiewicza 11 
Telefon Nr. 5-93. о`
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jedynie firma 

Adres Telegr. 

Wszelkie opłaty 

t 

„DAIÓIY LATA 
Występy artystyczne — 

„PRE 
Warszawa, Fredry 10, tel. 707-10. 

PRESTO. — 

otrzymała koncesję 

na wysyłkę sztandartowych paczek żywnościowych 

do 2. 5.5: RO 

uskuteczniane 

otrzymuje przesyłkę nie ponosząc żadnych kosztów. 

Ilość paczek, wysyłanych poszczególnym adresatom, nie podlega 

żadnym ograniczeniom. 

Przesyłki do Z. S.S.R. 
Na zasadzie umowy, zawartej z Przedstawicielstwem Handlowem 

Z. S.S.R. w Polsce, 

STO" 
PKO. Nr. 5470 

są na miejscu. Odbiorca 

7995 

    

(AWA. 
Loteryjka dla Fań 

Od godz. 5.30 į 
do 8 wiecz. 

Wstęp łącznie 
z kawą i ciastkami 

2 zł. od osoby 

Wyjazd min. Zeieskiego 
do Paryža 

na nadzwyczajną sesję Rady Ligi 
Narodów. 

WRSZAWA 14 XI (Pat) W dn. 
14 b. m. o godz. || min. 55 p. mi- 
nister Žaleski w towarzystwie mini- 
stra Szumlakowskiego i naczelnika 
wydziału p. Raczyńskiego wyjechał 
do Paryża na nadzwyczajną sesję 
Rady Ligi Narodów. 

Na dworcu żegnali p. ministra: 
p--aml asa lor Laroche, wiceministro- 
wie Starzyński, Koc i Beck, p. mi- 
nister Schaetzel, dyrektor protokółu 
dyplematycznego Romer oraz grono 
wyższych urzędników M. S. Z. 

Zgon konsula polskiego 
w Nicei. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Wczoraj zmarł w Nicei mjr. dypl. 
Andrzej Nałęcz: Korzeniowski, który 
ostatnio pełasł funkcje konsula pol- 
skiego w Nicei. 

Zmarły był jednym z pierwszych, 
btórzy wyruszyli z Brygadą Marszał- 
ka Piłsudskiego na wojnę, potem 
przez szereg lat od 1916 22 r. był 
osobistym  adjutantem Marszałka 
Piłsudskiego. 

Uspokojenie miasta postepuje. 
Prowizoryczny biłans dni 

ubiegłych. 
Dzień wczorajszy, po obfitującym 

w burzliwe zajścia, piątku, minął w 

mieście naogół spokojnie. 

Tem niemniej miasto znajdowała 
się w dalszym ciągu pod czujną 0- 
chroną policyjną. Ulieami miasta krą- 
żyły wzmocnione patrole policyj 
Przy gmachu głównym Uniwersų 
Stefana Batorego; jak również przy 
gmachu Zakładu chemji opisowej (u- 
lica Słowackiego) czuwały stałe war- 

ty. 

        

     

Echa drobnych starč 
piątkowych. 

h wypadków piątkowych. o 
ie donosiliśmy ‚ о- 

   Oprócz 

   

    

   

  

  

       i bójek 

    

ły szereg. st. 
w jak również nastę- 

pujące wypadki dalszego wybij szyb, 
  

  

którego dopuściły się grupki szumowin miej- 
skich, uw i o mieście w nadziei 

że „coś uda S : 
W godzinach wieczorowych wybito szyby 

w lokalu żydowskiej szkoły żeńskiej im. 
Fruga przy ul. Bakszta. Pozatem wybito 
kilka hb w lokalu Rzemieślniczej szkoły 
żydowskiej T-wa „Pomoc Pracy* przy ulicy 
Subocz Nr t9. Nieustaleni narazie sprawcy 
wybili równ 4 szyby w oknach lokalu 
wojskowego sądu okręgowego przy ulicy 

Subocz Nr. 17. Tegoż wieczora wybito szy- 
by w mieszkaniu prywatnem por. A. Do- 
browieckiego przy ul. Subocz, "Ten sam los 
spotkał 3 : nia Mowszy Mackie- 
wicza przy, ul. Tyzenhauzowskiej 

     

  

         

     
  

  

  

  
  

   

  

        

32 aresztowanych. 
W piątek wieczorem podczas usiłowania 

szyb oraz wywołania bójek, i innych 
mających związek z ostatniemi wypad- 

kami, zatrzymano 32 osoby które osadzono 

w areszcie policyjnym. Ci z pośród zatrzy- 
manych, których wina zostanie udowodniona 

przekazani zostaną do dyspozycji władz są- 

dowych. 

Prowizoryczne obliczenie 
„ strat. 

Według prowizorycznych obliczeń, straty 
spowodowane przez wtorkowe ekseesy się- 
gają znacznej sumy 150.000 złetych, Cytra 
ta nie jest jednak ostateczną. Dopiero w naj- 
bliższych dniach ogłoszone zostaną osłatecz- 
ne obliczenia czynione przez czynniki mia- 

rodajne. 

136 osób poszkodowanych 
podczas zajść. 

Podczas ostatnich wypadków zostało po- 
bitych i poturbowanych 136 osób. Cyfra ta 
obejmuje jedynie tych z poszkodowanych, 
którzy ócili się po pomoc lekarską do 
pogotowia ratunkowego ewentualnie do szpi- 
tali, przychodni lekarskich i t. p. Natomiast 
nie chejmuje wcale tych osób, które zwró- 

iły się do prywatnych lekarzy lub ograni- 
się do „domowych środków*. 

Szumowiny miejskie 
nie mogą się uspokoić. 
W ciągu dnia ubiegłego zanotowano kil- 

ka drobnych wypadków pobicia i zakłóce- 
nia spokoju, wy 
szumowiny miej 

   

  

  

  

   

  

   
   

rołanych wyłącznie przez | 

Między innymi. napadnięty zosłał na Za- 
rzeczn, przez nieustalonych sprawców, 25-le- 
tni A. Braz. którego dotkliwie poturbowano. 
Poszkodo ego dostarczono na 3 posteru- 
nek policji. żie. zawezwane pogotowie ra- 
tunkowe udzieliło mu pierwszej pomocy, 
poczem przewiózło go do mieszkania. 

    

   

  

   
   

  

    
  

Zajście na górze Boufałłowej. 
Między godziną 5 a 6 na górze Boufał- 

łowej wpobłiżu domu go. е 
ły się gromadzič, nieliczne zresztą, grupki 
studentów z zamiarem: urządzenia wpobliżu 
domu akademickiego wiecu. Wobec tego, że 
dom był zamknięty teren wokół domu 
jako nieoparkaniony nie należy do uniwer 
sytetu, polieja-do wiecu nie dopuściła, gdyż 
akademicy mieli odpowiedniego na io 
pozwolenia ze strony władz miarodajnych. 
Na wezwanie policji grupki zgromadzonych 
studentów zaczę się powoli rozchodzić. 
Do żadnych tym razem nie doszło. 
Wieczorem policja rozproszyła jeszcze kilka 
gromadzących się w rozmaitych punktach 
miasta grup. 

      

      

  

  

     

  

   

    

Znaczne uspokojenie. 
Naogół dało się zauwa 

cie znaczne uspokojenie. 
ć w mieś: 
W godzi- 

  

  

nach porannych jak również wieczo- 
rowych było spokojnie. Nie było rów- 
nież tak charakterystycznych dla dni 
poprzednich fałszywych — alarmów. 
Sprawiało wrażenie, że niepoczytalne 
elementy, które doprowadziły do tak 
przykrych wypadków opamiętały się. 
Spokojny przebieg dnia wczorajszego 
pozwala wierzyć, że minione wypadki 
nie powtórzą się więcej. 

      

300 lasek skonfiskowała 
policja. 

W związku z zajŚściami ulicznemi władze 
administracyjne wydały jak wiadome. za- 
rządzenie odbierania lasek podejrzanym in- 
dywiduom, wohec czego pelieja skonfisko- 
wała w ciągu ostatnich dni 300 lasek, które 
znajdują się obecnie w posiadaniu władz 
polieyjnych aż do czasu zupełnego uspoko- 
jenia umysłów. т 

W jakich skiepach chrzešci- 
jańskich wybito szyby. 

Wedłag dotychczasowych informacyj, ze- 
branych przez Stowarzyszenie Kupców i 

  

- SPREGIERESORE SDA EDTA ESET 

Zawieszenie „Dziennika Wileńskiego', 
na mocy decyzji Sądu Okręgowego. 

Sąd Okręgowy w Wilnie (Wydz. 
HI Karny) na posiedzeniu w dniu 14 
bm. uchwalił zawiesić wydawnietwo 
czasopisma „Dziennik Wileński*. 

W dceyzji Sądu Okręgowego po- 
wiedziano co następuje: 

Ze względu na to 1) że czasopismo 
„Dziennik Wilenski“ niejednokrotnie 

juž bylo koniiskowane, tak za poda- 
wanie nieprawdziwych wiadomości, 
dotyczących działalności rządu lub 
osób go reprezentujących, z wyraź- 
nym celem wywołania niepokoju pu- 
blicznego, jak również za znieważe- 
mie poszczególnych osób, nie wyłą- 
czająe np. takieh jak rektor Uniwer- 
sytetu Stefana Batorego: 

2) że niedałej, jak w dniu 12 bm. 
Sąd Okręgowy w Wilnie zatwierdził 
areszt na nakład Nr. 250 tegoż cza- 
sopisma, za artykuł pod tyt.: „Sana- 
€ja a komuniści*, z którego niedwu- 

  

  

znacznie wynika, iż obeeny system 
rządowy przygotowuje grunt do wpro 
wadzenia w Polsce ustroju komuni- 
stycznego; 

3) że tego rodzaju literatura jest 
strawą znacznego odłamu społeczeń- 
stwa, a zwłaszeza młodzieży akade- 
miekiej, wyznającej tę samą ideołog- 
ję, eo i wzmiankowany dziennik, 
szczególnie zaś obecnie, kiedy pomi- 
mo środków, stosowanych tak przez 
władze, jak przez senat uniwersytee- 
ki, rozruchy młodzieży akademickiej 
nie ustają — : 

Sąd Okręgowy w Wilnie na za- 
sadzie art. 30 dekretu prasowego z 
dnia 7 lutego 1919 roku, zgodnie z 
wnioskiem prokuratora, postanawia 
w charakterze Środka preweney jnego 
zawiesić czasopismo, wydawane w 
Wilnie pod tyt. „Dziennik Wileński*. 

  

  

Ponieważ w prasie miejscowej ukazały się ogłoszenia mego byłego 
wspólnika M. Gelfelda, mające na celu wprowadzenie w błąd naszą 
Sz. Klijentelę, a mianowicie : 

iż firma „M. Porudomiński i M. Gelfeld“ jakoby pozostala 
  

w tym samym lokalu, niniejszem podaję do ogólnej wiadomości, 
  

jż z dniem 25 października r. b. spółka z powyższym M. Gelfeldem 

została zlikwidowana, a firma „M. Porudomiński i M. Gelfeld" 

ZOSTAŁA ROZWIĄZANA 

zań został przeniesiony 

mój (LED FUTER do nowego lokalu ?*” UL. NIEMIECKIEJ & 
(róg Wielkiej) I piętro 

„BR. PORUDOMIŃSCY” 
Uprzedzam, iż w razie powtórzenia ze strony M. Gelfelda podobnych 

ogłoszeń zmuszona będę wszcząć sprawę sądową. 
N. Porudomińska. 

  

Przemysłowców Chześcijan w Wilnie. pod- 
czas ostatniei zajść ulicznych wybito szyby 
w następujących firmach chrześcijańskich: 

Na ułicy Miekiewicza — w składzie ap- 
tecznym W. Charytonowicz, w zakładzie fry- 
zjerskim Mural, w skiepie obuwia S. Kaž- 
mierski i w sklepie gałanieryjnym E .Dut- 

    

iej — w sklepie bława- 
tnym S. Dubieka i w składzie aptecznym H. 
Dąbrowska. 

Poszkodowanych firm chrześcijańskich 
jest prawdopedobnie więcej, po otrzymaniu 
więe dalszych informacyj Stowarzyszenie 
Kupców i Przemysłowców Chrześcijan w 
Wilnie listę powyższą uzupełni. 

Przebieg piątkowych 
demonstracy|. 

(Komunikat p. Starosty Grodzkiego). 

Wobec ukazania w prasie wileńskiej nie- 
słych wiadomości o okolicznościach w ja- 

kieh nastąpiło rozproszenie nielegalnego po- 
chodu akademiekiego w dniu 13 bm. proszę 
o umieszezenie na łamach poczytnego pisma 
WPanów następującego komunikatu: 

Po zakończeniu ceremonji pogrzebowej 
š. p. Stanisława Wacławskiego i po wysłu- 
chaniu nabożeństwa żałcbnego w košciele- 
Św . Piotra i Pawła młodzież akademicka 
rozpoczęła rozchodzić się spokojnie. Do- 
piero w chwilę później na wezwanie nie- 

których uczestników pogrzebu młodzież sfor- 
mowała pochód i nawołująe de coraz licz- 
niejszego grupowania się ruszyła ze sztan- 
darami kerporacyjnemi pochodem ku miastu 
Sformowanie pochodu nastąpiło w połowie 
drogi między kościołem a mostem na rzece 
Wiłejce. Przy zbiegu ulie Arsenalskiej, Zy- 
gmuniowskiej i Kościuszki zastąpił pocho- 
dowi drogę oddział policji, a dowodzący nim 
oficer polieji wezwał do zaniechania pocho- 
du i rozejścia się, Wówezas poczty sztan- 
darowe oddzieliły się od pochodu i odeszły, 
a pozostała grupa studentów, dochodząca 
do 1000 osób, nie podporządkowując się za- 
rządzeniom władz bezpieczeństwa  naparła 
na policję, wobec czego została przez kor- 
don policyjny rozdzielona na dwie grupy. 
Pomimo wyraźnego zakazu gromadzenia się 
uczestniey pochodu zebrali się ponownie na 
płaeu Katedralnym i nosząc wrogie о- 
krzyki pod adresem policji poczęli gromadzić 
się eoraz tłumniej zajmując skwer przed 
Urzędem Wojewódzkim. Kiedy wielokrotne 
wezwania policji do rozejścia się nie odnio- 
sły skutku, obeeny na miejscu Komendant 

  

   

  

   policji zmuszeny był uciec się do użycia 
środków ostrzejszych i za pom oddziałów 

  

pieszych zaopatrzonych w pociski łzawiące 
oraz oddziału konnej policji rozproszył 
tłum demonstrujących studentów. 

W kilka godzin później akademiey usi- 
łowali ponownie tworzyć pochody w kiłku 
punktach miasta, składając tem dowód ja- 
wnego ignorowania zarządzeń władz bez- 
pieczeństwa i porządku publicznego. Usiło- 
wania te były wszędzie w zarodku tłumione. 
Stwierdzonem jest, iż podezas rozpraszania 
pochodów liczba poszwankowanych była 
znikoma, czego dowodzi ilość osób zgłosza- 
nych do Pogotowia Ratunkowego. 

MODLIŃSKI 
Starosta Gradzki. 

Wilno, dnia 14. XI - 81 r. 

  

Węgiel Górnośląski 
w wozach zaplombowanych, 

DRZEWO OPAŁOWE suche — poleca firma 

„WILOPAŁ”, Inż. Homy Wład., 
Styczniowa 3, tel 18-17, za gotówkę i na raty 
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APIEROS 
Centrolew przed sądem. 

Osiemnasty dzień procesu. 

* 
Dziś w procesie przeciwko przywódcom 

Centrolewu zainteresowanie na sali było zna- 

«ynie większe, niż w poprzednich dniach, 

utek tego. iż zeznawać mieli czołowi 

ikowie obrony. 
Pierwszy z 

ski były I 
Po 

    

   
1 Wojciech Trampezys- 
Senatu, lat 71. 

u świadka 

   

  

   
       

  

„Ja b a na terenie Sejmu 

"w okresie po Centrolewu. i co to 

ogóle był Cenirolew? $ 
ŚWIADEK: Dokładnie wiem, gdyż 

   panowie z Centrolewu nie in rmowali mnie 

o tem. Mogę tylko stwierdzić, że Centrolew 

nie parlamentų nie występował soli- 

  

    arnie. 

OBRONA: Dlaczego stronnictwa lewicy i 

centrum stanęły w opozycji do rządu? 

ŚW.: Tego nie wiem, gdyż do tych ugru- 

„powań 1 ałem. Przypuszczam jednak, 

że chodziło im o nielegalne komentowanie 

przez rząd Konstytucji o odraczainie i za- 

mykanie Sejmów, mianowanie ministrów, 

którym Sejm w) ił votum nieufności. 

OBR.: Cz 
wyborach w 1926 r. były nadu: 

W.: Wiem o tem i tą sprawą Się 

specjalna komisja sejmowa, której sprawo- 

zdanie zostało ogłoszone. 
OBR.: Co tam było w tem sprawozdaniu? 

ŚW.: Nie wiem, nie czytałem. 

Następnie świadek Trąmpczyński na py- 

łanie obrony powtarza znane z opozycy ej 

prasy zarzuty o przekroczeniach budżeto- 

wych, przyczem przewodniczący zwraca mu 

uwagę, iż osobiste opinje i wnioski, nie mają 
znaczenia dla sprawy. 

OBR.: Czy były przygotowania do za. 

machu stanu? 
ŚW.: Ogólnie mówiono, ż 

do zamachu stanu są i 
z tem w Sejmi У wysunęła pro 

jekt urządzenia strajku generalnego to nas 

stronnictwo akceptowało go i miało poprzeć. 

OSK. LIBERMANN: Czy był pan w Sej- 

mie w czasie najścia oficerów i jak pan je 

zrozumiał? 
ŚW.: Rozumiałem to, jako próbę zamachu 

na Sejm. 
OSK. LIEBERMANN: Czy był pan w Sej- 

budżetowe miały jakiś wpływ na stanowisko 
stronnictw opozycyjnych? 

ŚW.: Zaostrzyły stosunek ich do rządu. 

OS A czy stosunek opozycji do wszyst- 
kich rządów był jednakowy? 

ŚW.: Nie, Centrolew bowiem do p. Bar- 

tla miał zaufanie, który skorzystał z tego aby 

przeprowadzić sprawę przekroczeń budżeto- 

wych. 
OSK.: Czy słyszał pan o rezolucji kon- 

gresu krakowskiego, mówiącej o złamaniu 

przez Prezydenta przysięgi i w jakim fakcie 

mogło to mieć miejsce? 
ŚW.: Czy było to naruszenie przysięgi, 

10 rzecz względna. Sam uważam szereg po- 
sunięć Prezydenta za niezgodne z Konsty- 

tucją. 
OBR.: Czy wywody Marszałka Piłsudskie- 

go przyczyniły się do ugruntowania poczu- 
cia praworządności w społeczeństwie? 

PROKURATOR: Proszę o uchylenie tego 

pytania w tej części, w której jest mowa o 

społeczeństwie. 
Świadek nie jest biegły od określania 

nu społeczeństwa i jako świadek może mówić 
tylko o sobie. 

ŚW.: W tym wypadku zgadzam się z p. 
prokuratorem. 

OBRON 
dzie bojówki 
zety Chłopskiej 

ŚW.: Absolutnie nic. : 
OBR.: Do czego zmierzał zamach, o któ. 

rym pan mówił? 
ŚW.: Do zawieszenia Konstytucji. 
OBR.: Czy te pogłoski budziły panikę w 

społeczeństwie? 
ŚW.: Nie mogę brać na swoje sumienie 

odpowiedzi na to pytanie. 
PROKURATOR: Jakie są przepisy konsty. 

tucyjne przeciwko Prezydentowi naruszają- 

cemu Konstytucję? 
ŚW.: Może pociągnięty do odpowie- 

dzialności przez Sejm przed Trybunałem 
Stanu. 

PROKURATOR: Czy zgłaszano taki wnio- 
sek? 

ŚW.: Nie, gdyż właśnie były to drobne 
rzeczy nie zasadniczej natury i nie nałeżało 
robić z tego skandalu. 

PROKURATOR: Więc świadek uważałby 
za skandal, gdyby taki wniosek zgłoszono, 
a jeśli debatowano o tem na rynku klepac- 

im w Krakowie, wobec ciemnych i nieświa- 

domych ludzi? 
Świadek n 

zaczyna mętnie © 

  

       
      

       

  

   

    

   

  

    

e przygotowania 

  

      
    

     

  

   

     

          

Co panu jest wiadome o napa: 
sanacyjnej na redakcję „Ga 
“9 

  

  

   

     

   
   

  je wyraźnej odpowiedzi i 
tłumaczyć. 

LEON WOŁŁEJKO. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszewy). 
PROKURATOR: Jaki był los przekroczeń 

budżetowych? 

ŚW.: N Z     
    

o ;k ć akceptowała je. 
PROKURATOR: parłament załatwił 

je w sposób przewidziany Konstytucją? 
ŚW.: No, mie parlament. 
PROKURATOR: Jakto czyż Sejm obecny 

| parlamentem? 

: 0 iście jest. 

PROKURATOR: Kto jest upr 

ny do interpretowania Konstytu 

  
    

    

      

    
   ŚW. Prawo to oc ście przysługuje 

Panu Prezydentowi. Może też interpretować 

i rząd. 
naje drugi świadek obrony 

r. Przed przysiąpieniem do 

ą prokurator wniosek, aby Kor- 

fanty nie skład i. gdyż jest posta- 

wiony w słan oska a za te same prze- 

siępstwa, które są przedmiotem toczącej się 

rozpr Sąd przychylił się do wniosku pro- 

kur: 

  

     
   
   
   

  

    

  

. KORFANTY: Jestem obecnie preze- 

sem całego stronnictwa Ch. D. W okresie 

istnien jentrołewu śląska Ch. D. nie miała 

nie wspólnego z Ch. D. w Warszawie. Moje 

stronnictwo zajmowało stanowisko  samo- 

dzielne, a w akcie oskarżenia są te sprawy 

zupełnie pomieszane. w wielu zaś punktach 

niezgodne z prawdą. 
OBRONA: Czy pan był komisarzem ple- 

biscytowym na Śląsku? 

ŚW.: Tak, byłem komisarzem mianowa- 

nym przez Marszałka Piłsudskiego. 

a charakter manifestacja 

    

   

  

  
  

    

   ŚW.: Miała ona w pierwszy zędzie wyra 

zić protest przeciwko zakusom Treviranusa 

na polskie granice, w międzyczasie jednak 

nastąpiły are: nia posłów i w związku 

z tem postanowiono rozszerzyć ramy mani- 

festacji. 
OBRON Czy pan jechał do Krakowa 

na kongres Centrolewu? 

    

  

ŚW.: Nie. Mój stosunek do kongresu kra- 
kowskiego był negatywny. 

PRZEWODNICZĄCY: A czy ludzie z 

pańskiego stronnietwa brali w nim udział? 

ŚW.: Nikt ze Śląskiej Ch. D. na kon- 
gresie nie był. Dz j laryzuję się 7 

działalnością oskarżonych. Wówczas uwa- 

żałem łączenie się z Centrolewem za nie- 

wskazane. ; 
OBRONA: Dlaczego stronnictwa sejmowe 

znalazły się w opożycji: do rządów poma- 

jowyc 

Ś W 

          

   

    

   Ponieważ państwem nie možna 
przy pomocy niespodzianek i zama- 

ligdy nie będę mógł darować zama- 
chu majowego. 

OBRONA: Z majem pogodziliśmy się już, 

ale po maju jak wyglądały te rzeczy? W tem 

miejscu Korfanty obszernie opisuje prze- 

bieg różnych wypadków i w pewnem miej. 

scu używa zwrotu: „mniejszość niemiecka 

ograbiona ze swoich praw może się zwrócić 

do czynników międzynarodowych o pomoc 

przeciwko rządowi polskiemu”. > 

OBRONA: Czy prawd4 jest, že mial pan 

kontakt z Niemcami i dążył do oddania 

Śląska Niemeom? # 
PROKURATOR: Niema ani jednego šwiad 

ka, któryby w toku rozprawy postawił taki 

zarzut p. Korfantemu. W procesie wogóle o 

tem mowy nie było. W tem miejscu Kor- 
fanty podnosi głos i zaczyna krzyczeć. 

    

     

„Przewodniczący wzywa go do uspokojenia 
  

się, na sali rośnie wrzawa, Korfanty wci 

krzyczy wałąc pięścią w bałustradę. 

PRZEWODNICZĄCY: Nie pozwałam na 
podobne manifestacje. Odbieram głos świad- 

kowi i zarządzam przerwę. 
Po przerwie prokurator stwierdza, iż 

obrona pogwałciła najbardziej zasadnicze e- 
lementy lojalnego prowadzenia procesu. Za- 
rzut jakoby poseł Korfanty pracował za nie- 

mieckie pieniądze od niego nie wyszedł. 

Mówią o tem obrońcy. Zwraca się więc do 

sądu aby unormował sposób składania zez- 
nań przez świadka, by uniknąć tych enun- 
cjacyj wątpliwej wartości patrjotycznej, jak 

to słyszano z ust p. Korfantego, gdy mówił 
o petycjach mniejszości niemieckiej do Li- 
gi Narodów. 

Przewodniczący upomina świadka i za- 
znacza, aby nie wybiegał poza ramy obec- 
nego procesu. Wówczas Korfanty iadcza, 
że takie- ograniczenie uważa za zbyt krę- 

pujące dła siebie i dlatego wogóle zezna- 
wać dałej nie będzie. 

Następnie zeznawał św. poseł  Bużak. 
który bardzo obszernie w formie prelekcji, 
mówił o milicji, jej historji, o roli PPS w 
Centrolewie, o tem że PPS nie jest partją 
rewolucyjną tylko rezolucyjną i t. p. 

Na zeznaniach św. Bużaka dzisiejszy 
dzień rozpraw zakończono. 

ąż 

    

      

Pogaduszki mejszagolskie. 
Pan Dominik. 

(Pół bajka — pół-prawda „tutejsza”), 

Przy gościncu co z Malat do Łabo- 
nar kieruji sie, jest taka puzycja, co i 
w całej Litwie piekniejszej nie naj: 
dzisz. Burwałki i pogóreczki malinia- 

kim zarosszy, letnio poro aż czerwie- 

niejo od jagodów, — proste, jak stru- 

na, sosny patrzajo do nieba i aż w 
chmurach kiwają sie zielonemi czap- 

kami a dwie jeziory z wysokimi, żół- 

tymi brzegami, bliszczo i przemiania: 

jo sie na słoncu różnymi kolorami tę- 

czy. 
Szmat narodu przesuneło sie przez 

ten gościniec, ale nicht nie spoturał 3 
co tu, na tej drodze, zdarzy się taki 
trafunek, co i Małacka i Łabonarska 
parafja będo z tej przyczyny mieli 

szmat kłopotow i zgryzot, i nawet ha- 
niebna strata na gospodarstwie wy- 

niuknąć z tego moży. | 

A interes był taki.. 

Ksiądz Malacki, jeżdżąc na jagody. 
nadto spodobał ta puzycja i, długo nie 
czekając, z ambony gadać poczoł co w 

Rudesie — kaplica stawić chce i co 

kużdy parafianin abo miedziaka, z 
kapszuka wyciągnewszy, musi dać, 

abo sam z koniem na jeden dzień w 
tygodniu stanowić sie. Znakiem tego 
poszed ruch haniebny w Rudesie, a po 

    

    

3) nie zrozumiał. 

roku, — na pogórku, — stała piekna 

drzewniana kapliczka z cmentarzy- 
kiem i murowano dzwonico. 

Dwa razy na miesiąc przyjeżdżał 
ksiądz. Narodu niedzielami — przy- 
bywało szmat, — i rosła Rudesa, jak 
pirog Wielkonocny, i już nietyko ka- 
plica -i chatuszka 'zakrystjana ale i 
dwie karczmy i kilko kramow stali 
przy Łabonarskim gościncu. 

Pieknie į cicho żył narod Rudc- 
„ski, — aż jednej niedzieli przyjechał z 
Malat wójt i zwoławszy ludzi, stojąc 
na furmance, poczoł czytać papier, co, 
znaczy sia, od dnia dzisiejszego, w kuż 
da środa, w Rudesie będzie kiermaszo- 
wy eń, znakiem tego, co po Mala- 
tach i Łabonarach — kolej na Rude- 
sa w tym dniu przypada i wielka wy- 
goda dla narodu z tej przyczyny ma 
być, bo i Malackim i Labonarskim do 

chaty będzi blisko, a Rudesa na gra- 
nicy dwiuch parafjów stoi i przez to 
ni Małatom ni Łabonarom — kier- 
masz Rudeski nijakiej krzywdy nie 

wystroi... 
Słuchali ludzi tej mowy, gęby roz- 

dziawiwszy, i nicht nie mog zrożumieć 
jak to tak raptownie zrobiło sie, co 
włość swojo postanowlenio nietyko 
Malaty ale i Łabonary na smierć za- 
biwa i z torbo na świat boski puszcza... 
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Do ogółu Młodzieży Akademickiej. 
Koleżanki i koledzy! Wilno, słynące dotąd z wysokiego poziomu 

życia młodzieży akademickiej, stało się terenem zajść ulicznych, które 

przybrały tragiczny obrót Żajścia te są niezmiernie szkodliwe dla pań- 

stwa polskiego, psując jego opinję zagranicą i naražając mniejszości 

polskie za kordonami na szykany i prześladowania. 

Przed kilkoma tygodniami protestowaliśmy przeciw represjom anty: 

polskim na Łotwie, potępiając nacjonalizm łotewski w imię zasady 

zgodnego współżycia narodowości pod wspólaym dachem państwowym. 

Obecnie, kiedy toczy się proces Związku Polaków na Łotwie, w Rydze 

nie mówi się o niczem ianem, tylko o rozruchach aotyżydowskich, wyka- 

zując, że w swoim kraju Polacy nie robią nic lepszego i dlatego mniej- 

szość polska nie zasługuje na inne traktowanie. 

Nieliczne jednostki, prrcujące w Niemczech nad zwalczaniem nastrojów 

polakożerczych, przekonane dotychczas, że szowinizmowi niemieckiemu 

mogą przecistawić odmienny nastrój ludności polskiej, rozgoryczają się 

do swojej ciężkiej pracy. 
Na rynkach międzynarodowych opinia o Polsce spadła o kilka stopni. 

W sprawach, w których jeśteśmy związani z zagranicą, państwo polskie 

natrafi na duże trudności i wzmożoną nieufaość. Wroga nam propaganda 

wyzyskuje już zajścia do celów agitacji antypolskiej. 

cieszy si 

uważając je słusznie za wodę na swój młyn. 
Wreszcie wewnętrzny wróz z wszelkich rozruchów, 

Już od początku po obu 
się 

stronach występowały czynnie elementy podejrzane, umyślnie siejąc pa 

nikę, rozpuszczając fałszywe, a mogące doprowadzić do roznamiętnienia 

pogłoski. Organizatorzy akcji od samego początku nie panowali całko- 

wicie nad tłumem, złożonym w znacznym odsetku nie z akademików, 

ale z wyrzutków społeczeństwa. „Na czoło studenta i chodźmy zrabować 

magazyn" — oto hasło dnia mętów społecznych. 

Kołeżanki i koledzy! Zechciejcie zastanowić się głębiej i prze- 

myśleć wszystkie konsekwencje zajść ulicznych. Starajcie się ochłonąć 

z bezpośredniego roznamiętnienia, z takich czy innych emocyj i na chłodne 

„LEGJON MŁODYCH * : 

AKADEMICKI ZWIĄZEK PRACY DLA PANSTWA. 

oceniż sytuację. 

  

Komuniści i endecy jeszcze próbują. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Dziś przed południem w dwóch kościo- 

łach na Krakowskiem Przedmieściu zostały 

odprawione żałobne nabożeństwa za spo- 

kój duszy Ś. p. Stanisława Wacławskiego. 

Jedno nabożeństwo zostało zorgańizowa- 

ne przez Centralę Akadem. Bratnich Pomocy 

drugie przez Legjon Młodych 

Po godzinie 12-ej młodzież zgromadzona 

w kościołach udała się do kołonji Akade- 

mickiej przy uł. Królewskiej, gdzie urzą- 

dzono wiec. Na wiecu przemawiało Szereg 

  

móweów, którzy wzywali do bojkotu Żydów , 

na wyższych uczelniach. 

Męty społeczne i grupki komunistów, 

korzystając z nabożeństwa usiłowały na ul. 

Miodowej wszcząć panikę, jednak policja 

nie dopuściła do jakichkolwiek ekscesów. 

Podczas rozpraszania ad hoe zorganizowane- 

go zbiegowiska aresztowano kilkunastu de- 

monstrantów. 

Po wiecu w kołonji młodzież zaczęła się 

spokojnie rozchodzić do domów, tylko pe- 
wna grupka ze studentką I go roku prawa 
Boratko na czełe, poczęła prowokować kił- 
ku policjantów stojących niedałeko kolonji 
akademickiej. Wezwania rozsądniejszych stu- 
dentów, by zaprzestali prowokacji nie od- 
niosły skutku. Wobec tego policja rozpro- 
szyła ową grupkę akademików, aresztując 

Prof. Birżyszka 
w roli żony Putyfara. 

RYGA. 14.XL (tel. wł.) Ekscesy 

antysemickie w Wilnie zostały wyzy- 

skane przez „Związek oswobodzenia 
Wilna* dla zdóbycia sympatyj żydow- 
skich dla swoich, cełów. Związek ten 
urządził specjalne zebranie, na którem 
prezes, prof. Birżyszka oświadczył 
przedstawicielom prasy o wielkiem 
oburzeniu Związku i wyraził gorące 
współczucie poszkodowanym Żydom 
wileńskim, twierdząc przytem, że w 
Litwie takie ekscesy byłyby nie do 
pomyślenia. 

* * ® 

Prof. Biržyszka ma, niestety krótką pa- 

mięć i akurat teraz zapomniał o antysemic- 

kich wystąpieniach nacjonalistów litewskich 

przed dwoma mniejwięcej łaty w Kownie 

i innych miastach Litwy. Ale Żydzi kowień- 

scy o tem pamiętają i doskonale wiedzą, że 

pałka jest symbołem tak samo endeków jak 

szaulisów litewskich. Ambo meliores. (Red.) 

Z tej przyczyny w karczmie u Ze- 
lika poczeła sie haniebna sprzeczka. 
Bałtruk, co w Łabonarach naczynia & 
gliny robił, poczoł Malackim ludziom 

tłumaczyć: co Rudeskie kiermas 
dła Łabonar — zguba i śmierć i co 
nietyko sama miasteczka, ale i cała 
parafja zgini i przepadni naczysto. Tył 
ko Malatom oni nie poszkodzo, bo ca - 
ła Malacka parafja, to same żebraki i 
nic do stracenia nie majo. 

pro we. z 

  

  Na łaka mowa z ławy zerwał sie 

Jurka, co do Malackiej parafji przy: 
pisawszy sie był, i dawaj wmawiać, co 
Bałtruk — nie okuratny człowiek, ale 
prosty łabuk *) i czelepiej *) — kiedy 
taka gawęda prowadzić moży. Później- 
szo poro poczoł przeklinać Łabonar- 
skich ludzi a same Łabonary deklaro- 
wał smoło oblać i podpalić. ie 
własna fajka z gęby wyrwaws 
cił w Bałtruka i taki okuratny siniak 
pod oko postawił co i papierowym 
rublem nicht—by jego nie zalepił. 

Obaczywszy taka krzywda, cała 
Łabonarska parafja skoczyła do Jur- 
ki, ale Malackie ludzi, wyłamawszy no 
gi z zydelkow, staneli murem nawko- 
ło i poczeli im nadto paszkudne poga: 
duszki stroić. Łabonarskie nie zostali 
sie w tyle — i byłaby poczeła sie woj- 
na okuratna, żeb w ta pora — na stół 
nie skoczył sam pan Dominik, pose- 
sor z Ołkuniszek, co wielka uważenia 
w całej okolicy miał, bo na wszystkich 
weselach pieknie gawędy dobierać u- 
miał j wierszy różne nadto zgrabnie 
układał... 

  

  

  

  

  

     
„ puś- 

  

    

2) duień. 3%) niedołęga. 

   

z nich 7-miu m. in. urzędniczkę Kasy Cho- 

rych. Należy zaznaczyć, że koło kołonji a- 
kademickiej uwijali się komuniści, którzy 
usiłowali wciągnąć wychodzących akademi- 
ków do awantur ulicznych. Usiłowania te je- 
dnak im się nie udały. 

Przez cały dzień wczorajszy panował w 
Warszawie zupełny spokój. 

  

Podaje się do wiadomości 

Szanownej Klijenteli, iż znany 

Daleki Wschód w ogniu 
Atak na Cicikar. 

MOSKWA. 14.XI. PAT. Kore- 
spondenci sowieccy donoszą z 
Szanghaju: Sojusznik Japonji gen. 
Czang Hai-Ten rozpoczął dnia 13 
b. m. atak na Cicikar. Z wojskiem 
Czang Hai-Tana współdziała aw- 
jacja japońska, bombardując po- 
zycje wojsk cicikarskich. Jeden 
z samolotów japońskich zestrzelony 
został przez chińską artyłerję ze- 
nitową. 

Według doniesień z Pekinu, gen. 
Maa miał zawiadomić radjodepeszą 
Czang-Sue-Lianga, że delegat do- 
wództwa japońskiego wręczył mu 
ultimatum, domagając się opróż- 
nienia Cicikaru do północy dnia 
12 b. m. Jeszcze przed upływem 
tego terminu kawalerja i artylerja 
japońska rozpocząć miały atak na 
pozycje chińskie. 

Akcja wojsk japońskich nad 
rzeką Nonni. 

WIEDEŃ 14.X1. Pat. — „Neue Frei Presse* 
donosi z Tekjo, że tamtejsze koła wojska 
przygotowują opinję publiczną do akcji 
wojsk japońskich nad rzeką Nonni. 

Generał chiński Maa, przygotowuje siłami 
przewaž remi manewr osacz y, wobec 
czego komendant japoński zmuszony jest 
do szybkiego działania, aby uprzedzić atak 

   

  

    

chiński. Donoszą już o potyczce między 
chińskiemi i japońskiemi strażami przed- 
niemi. ' 

Według depeszy z Charbina gen. Maa 0- 

głasza, że Japończycy rozpoczęłi wczoraj 
po południu atak, nie czekając upływu ter- 

minu ultimatum, 

Mandżurja cesarstwem? 
PEKIN. 14.XI. PAT. Tutejsze 

władze chińskie twierdzą, iż były 
cesarz chiński zostanie w dniu 
jutrzejszym proklamowany  cesa- 
rzem niepodłegłej Mandżurji. Jed- 
nocześnie ma być ogłoszona lista 
ministrów rządu cesarskiego. 
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Tylko koń się uśmiał! 
Bywają w najsmutniejszych chwilach 

a komiczne, 
  

zdarzeni które swym widokiem 
  

pozwalają zapomnieć o przejmujących wsty 

  

dem postępkach i stają się humoreską dła 

patrzących. 

Taką 

balkonu ul. Zygmuntowskiej w chwili gdy 

wesołą humoreskę oglądaliśmy z 

   idący sludenci i studentki pod niewinnym 

  

andarów wiecowali 

  

pozorem odniesienia 

na zbiegu ulic. Polic 

  

1 po kilkakrotnem wez 

  

waniu do rozejścia się, sły: 

    
c niezbyt spo- 

  

kojne projekiy i przemowy, zaczęła wieeują- 

cych rozpraszać czem mogła, nie śmi 

  

    dnak użyć 

  

ubel, ani bardzo wpier 
   

    

we wrze y tłum studentek. 

  

Te nowe 1e amazonki, ie wy- 

sportowane i zaagilowane, wywarły swój 

nadmiar politycznego temperamentu na nie- 

winnym konin policyjnym, w którego ogon 

wez cierpliwe 

  

piwszy się garściami, rwały 

zwierzę z wrzaskiem i piskiem, targając 

włosiem na wsze strony. Koń nie poczęsto- 

wał kopytem uprzykrzonych much, bo koń 

jest tylko zwierzę i nie bije bezbronnych, 

ale zęby mu było wid ż z balkonu, ba    

  

co się uśmiał, to się uśn 

polskich panienek z» wyższej uczelni. 

Szkoda że nie było fotografa, warto była 

taki wyczyn uwiecznić do archiwum obwie- 

z lych zapałów 

polskich pamiątek. 

X. 

RÓBCIE w DOMU 
smaczne, zdrowe i łatwe do zrobienia 
WINA z jabłek i żyta, oraz MIODY 

i Piwo. 
Broszury, przepisy szczegółowe, droż- 
dże, pożywki, oraz praski, gniotowniki 
i wszelkie inne przybory znajdziecie 

w składzie Zygmunta Nagrodzkiego, 
Wilno, Zawalna Il-a. 

Żądajcie cenników. Przesyłka pocztą 
7085 za zaliczeniem. 

  

  

  

  

Pepierajcie Ligę Morska 

i Rzeczną| 
  

SKŁAD FUTER 
vod ia „M. PORUDOMIŃSKI i M. GELFELD" 
POZOSTAŁ 
w tym samym lokalu Wielka 39, tel. 13-79 «.. „M. GELFELD" 
Polecamy na sezon największy wybór wszelk, futer, po cenach konkurencyjnych. Przy składzie własna pracownia. 

  
    

› 

Od 16 listopada r. b. 

na drugim piętrze naszego lokalu 

sprzedaż 

® РО WYJĄTKOWO ZNIŽONYCH CENACH 
Ę TOWARÓW WYSORTOWANYCH i RESZTEK 
s jedwabie, wełny, materjały na 

E Ppalta i garnitury męskie i dam- 

№ skie, materjały meblowe, firanki, 

portjery, kołdry 

IM. G 
  

Obaczwszy co dzeji sie, stuknoł no 
go ob stoł, aż wszystkie butelki poko- 

cili sie i krzyknoł: 

„Słuchajcie dziadźki... 
Posłyszawszy, co sam pan Domi- 

nik cała chewra „dziadźkami* nazy- 
wa, obiedwie parafji kapeczka za- 

ciszyli sie, a pan Dominik ręko zama 

chał i taka mowa gadać poczoi: 

„Słuchajcie dziadźki! Szmat ja róż 

nych fiksatów, co po polach latajo,— 
widział, ale takich jak wy, moje miłe 
sąsiady, jeszcze nie napotykał. I żeh 
was wszystkich, jak tu jestecie, na czy 
stym polu, grzmot wderzył, to oprycz 
radości i egzekwijow z wypiwko jaby 
z wami nijakiego kłopotu — nie miał. 
Jeśli który nie daji wiary mnie, to nie- 
chaj u baby popyta sie w chacie: ci 
uchodzi wam taka durna sprzeczka 
mieć? — kiedy cały interes widać sie 
czysty i okuratny?? Kużdy spatura, 
co żeb, znaczy sie, wójt papieru nie 
czytawszy to i sprzeczki nijakiej tu nie 
było by. A tak: chto winien? Wójt wi- 

rzeba iść, goscinca je 
coby Rudeskie k 

szy skasował i obiedwie parafji od 
zguby zabezpeczył. O! Taki interes 
trzeba robić, — a nie fajki jeden dru- 
giemu w oka puszczać! Ci spaturali- 
cie? Jeśli tak, to ja borysz na wasza 
dola pija i żeb wy nigdy dobra nie 

  

    

    

    
    

    

widzieli — życza. Skonczył pan Dv- 
minik swoja przemowa — a obiedwie 
parafji dziwowali sie: skąd on tak 
sprawiedliwe rady daji i tak okurat: 
nie do sumienia gada i ojciec rodzony 

lepiej by nie potrafił... 

A pan Dominik do Zelika mrugnoł 
i garniec oczyszczonej przynieść ka- 

    

zał. Późniejszo poro, nalawszy szklan 
ka, jedna oka przymrużył, gęba ręka- 

wo wytar —- i wypił... Dziwowali sie 

znow obiedwie parafji, ałe pan Do- 

minik obarzanko zakąsując, cała 

chewra traktować poczoł i... poszła 

szklanka za szklanko, garniec za gar- 

cem na wieczna zgoda Łabonarskiej 

parafji z Malacko i na zaguba Rude- 

sie z jej kiermaszami... 

  

Słońce już chować sie poczeło za 

Rudeskie chrominy jak w karczmie 

u Zelika leżali pokotem obiedwie pa- 

rafji... 

I Łabonarska i Malacka... 

Z różnych kąteczkow stancji — le- 

cieli głosy, — a tak byli do siebie nie 
spodobniwszy sie co i w wiek nikthy 

nie zgad, co tu dziei sie i do kogo któ- 

ry głos należy sie. Jeden co pod zydlem 
w nowej kapocie leżał, tak nosem świ- 

stał, jakby na dudkach grał, —drugi, 
co jeden bul miał na nogach—stękał. 

jakby chło kamień na pierści był poło- 

żywszy; a ten, co plecyma ob ściana 

był podparszy sie,—chyrchotał i Spie- 

wał takim głosikiem, jak klawisz w 

zepsutych organach w Dubinskim ko- 

ściele... Stary Zelik, co: jóż różne rzeczy 

w żyćciu widział, aż rachować prze- 

stał i odłożywszy krejda na bok ręcy 

7 dziwu rozstawywal... 

A karczma grała i świstała aż do 

rania... 

Na drugi dzień, na raneczku, prze- 
czchnoł sie i pan Dominik. Nasam- 
pierw nie spoturał: gdzie jest? ale po- 
mywszy gęba i okuratnie napiwszy 
sie wody — poleciał do stodoły «. 

RDON Sp. 
AKC. 

  

Biedna kobyłka stała głodna i nie- 
pojona z tej przyczyny, co jej pan i za 
jo i za siebie wypił, ale obaczywszy 
gospodarza, podjeła głowa do góry i 
zarżała. Nie miał czasu pan Dominik 
na kobylne fanaberji patrzeć, tylka 
chomont  wcisnoł jej na szyja, 
założył do drabinki 
wyleciał ze stodoły na gościniec... 
Głodna  kobyłka, poczuwszy co 
chata już niedaleko, jak szalona par- 
ła sie na wszystkich czterech, sapiąc i 

parskając, aż dziwowali sie na drodze 
ludzie, myśląc, co to nie pan Dominik 
ale jakiści zły duch na ognistym smo- 

ku — leci. A pan Dominik, siedząc w 
drabince, na kużdym wyboju wylaty- 
wał w góra, walił sie na boki, kiwał 

sie w różne strony i nawet nie objrzał 

sie, biedulka, jak słoma z pod siedze- 

nia razem z guńko *). wysuneła się z 

drabinki a nowiusieńka maciejówka, 
co w Malatach byt kupiwszy, prze- 
padła niewiadomo gdzie i kiedy! 

i jak piorun 

: Dobrze jeszcze co butow z nog 
nie posiał, bo tak haniebnie był zamy- 
śliwszy sie, co i o świecie Bożym za- 
pomniał... 

Cała jego pomyszlenia kręciła sie 
kole domu. 

Nasampierw — majaczyła sie je 
mu spotkania z Józieczko, — żonko, 

znaczy sie, swojo. 

Wiedział on dobrze, co z jo żartów 
ni facecjow niewieła nastroisz. Lubi 

ona, nie czekając, wałek od bielizny 

chwycić i barzdo paszkudna odpo- 

wiedź dać, ale teraz, siedząc na dra- 

4) kilimek. 
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WIEŚCII OBRAZKIZ KRAJU. 
Strasziiwa zbrodnia w pow. mołodeczańskim. 

Brat utopił brata z chęci zysku. 

Mieszkańcy wsi Miłanice gminy 
mołodeczańskiej oburzeni zostali 
straszliwą zbrodnią kainową, którą 
popełnił mieszkaniec tej wsi Marjan 
Szelonek, na osobie swego młod- 
szego brata — Adama. 

Przed dwoma dniami obaj bra-e 
cia udali się do Mołodeczna, gdzie 
dokonali sprzedaży swego majątku. 
Tranzakcja przyniosła obu braciom 
po 3.000 złotych każdemu 

Wracając do wsi rodzinnej chci- 
wy .Marjan postanowił zawładnąć 

również gotówką swego brata. W 
tym celu, 'przeprawiając się przez 
rzekę. zepchnął swego brata do wo- 
dy, wiedząc, że on nie umie pływać. 

Szatański plan udał się, bowiem 
Adam Szelonek utonął. 

Bratobójca nie długo jednak 
cieszył się udanym rabunkiem. Do- 
chodzenie policyjne wykazało jego 
winę i w dniu wczorajszym Marjan 
Szełonek został aresztowany. 

Grozi mu sąd doraźny. (c). 

„Zmartwychwstanie nieboszczyka". 
Mieszkańcy wsi Soroczki znajdują się 

pod wrażeniem niezwykłego wypadku, któ- 
ry zaszedł w tych dniach we wspomnianej 
wsi. 

Przed czterema dniami 
zaałarmowani zostałi nagłym 
Ksandra Kuźmiana. 

Kuźmian położył się do snu zupełnie 
zdrów, leez następnego poranku, żona zna- 
łazła go w łóżku bez oznak życia. Zawezwa- 

  

mieszkańcy wsi 
zgonem Ale- 

  

dy miał się właśnie odbyć pogrzeb i żona 
žegnala zwłoki, zmarły, ku wielkiemu prze- 
rażeniu obecnych, poruszył się, poczem za- 

czął stopniowo podnosić się w trumnie. 
Przestraszona kobieta zemdlała, a inni obee- 
ni przy tem w mieszkaniu wybiegli na ulicę 
Dopiero zawezwany lekarz wytłumaczył, że 
Kužmian nie umarł, lecz wpadł w tak głę- 
boki sen katalepiyczny, że felczer przyjał 
to za zgon. 

   

  

my telczer stwierdził zgon. Obecnie chory stopniowo powraca do 
Na trzeci dzień po „zgonie*, w chwili kie anu normalnego. (0). 

— 

dnak to ogólne zainteresowanie Landwarów. 
Unieruchomienie fabryki „Platyna”. 

Naskutek  nieprzychylnej  konjunkiury 
xospodarczej przed kilku dniami uległa zam 
knięciu fabryka drutów „Pl: * w Lan- 
<lwarowie powodu zamknięcia fabryki u- 
traciło pracę 30 robotników. 

Turment. 
15 

   
    

©behód rocznicy 
Polski. 

Niepodległości Polski do- 

m była obchodzona w Tur- 
non bardzo uro + mianowicie: 10 
tistopada odbył się capstirzyk przy udziale 
orkiestry strzeleckiej na dworcu i po uli- 
«ach miasteczka. 11 listopada po wysłucha- 
niu nabożeństwa w miejscowym kc 

»uszył pochód, składaj. i 
<działu Strzeleck 

jowej str pożarn 
Budności na dworzec zie odbyła się uro- 

«©zysta akaden Okolicznościowe przemó- 
wienie wygłosił kierownik szkoły p. Łączyń 

ski. poczem dziatwa szkolna wypowiedzi: 
kilka wierszyków zaś chór męski Ogniska 
Kolejowego pod dyrekcją p. Cybulskiego od- 
śpiewał trzy okolicznościowe piosenki, 

Wieczorem zespół artystyczny Ogniska 
iKolejowego odegrał trzechaktową komedj: 

niepodległości 

    

   

  

13-1a Roczni 

  

   

   
  

  

    

  

   

   
    

iału F 
dziatwy olnej i 

      

   

  

         

      

  

    

        

Bałuckiego „Radcy Pana Radc Całość 
wypadła nadspodziewanie dobr: budząc 0- 
gólny zachwyt przepełnionej sali i według 
słów obecnych było to jedno lepiej doty- 
<hczas urządzonych przedstawień. Kosztowa- 
ło to dużego nakładu pracy i wysiłków, je- 

    cieszą sztuki wystawiane p. Е 
winno dodać bodźca organizatorom do dal- 
szej w tym kierunku pr Uzyskany 
przedstawienia czysty dochód w sumie 74 z 
95 gr. został pr ny gminnemu kon 

lowi pomocy bezrobotnym. 

Z pogranicza. 
Zlikwidowanie szajki przemytników 

poborowych. 

Władze graniczne przy udziale policji 
zlikwidowały szajkę przemytniczą, która 

trudniła się przemycaniem poborowych za- 
granicę 

Aresztowano cały sztab szajki w Kale- 
tach na czele z Janem Krauzem i Abramem 

Miścickim Za 2 zbiegłymi przemytnikami a 
mianowicie Michałem Sześciakiem / Witol- 

dem Krajnisem rozesłano listy gończe. 

Wysiedlenie z granic Rosji. 

  

    

  

    

  

   

   

  

    

Onegdaj na odcinku granicznym Iwie- 
niec z granic Rosji wysiedlono rodzinę nie- 

H. 

  

е В: 

Stan chorób zakaźnych 
w województwie. 

mie Dimnerów z Prus Wschodn. 

  

Wydział zdrowia wileńskiego Urzędu Wo 
jewódzkiego w ubiegłym tygodniu zanoto- 
wał 312 wy 

  

   

astępujące choroby: tyfus brzuszny 8, (1 
zgon), czerwonka 20, (1 zgon), błonica 9(1 

adków zasłabnięć na choroby 
ne, w tej liczbie 8 zgonów. Zanotowano 

zgon) odra 14, róża 2, ksztusiec 7, gruźlica 
20 (5 zgonów), jaglica 193, ospa wietrzna 30, 
świnka 9 

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

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

Kino dźwiękowe 

Pogoń 
w Nowogródku 

Wielki i piękny 

film dźwiękowy 

  NASTĘPNY 

ŻONA FARAONA 
W rolach głównych: Emil Jannings i Harry Liedtke 

7 

  PROGRAM : MONTE CARLO. 
  

Nowogródek. 
ODEZWA DO KOBIET. 

W miesiącu lutym 1932 r. odbędzie się 
wielka międzynarodowa Konferencja rozbro- 
Jeniowa w Genewie, na którą międzynarodo 
we organizacje kobiece pragną wywrzeć 
wpływ w duchu politycznym. 

Międzynarodowy Związek Praw Wybor- 
«zych i Pracy Oby atelsko.Politycznej Kobie 
zwrócił się do Związku Pracy Obywateł 
Kobiet, jako jedynej organ cji D 
miego ns 
sów na deklaracjach, które maj być przed- 
łożone na wielkiej konferencji rozbrojenio- 
wej genewskiej. 

Zarząd Zrzeszenia Wojewódzkiego ZPOK. 
w Nowogródku wzywa zatem wszystkie ko- 

r, zdające sobie sprawę z konieczności 

zaświadczenia wobec całego Świała o ten- 
«encjach | pac 1 ch naszego narodu 
do podpisywania poniższej deklaracji Między 

    

   

  

  iej 
° skiej da 

ącej, z prośbą o zbieranie podpi- 

  

     
   

  

  

  

  

   

   

    

narodowego Związku Prac Wyborczych i 
Pracy Obywatelsko-Politycznej Kobiet dla 
przedstawienia Konferencji Rozbrojeniowej 
w Genewie na miesiąc luty 1932 r. zwoła 
nej. 

Deklaracja ta znajduje się we wszystkich 
biurach Zarządów Powiatowych Z. P. O. K. 
na terenie województwa nowogródzkiego. 

DEKLARCJA. 
Kobiety polskie wyrażają swe głębokie 

zadowolenie ze zwołania konferencji rozbro- 
jeniowej 1932 r. i liczą, iż odpowie ona na- 

m łudów, realizując pierwszą znaczną 
redukcję zbrojeń przy zapewnieniu bezpie- 
czeństwa narodowego. 

Traktat Wersalski rozbroił niektóre naro- 
dy nietylko by zapobiec agresji, ale i jako 

     

' zapoczątkowanie rozbrojenia, które powinno 
być powszechne. Pakt Ligi Narodów obiecał 
to uroczyście, a pakt Briand-Kellog potępił 
wojnę. 

Jeżeli Rządy reprezentowane na Konferen 
cji 1932 r. zrealiz. istotnie zapoczątkowanie 

   

bince, jeszcze pora była — takiego 
Żuka puścić, — coby i Józieczka była 
rada i kark zostałby w całości. Umy- 
<lił pan Dominik cała robota okuratnie 
i posłanowlenia taka wziół co: poci- 
«henko zajechawszy na dziedzinczyk. 
kobyłka odłoży i puści do sadu, — a 
sam do odryny *) na siana wbiji sie i 
czekać będzi, poki Józieczka w chacie 
nie obudzi sie. Późniejszo poro, niby 
to krzycząc i hałasując po gospodar- 
stwie, wyjdzi na dziedziniec—a stam- 
tąd do chaty; .„Dzieńdobry* oda żon- 

<е i powie, co on jeszcze wczoraj był 
przyjechawszy, ale pora była późna i 
nie chciał swojej Józieczki budzić, Lo 

już nadto wielka kochania do jej ma 
1 nie miałby sumlenia — sen jej prze- 
xvwac. A Józieczka za szyja jego chwy 
«i i dziękować poczni, co on taka czu- 
łość do jej ma, a, późniejszo poro, ję- 
<znico potraktuji i — co w Rudesie 

słychać — pytać poczni... 

    

  

  

A tymczasem i chata już była wi- 
«dacia... 

Е Słonca, jak rak czyrwona, poczeła, 
wysuwać sie z za lasu, — na polach 
poczynał sie ruch. Gdzie niegdzie pi- 

szczała dudka pastuszaka abo żnieja 
zaciągnąć pieśnia probowała... : 

„Gi nie późno już** pomyślał pan 
Dominik. Popatrzył na słonca i... prze- 
żegnał sie ze strachu. Na niebie kręci- 
li sie i skakali jakieści litery. a pan 
Dominik, wyslibizowawszy, przeczy 
1ał taka pytania: 

„„A gdziesz te piniędzy, co Józiecz- 
ka na pokupki tobie dała??* 
  

5) stodoły. 

Myślał już pan Dominik, co fik- 
sacja na jego napadła, ale przypom- 
niawszy—jak to było,—osłab naczy- 
sto, włosy dęba staneli na głowie — i 

zawalił sie na dno drabinki... 

Długo leżał tak pan Dominik, ca- 
ły rychtunek na kobyłka zdawszy, i 
tyko kole sadu, pod samo chato, -- 
drabinka z rozpędu tak dała sie ob 
kamień, co pan Dominik nietyko do 
przytomności wrócił ale mało co z dra 
binki nie wykulił sie... A kobyłka, jak 
szalona, leciała przez dziedziniec — 
pod ganek... 

а Napioł sie z całej siły pan Domi- 
nik i chciał lejcomi do stodoły zakrę- 
cić, ale, jak na złość, w tej minucie 
jedna lejcowina pękła... i kobyłka chra 
piąc i fyrkając — staneła pod gan- 
kiem... 

Józieczka obudziwszy sie od ha- 
łasu, i podeszła do okna i aż krzykne- 
ła ze strachu... : 

Na spodzie, na gołych deskach. w 
drabince leżał pan Dominik, posesor 
z Ołkuniszek, jej mąż i sława Łabo- 
narskiej parfji, — biez czapki i z jed- 
no lejeowino w ręku... 

Nazajutrz na tej samej drabince 
pojechała Józieczka do Labonar — 
odkupić garki i misy, co na łysinie 

pana Dominika połamawszy była, 

a on sam — leżał na łóżku z zawiąza- 
no głowo i taka postanowlenia wzioł, 
co nigdy nikogo nie będzi godzić... 

Żeb nietyko Malacka parafja z 
Łabonarsko, — a i cały świat ze sobo 
był pokłóciwszy sie. 

  

rozbrojenia, gwarancje pokoju wzrosną 
dzięki temu poważnie. A Rządy postąpią tak, 
o ile zmuszą je do tego narody, których ko- 
biety są jednym z najpoważniejszych czyn. 
ników. 

AKCJA ODCZYTOWA BEZPAR- 
TYJNEGO BLOKU. 
Bibljoteczki ruchome. 

tywy p. posła Poźniaka Stan., 
światowa Sekr. Woj. B. B. W. R. 

w Nowogródku skompletowała 9 bibljote- 
czek ruchomych dla Kół Gminnych BBWR. 
wszystkich powiatów województwa now: 
gródzkiego. Bibljoteczki zawierają przecięł 
nie po 100 książek. Szafki do tych bibljot 

czek wykonali wł: 
drużyny harcerzy 
go. Pra kompletowania ksią 

harcerki 2-ej drużyny harcerek 
Orzeszkowej. Bibljoleczki rozpoczną swą wę 

drówkę oświatową z dniem 1 grudnia b. r. 
R. 

  

        

     
  

  

   
    

ZE SPORTU. 

Imprezy sportowe w dniu Niepodłeg- 
; łości w Nowogródku. 

Marsz z maskami gazowemi. 
Urządzony w dniu ro cy: Niepodległo. 

ści w Nowogródku marsz z maskami ga 
wymi dookoła miasta, dał doskonały wynik 
propagandowy. . 

  

      

  

     
   

  

    

Zwycięstwo osiągnęła 3-cia drużyna has- 
cerzy im. Marszałka Piłsudskiego, w osobie 
wyw. Anatola Murawskiego. Ta 3-cie i 
4-te miejsce zajęli harcerze z „Trójki*. 

Strzelanie. 
zawodach strzeleckich wzięły udział 

   
nizacje P. W., oraz harcerze. 
lec* w osobie P. Bohdanowi- 

Zbiórka uliczna na Polską Macierz 

Szkolną. 
W poniedziałek dnia 16 b. m. odbędzie się 

na ulicach Nowogródka doroczna zbiórka u- 

Szkolnej 
tak 

  

Macie 
ie oś 

liczna na dochód Polki 
tak zasłużonej w dzied 
sympatycznej instytucji. 

Do akcji zbiórkowej zgłosili się jak Z 
sze do każdej akcji społecznej harcerze 
drużyny im. Marszałka Piłsudskiego i ha 
cerki z 2-ej drużyny im. Elizy Orzeszkowej. 

R. 

   ty i 

  

  

     

Zabójstwo na tle majątkowem. 
Do Sądu Okręgowego w Nowogródku 

wpłynął z Prokuratury akt oskarżenia na Ste- 
Moroza m-ca wsi Czerniewicze gm. po- 

czapowskiej, pow. nowogródzkiego, który pa- 
łając nienawiścią z powodu nieporozumień 
majątkowych do Aleksandra Mazura, doko- 

nał w sierpniu 1931 r. wystrzałem z rewoł- 
weru zabójstwa tegoż Mazura, 

Moroz znajduje się w więzieniu. 

Baranowicze. 
Obchód 13-ej rocznicy odzyskania 
niepodległości w Ostrowiu k/Barano- 

wiez. 
Urocz; obchodzono 13-lecie w dniu 

11 listopada r b. w Ostrowiu. Przed dniem 
11 listopada t. j. 10 odbyła się zabawa tane- 
czna połączona ze śpiewami i grą towarzy- 
ską z której całkowity dochód został przez- 
naczony na cełe bezrobocia. Zabawa z wieł- 
kiem zadowoleniem miejscowego społeczeń- 

stwa przeciągnęła się do późnej nocy. 
W dniu 11 listopada b. r. pomimo nie- 

dopisującej pogody przybyli na tę uroczy- 

  

     

I. 

    

-stość Organizacje Oddziału Związku Strze- 
leckiego, Straż Ogniowa, oraz dziatwa szkol- 

na i miejscowe społeczeństwo. O godz. 
zebrani przy Urzędzie gminnym odmaszero- 
wali do miejscowej Cerkwi na nabożeństwo, 
które odprawił ks. prob. prawosławny. Po 
skończonem nabożeństwie odśpiewano Boże 
coś Polskę i następnie na rynku około stra- 

żackiej remizy wójt miejseowej gminy Józef 
Orzechowski odebrał raport od organizacyj 
i wygłosił do zebranych przemówienie pod- 
kreślając że dzień dzisiejszy t. j. 11 listopa- 
da przypomina wielką uroczystość odzyska- 
nia niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. 
Po skończonem przemówieniu został wznie- 
siony okrzyk na cześć Najjaśniejszej Rzeczy- 
pospolitej Polskiej, P. Prezydenta Ignacego 
Mościckiego i Naczelnego Wodza I Marszałka 
Polski Józefa Piłsudskiego. Uroczystość zo- 
stała zakończona odśpiewaniem „Roty*. 

— Początek nowej epoki w dziejach 1е- 
cznictwa — to utrwalone preparaty roślin- 
ne. Takim utrwalonym preparatem jest Mu- 
tabor — Rawski złożony wyciąg w postaci 
kropel. Leczy radykalnie: biegunkę, uprocz. 
rozwolnienia, katar kiszek oraz nerwicę na- 
rządów trawienia. Leczcie się skutecznym 
Mutaborem Magistra Rawskiego. Skład głó- 
wny: Apteka Magistra J. Rawskiego, Warsza- 
wa, Marjańska 12 (róg Twardej). 
EE OD ECU PNE ZSZ CAŁ ZTZOONOORAE ZEE 

Spis próbny. 3 
Na zakończenie zorganizowanego 

przez Miejską Komisję Spisową 
kursu dla Starszych Komisarzy, od- 
będzie sie na terenie m. Wilna Spis 
próbny. Starsi Komisarze zaopat- 
rzeni w legitymacje i druki spisowe 
bębą odwiedzali w ciągu dni 16 
i ewentualnie 17 b. m. mieszkania 
prywatne w przydzielonych sobie 
okręgach i wykonywali wszystkie 
czynności komisarzy spisowych tak, 
jak to będzie imiało miejsce dnia 
9 grudnia. 

Spis próbny oczywiście nosi cha- 
rakter wyłącznie praktycznego ćwi- 
czenia i zebrany tą drogą materjał 
nie zostanie użyty ani dla celów 
statystvcznych, ani dla żadnych in- 
nych. Cwiczenie to jest koniecznym 
i najważniejszym etapem w szkole- 
niu komisarzy spisowych, więc po- 
żądanem jest, by mieszkańcy miasta 
Wilna odnieśli się z należytem zro- 
zumieniem do pracy srarszych ko- 
misarzy spisowych i czynili im wszel- 
sie ułatwienia, zwłaszcza, że są to 
ludzie poważni, ofiarnie pełniący tę 
honorową funkcją obywatelską. 

  

      

  

  

  

I WĘGIEL I KĆ 
górnośląski 

poleca l Wilńo, Jagiellońska 3 
firma D EULL Telefon 8-11. 

     

   
   

   

    

ONIKA 
  Dziś: Leopolda. 

Jutro: Edmunda. ES kn 
| Listopad | 

  

Wachód słońca —g. 6 m. 54 

Zachód —g. 15 m. 46 

Spostrzeżenia Zakiadu Moteersiegii U. $. B. 
w Wilnie z dnia 14 XI — 1931 reku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 761 

Temperatura średnia  +- 6 C. 
© najwyżeza: -- 79 C. 

а: najniższa: - 59 C. 

Opad w milimetrach: 5,0 

Wiatr przeważający: półn.-wsch. 

Tendencia baromu wzrost, potem spadek. 

Uwagi: deszcz. 

MIEJSKA. 
— Nowy budżet miasta wpływa pod obra- 

dy Magistratu. Wbrew dotychczasowej prak- 

tyce Magistrat m. Wilna postanowił nowy 

rok budżetowy rozpoc normalnie i w tym 
celu nowy sta na rok 1932- 
1933 ma b, 

    

    

  

istratu nad opraco 
niem nowego budżetu są już na ukoń iu. 
Jak się dowiadujemy nowy preliminarz w 

początkach przyszłego tygodnia wpłynie pod 
obrady Magistratu, a następnie poddany z0- 
stanie dekatom Komisji Finansowej, by już 

w misiącu lutym względnie w po 
marca r. prz. wejść na plenum Rady Miej- 
sk 

    

      

  

  

   

  

    
    e trzeba chyba dodawać, że uchwale- 

nie na czas budżełu miasta ogromnie do- 

datnio wpływa na skoordynowanie gospo- 

darki miejskiej. 
Poszerzenie jezdni na ul. Lelewela. 

Wydział Drogowy Magistratu kończy już ro- 

boty nad poszerzaniem jezdni na ul. Lełe- 
Jednocześnie naprawione zostaną tam 

chodniki. 
Wobec r 

wszystkie miejski 

    

  

    

pienia roztopów jesiennych 
roboty drogowe są już 

na drodze do likwidacji. 

SPRAWY PRASOWE 

— Konfiskata „Dziennika Wileńskiego* i 
ad- „Ekspresu Wileńskiego. Decyzją władz 

ministracyjnych skonfiskowano wczo 
nakład „Dziennika 

presu Wileńskieg. 
o piątkowych za 

SPRAWY AKADEMICKIE 
— Zebranie dyskusyjne Legjonu Mlodych 

Dziś w niedzielę 15 listopada odbędzie się 
w lokalu własnym przy uł. Uniwersyteckiej 
6 zebra dyskusyjne „Legjonu Młodych* 
Akademickiego Związku Pracy dla Państwa 
na temat: „Numerus clausus z punktu wi- 
dzenia państwowości polskiej*. W spokoj- 
nej atmosferze połoczy się poważna ro: 
mowa, pozbawiona cech wiecowych rozna- 
miętnienia. Referat wygłosi kol. Stefan Ję- 
drychowski. Początek o godz. 17-ej. Herbat- 
ki po zebraniu nie będzie. Wstęp dla człon- 
ków, kandydatów i wprowadzonych gości. 
Zwłaszcza konieczna jest obecność tych я 
i kandydatów, którzy nie byli na zebraniach 
w ostatnim tygodniu. ‚ 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Dyrekcja Państwowej Szkoły Rzemie- 

ślniczo-Przemysłowej w Wilnie podaje do 
wiadomości rodziców i opiekunów uczniów, 
że w niedzielę dnia 15 listopada b. r. o g. 
12 min. 30 p. p. odbędzie się w lokalu Szko- 
ły niedziela wywiadowcza. Dyrekcja Szkoły 
prosi rodziców i opiekunów 0 jak nalicz- 
niejsze przybycie do szkoły. 

— Kuratorjum Okręgu Szkolnego wileń- 
skiego komunikuje: Wobec podania w dniu 
14 bm. przez jeden z dzienników miejsco- 
wych wiadomości, dotyczącej zachowania się 
młodzieży szkolnej, Kuratorjum Okręgu Szk. 
stwierdza, że w szkołach wileńskich panuje 
całkowity spokój że nigdzie niema wypadku 
by uczniowie uniemożliwiali kolegom Ży- 
dom normalną naukę. Zgodnie z zakazem 
młodzież szkolna nie wychodzi w godzinach 
wieczornych na ulice. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Rocznica Koła b. Wychowanków Gim- 

nazjum im. T. Czackiego. Dnia 15 bm. o 
godz. 17-ej w lokalu szkoły przy ul. Wi- 
wulskiego Nr. 13 odbędzie się obchód z o- 
kazji 4-ej rocznicy założenia Koła. 

Na powyższą uroczystość Zarząd zapra- 
sza wszystkich członków byłych pp. wy- 
kładowców, oraz uczniów wymienionego 
gimnazjum. 

Jednocześnie Zarząd zawiadamia że se- 
kretarjat Koła czynny jest we wtorki i so- 
boty od-godz. 5 — 7. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Zebranie Zrzesz. Lekarzy Absotwen- 

tów. Dnia 17 listopada b. r. o godz. 7 wie- 
czór przy ul. Wielkiej 46 odbędzie się ogół- 
ne zebranie członków koła wileńskiego Zrze- 
szenia Lekarzy Absołwentów U. S. B. Na 
porządku dzienym znajduje się sprawa sto- 
sunku Zrzeszenia do Związku Lekarzy Pań- 

stwa Polskiego. 

— Ze Stowarzyszenia Lekarzy Polaków, 
Dnia 27 listopada b. r. w Izbie Lekarskiej 
(Mostowa 8—21) odbędzie się Walne Doro- 
czne Zebranie Stowarzyszenia o godz. 20 w 
termienie I, a w razie nie dojścia do skutku 
w terminie II o godz. 20 min. 30. Na porząd- 
ku dziennym sprawozdanie Zarządu i wybo- 
ry Władz Stowarzyszenia. 

— Z Instytutu Naukowo - Badawczego 
Europy Wschodniej w Wilnie. W poniedzia- 
łek dnia 16 b. m. w lokalu Instytutu Zyg- 
muntowska 2 zostanie wygłoszony przez pre- 

zesa Instytutu, prof. dr. Jana Rozwadow- 
skiego z Krakowa dwugodzinny wykład dla 

słuchaczów Wyższej Szkoły, dostępny rów- 
nież i dla osób postronnych p. t. O filologii 
litewskiej na tle studjów bałtyckich.* Począ- 
tek wykładu o godz. 17. 

— Baczność Ofiecerowie i Podchorążowie 
Rezerwy. Zarząd Koła Wileńskiego Z. O. R. 
wzywa swych członków oficerów i podcho- 

ąch rezerwy do przybycia na zebranie 
informacyjne mające'się odbyć w dniu 15-go 
listopda 1931 r. (niedziela) o godz. 11-tej w 
lokalu Koła Z .O0. R. Wilno — ał. Wileńska 
38, Klub Techników. 

Porządek dzienn: 
1) Sprawozdanie z działalności poszcze- 

gólnych sekcyj. 
2) Sprawozdanie kasowe. 

3) Przemówienie pana majora Ossowskie- 
go Maksymiljana. 

4) Program działalności na przyszłość. 
5) Dyskusja i wolne wnioski. 
Obecność bezwzględna wymagana. 

,— Komunikat Związku Pań Domu. Ko- 
misja Organizacyjna uprzejmie zaprasza 
swoje członkinie i osoby Związkiem naszym 

     

  

   

  

   ach w Wilnie. 

  

   

   

    

     
    

        

interesujące się o przybycie na: 

PIERWSZE OGÓLNE ZEBRANIE ZWIĄZKU 
Słowo wstępne wygłosi albo pani Alexan- 

zowa, jedna z najdzielniejszych i naj- 
niejszych naszych prelegentek, albo za 

życielska Związku Pań Domu p. Iza Man- 
dukowa z Warszawy. 

Sprawozdanie z dotychczasowych  czyn- 
ności Związku odczyta Irena Łubiakows 

    

      

Poczem nastąpią wybory do Zarządu i Ko- 
misji Rew nej na okres 3 lat. 

Dalej wybór delegatek na Ogólny Zjazd, 
oddziałów w Warszawie i ułożenie budżetu 
i programu prac na rok 1932. Jeszcze w li- 

stopadzie zostaną otwarte następujące porad- 

  

nie: 
Poradnia Gospodar 
Poradnia Urządzania Wnętrza Domu. 

Poradnia Hygjeniczna. 
Poradnia prawna już jest w Sądzie Gro- 

dzkim pokój Nr. 17 gdzie nasze członkinie 
korzystają z porad bezpłatnie. 

Poradnia Ogrodnicza pod uprzejnym kie- 

rownictwem dyr. Krausego: 
A zatem dowidzenia w niedzielę dnia 15 

b. m. o godz. 16 w Sali Gimnazjum Lelewela 

przy placu Łukiskim. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 
-—- Pemoc finansowa rządu dla bezrobot- 

nych. Onegdaj odbyło się posiedzenie Za- 
rządu Wileńskiego Okręgowego Funduszu 

Bezrobocia, na którem powzięto cały sze- 
reg uchwał. M. in. postanowiono zwrócić się 
niezwłocznie do Zarządu głównego w War- 

awie o przedłużenie do 17 tygodni okresu 
zasiłkowego dla bezrobotnych. 

Pozatem postanowiono ingerować u władz 
centralnych o wypłacenie bezrobotnym ro- 
botnikom sezonowym zasiłków w okresie t. 
zw. sezonu martwegi (od 15 grudnia do Ł 

‚ Za motyw tej uchw posłużył fakt 

niezwykłe . ciężkiej sytuacji materjałnej, w 
jakiej znaleźli się robotnicy sezonowi wi- 
bec zakończenia okresu robót sezonowych. 

Podług posiadanych informacyj 'w 
centralne skłonne postulaty wiłeńskiego 
Funduszu Bezrobocia potraktować przychył- 
nie. 

— Wzrost bezrobocia, W związku z wy- 
gasającym już okresem robót sezonowych 

Ściej likwidowane są prowadzone 
ychczas w różnych punktach miasta ro- 

boty drogowe, budowlane, naskutek zaś wy- 
twarzającego się wobec tego braku zapotrze- 
bowania na budulec zamknięciu ulegają ce- 
gielnie. Wszystko to razem wzięte powoduje 
że bezrobocie w ostatnich tygodniach gwał- 
townie wzrasta, tak np. w ciągu minionego 
tygodnia na terenie m. Wilna bezrobocie 
wzrosło aż o 250 osób. 

Obecnie podług ostatnich danych mi 
Wilno liczy blisko 4000 bezrobotnych, w 
liczbie jedną z najpokaźniejszych rub: 
stanowią bezrobotni pracownicy umysłowi. 

nych wyżej względów na wi- 
pracy utrzymuje się nadal 

zwyżkowa. 
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leńskim 
tendencje 

  

SPRAWY BIAŁORUSKIE. 
— Obchód Xf-lecia powstania słuckiego. 

16 listopada 1931 r. w Sali Miejskiej (małej) 

Ostrobramska 1 o godz. 15 min. 30 odbę- 
dzie się uroczysty obchód 11-lecia Powsta- 
nia Słuckiego. 

RÓŻNE. 
— Kwesta na oświatę pozaszkolną. Przy- 

pominamy ofiarnemu polskiemu społeczeń- 
stwu, że w dniu dzisiejszym, jako w roczni- 
cę śmierci Henryka Siekiewicza, który przez 
całe swe życie szerzył oświatę, obywatelki 
Wilna będą zbierać na uilcach naszego mia- 
sta i w zamkniętych lokalach ofiary na cele 
oświaty pozaszkolnej prowadzonej przez wi- 
leńskie Koła Polskiej Macierzy Szkolnej Z. 
W. Prosimy o nie pomijanie żadnej kwe- 
tarki i składanie bodaj najmniejszych dat- 
ków na cele tak wszystkim bliskie, jak bi- 
bljoteki popułarne, ochorny i t. p. 

  

ZABAWY. 
— Radosny poranek. Po przeslicznym 

Kopciuszku w Teatrze Miejskim w Lutni, od- 
będzie się w niedzielę dnia 6-go grudnia 
„Radosny Poranek“ dla naszych  milusiń- 

zczegóły bliższe chowane są dotąd 
ciu przez zazdrosną reżyserję. To jed- 

no możemy podać do publicznej wiadomo- 
ści, iż przedstawienie będzie bardzo uroz- 
maicone, barwne i ciekawe. Na zakończenie 
jako w dniu swego święta, ukaże się dziat- 
wie ukochany jej Patron Święty Mikołaj w 
otoczeniu aniołów. Będą niestety i djabełki, 
bo ci umieją się wszędy wsciubić. Pójdą pe- 
wno jak niepyszni, bi czyż w Wilnie może 
być bodaj jedno dziecko — któremu by ro- 
gaty djabeł miał prawo ofiarować „Rózgę”. 

Ceny miejsc jaknajnižsze. 

TEATR | MUZYKE 
— Teatr Miejski w Lutni. Dziś teatr w 

Lutni czynny będzie trzykrotnie o godz. 12 
w poł. liczne rzesze rozbawionych dzieci po- 
dziwiać będą czarodziejską baśń  Grimma 
„Kopciuszek*, w wykonaniu całego zespołu 
statystów oraz zespołów tanecznych. 

— O godz. 4 po poł. ukaże się po raz 
trzeci rewja wiłeńska w barwnym programie 
p. t. „Słońce i Satelici* „pióra T. Bujnickiego 
i J. Świętochowskiego. Bogaty program prze- 
widuje najnowsze przeboje, melodyjne pio- 
senki, skecze, oraz produkcje taneczne z u- 
m i pod kierownictwem L. Winogradz- 

iej. 
— O godz. 8 w. ujrzymy po raz trzeci 

wstrząsającą sztukę Kaisera „Dzień  paž- 
dziernikowy*, która doznała w Wilnie serde- 
cznego przyjęcia, dzięki frapującej treści i 
ujęciu tematu, wnikliwej reżyserji S. Wyso- 
ckiej, nastrojowej grze H. Dunin-Rychłow- 
skiej, T. Mareckiej, E. Glińskiego, S. Ja 
wicza, i B. Loedla, oraz niezwykle oryginal- 
nym dekoracjom pomysłu W. Makojnika. 

— Jutro „Aurelciu nie rób tego* o godz. 
8 wicze. i „Kopciuszek* o 4 po pot. 

— Teatr Miejski na Pohulanee. Dziś Te- 
atr na Pohulance czynny będzie dwukrotnie. 
Po południu o g. 4 ukaże się , po raz pier- 
wszy jako popołudniówka, „Róża”. Żeromsk. 
w reżyserji dyr. M. Szpakiewicza. 

— Wieczorem o godz. 8 ujrzymy po raz 
drugi czarującą koniedję muzyczną Audran'a 
„Lałkę* w reżyserji W. Radulskiego. 

Przy pulpicie kapelmistrzowskim p. W. 
Szczepański. 

— Jutro „Ró: 

    

          

Żeromskiego. 

влале 
FALA 244,1 m. — stacja o mocy 0.5 Kw. 
FALA 581 mir. stacja o mocy 22 Kw. 

NIEDZIELA, dnia 15 listopada 1931 r. 

5: Tr. nabożeństwa z Wiełkich Piekar. 
Kom. Р 

12.10: Kom. meteorologiczny. 
5: Poranek symfoniczny z Filharmonji, 

rolnicze. 
k dla dzieci. 
sm. z Katowic 7 okazji- miesiąca 

propagandy Šląska. 
„Kobieta ma glos“. 
Litewska audycja 
litewskie, 

19.05: Program na poniedziałek i rozm. 
19.10: Poradnia wychowawcza Nr. 2. 
19.30: Wesele na G. Śląsku. - 
21.00: Koncert 
22.40: Kom, i muzyka taneczna, 

PONIEDZIAŁEK, dnia 16 listopada 1937 r. 
11.40: Komunikaty. 
12.10: Kom meteorologiczny. 
14.00: Program dzienny, 

   

  

   

  

Pieśni 

  

literacka, 

3 

Przy otyłości, pobudza naturalna woda 
gorzka „Franciszka-Józefa* przemianę mater 
Ji w organiźmie i wpływa na wysmukłość 
kształtów. Żądać w aptekach i drogerjach. 
| PR O—TRINDA ESRT ATS EEE, 

     
5: Muzyka z płyt. 

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

: Codzienny odcinek powieściowy. 
Czajkowski — „Dziadek de 

orzechów” 

   

    

  

  

    
      

  

17.10: „Upiory na zamku warszawskim* — 

17.35: A „Lalka“ — E. 
(fragmenty 

18.00: 
18.50: tski komunikat sportowy. 
19.00: „ dz Filip“ —nowela Marji Dą- 

browskiej po litewsku cz. L + 
19.20: Płyta graimofonow 

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

5: Prasowy dziennik radjowy. 
: Pogadanka muzyczna. 
Opera z płyt gramofonowych. 
„Teatr a kino w Londynie" — felj. 

: Kom, i muzyka taneczna. 

Zmiana fali radjowej. 

Komunikujemy naszym słuchaczom, 
ostateczne ustalenie fali, na której bę: 

  

   

  

że 
zie 

  

     

  

22 bm. Do tego dnia będą 

pracowały obie cje wileńskie (na fali 244 
i 521 m.), natomiast mała stacja jest od dn. 

na pewne godziny wyłączana, w ce- 
dania słuchaczom możności dostrojenia 

odbiorników do wielkiej fali. 

Przerwy w pracy małej, półkiłowatowej 
stacji ujące: codziennie od godz. 
17.35 do 19 35. oraz od 23.00 do 24.00. 

Po dniu 22 bm. mała stacja zostanie wo- 
góle zlikwidowana. Prosimy wszystkich słu- 
cl którzy dopiero teraz zaezęli odbie- 
ra ilno na fali 581 m., 0 zakomunikowa- 
nie nam-o tem w listach adresowanych 
„Polskie Radjo“ — Wilno. 

NOWINKI RADJOWE. 
GŁOS KOBIETY. 

Kobieta ma oddawna głos do ciał usta- 
wodawczych. Byłoby szczytem zaco 
zbawiać ją głosu do ciała nada j 
kiem jest mikrofon. Idąc więc z duchem 

czasu Radjo otwiera specjałny dział, w któ- 
rym prze: wicielki ruchu kobiecego w W 
nie omawiać bę: ystematycznie spraw 
interesujące n. rsze warstwy piękni 
szej połowy rodzaju ludzkiego. Inauguracja 
tego działu nastąpi w niedzielę o godz=18 
m. 30. 

CO POCZĄĆ Z TEMI DZIEĆMI? 

Małe dzieci —mały kłopot, duże dzieci 
duży kłopot”, powiada stare przysłowie. 
Kłopotom rodzicielskim postara się ulżyć 
wizytator p. J. Ostrowski, który dziś o godz. 
19 m. 10 udzieli szeregu wskazówek i odpo- 
wiedzi w swojej poradni wychowawczej. 

BACZNOŚĆ MIŁOŚNICY MUZYKI. 

O godz. 12 m. 15 w niedzielę transmitu- 
jemy z Filharmonji Warszawskiej poranek 
poświęcony twórczości Mieczysława  Kar- 
łowicza. W programie: koncert skrzypcowy 
A-dur, „Odwieczne pieśni'*. 

NASZE SPRAWY I ZABAWY. 

Cóż bardziej pasjonuje ludzi, niż plo- 
teczki.? Najlepiej się bawimy, obgadując naj 
lepszych naszych znajomych w najlepszych 
zresztą zamiarach. Coś podobnego czyni 
wszędobylski Mik, omawiając nasze wileń- 
skie porządeczki i zwyczaje, niezawsze tak 
piękne jak krajobraz i zabytki tego grodu. 
Warto więc nastawić ucha w poniedziałek 
16 bm. o godz. 19.20. 

ULEPSZONA OPERA. 

„Miło słuchać jest Traviatę w wykona- 
niu firmy Pathe'*, — orzekł przed 26 laty 
Boy Żeleński, Ogromne postępy jakie pa- 
thefonja uczyniła od tego czasu są gwa- 
rancją, że wysłuchanie Traviaty z płyt gra- 
mofonowych dni. 16 bm. o godz. 20.15 będzie 
stokroć milsze niż za czasów „Zielonego 
Balonika“., 

SPORT 
10.000 FUNTOW ZA DWUCH GRACZY 

Angielski klub piłkarski, Aston Villa, 
kupił sobie ostatnio dwóch piłkarzy: Daniela 
Blair, szkockiego internacjonała i lewego be- 
ka Simpsona. Aston Villa zapłacił za uzy- 
skanie obu tych graczy kwotę 10 tysięcy fun 
tów szterlingów. 

Daniel Blair należy do najlepszych obroń-| 
ców w Anglji. 

"List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Zwracając się tym listem do Sz, P. Redak- 
tora chcę podać do powszechnej wiadomo- 
ści następujący fakt. W dniu 10 bm. o godz. 
21-ej został przy ul. Mickiewicza 44 dotkliwie 
pobity przez grasujące po mieście bopówki 
antysemickie brat mój, Ch. M., wracający 
do swego mieszkania przy tejże ulicy. Gdy 
Ch. M. ociekający krwią i ledwo stojący 
na nogach, zwrócił się o pierwszą pomoc 
lekarską do d.ra med. Kazimierza Łukiewi- 
cza (ul, Mickiewicza Nr. 44 m. 20), ten, do- 
wiedziawszy się, że ma doczynienia z Żydem, 
pomocy odmówił, wyrażając się, że „Žydowi 
pomocy nie udzielam*. Pomijając odpowie- 
dzialność karną (art. 497 cz. II K. K) i 
dyscyplinarną, która czeka sprawcę powyż- 
szego, podkreślam ujemność jego czynu pod 
względem etyki każdej religii, a zatem i 
chrześcijańskiej. 

Z poważaniem 

    

lu 
  

      

      

     

  

      

      

  

   
    

   

  

    

    

   

Mojżesz Missułowin 

mgr. praw. 
Mickiewicza 45—3. 

Wilno, dn. 14. XI. 1931 r. 

NĄ WILENSKIM BRUKU 
ZAMACH SAMOBÓJCZY + 

W dniu wczorajszym przy ulicy Zamke- 
wej Nr. 15, usiłowała odebrać sobie życie 
niejaka Jadwiga Dębowska (ul. Lwowska 
57). Zawezwane pogotowie ratunkowe prze- 
wiozło desperatkę do szpitała Sawiez, Przy- 
czyna narazie nieustalona. k 

Dochodzenie w toku. 
(€). 

    

Popierajcie Ligę Morską 
=== | Rzeczną!! ==== 

    

OFIARY. 
Dla niezamożnych akademików Polaków- 

chrześcijan złożyli w Administracji „Kurjera 
Wileńskiego: 

Kazimierz Błażejewicz —20 zł. ‘ 
Jerzy Dowgiałło — 10 zł. 
Wiktor Alksnin —15 zł. 
Zdzisław Hubczenko — 5 zł. 
Ludwik Frąckiewicz — 2 zł. 
Bronisław Staniewicz — 5 zł. 

Razem 57 zł. ъ
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UROCZYSTE OTWARCIE! 
Nr. 265 (2207) 

i A, 
KINO-TEATR Arcyfilm dźwiękowy M A R 0 K K 0 na aparatach dźwiękowych = 

p A N й rež. J. W. STEJNBERGA _ „KLANGFILM“ (A. E. С. = с . й 

e = ja mame | "owadaekaw . Marlena Dietrich, Już czas na jwyższy 
Gary Cooper i Adolf Menjou. 

Początek o godz. 2-ej. Honorowe bilety bezwzględnie nieważne. 
  

żą * Od poniedziatku 16 b. m. 3 
Egg Miejskie Godz. 4—6—8 i 10 wiecz. 

BAŁA MIEJSKA 

Sotrebramsta 5, 

OCHOTNIK 
sap eroczau: Zaręczyny Jasia i Niezdara — 
Początek o godz. 4. 6, 8 i 10 wiecz. Ceny miejsc: balkon 30 gr., parter 60 gr. Kasa czynna od 3.30 do 10 wiecz. 

W szampańskiej paradzie wszel- 

kich łazików wojny światowej. 

Koncertowa orkiestra pod 
batutą p. M. Salnickiego. 

  

22WIĘK. KINO-TEATR 

„ABLIOS" 
Weńcka 88, tel. 9-26 

Dziś! Korona 

polskich dźwięk. 10-ciu z PAWIAKA 
Labieiska, 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: 

Lofja Batycka, Karolina 

  

3ŁWIĘKOWAB KINO 

„BBL 
Bekiew. 22, tel. 15-28 

Dziś! Wielki 

przebój dźwięk.   
Dziś ost. dzień. Wszechšwia- 
towej sławy król tenorów 

Neapol, śpiewające miasto 
śpiewa po polsku piosenki: „Zejdź do gondoli" i „Signiora, ja cię dziś ujrzałem pierwszy raz”. 

NAD PROGRAM: Dodatek dźwiękowy. Początek o g. 4, 6, 8 i 10.30. Na |-szy seans ceny zniżone. 

Dźwiękowe Kino 

= 

Miłość Żorżetty 
W filmie tym odżył po 50-letniej przerwie 
„Kan-Kan* — taniec podniety zmysłowej. 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.30, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. Na |-szy seans ceny zniżone. 

Tragzdja dziewczyny będącej we władzy 
oszusta i handlarza miłością. W rolach 
gł: Daniel Parola i Pierre Batczess. 

— 12 Pioctay: Atrakcje dźwiękowe. 
i najw. gwiazda ekr. BRYGIDA HELM 
w arcyfilmie śpiewno-dźwiękowem 

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

Jan Kiepura 

  CGUING 
«i. Wielka 47, tel. 15-41 

jutro premiera! 
Wielki rewelacyjny 
przebój dźwiękowy PODNIEBNY ROMANS (Piekło) 
W rol. główn.: Ulubieniec publiczności słynny amant Charles Forrel i nowa wielka gwiazda, kobieta 
o zielon. oczach Elissa Landi. Romans! Rewelacja! Emocjal NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe 

Początek seansów o godz. 4, 6 8 i 10.30. w dnie świąt. o g. 2-ej. Na I-szy seans ceny zniżone. 
  

  

Dziś$ i dni następnychi tie w tym „m zojgowa Po ozed o "PEEK J E J P į E P R Z Y K Liij ana Harwey ace 
z% * pit gra podwójną rolę: panny z towarzy- i stwa i złodziejki, partnerami jej są: Willl Fritsch i Warwick Ward. Mnóstwo erotycznych i zabawn. sytuacyj! 

Początek seansów o godz. 5. W niedziele i święta o godz. 4 po poł. 
+rysk Gworca kelojow,) NASTĘPNY PROGRAM: Przedziwne kłamstwo Niny Pietrowny z Brygidą Helm w roli głównej. 

KINO-TEATR Dziś! Perły sceny polskiej 

Światowid 
Miekiewicza 9. ! 

Marja Malicka i Zbyszko Sawan 
w najlepszym filmie prod krajowej w-g poczytnej pow. Ireny Zarzyckiej 

oraz Alicja Borg i Zofja Czapiińska. 
Dzikuska 

Scenarjusz i režyserja naszego sławnego reżys. H. Szaro. 
  

Kino - Teatr Dziś! 

LUX 
Miekiewicza 11, t.15-61 

  

Gigantyczny superfilm, który zdołał zaćmić największe arcydzieła p. t. 

KREW ZA KREW (ow Nibelungów) 
W rolach główn.: R. Klejn-Roge, B. Goetzke, Ch. H. Szietow i is. Dla młodzieży dozwolone 

Dziśl 

  

65.000000 
PAR 

NOJZONYCH 
wEUROPIE. 
JEJT GWARANCJĄ 
ICH DOBROCI 

a > 

REZINÓTRUY 

  

  

Czy Pani nie dość utrapienia? 

z wypryskami, plamami, chropowatością 

i więdnięciem skóry ? 

WSZELKIE WADY NASKÓRKA ORAZ 

OTYŁOŚĆ 
USUWA, ZAPOBIEGA — SKUTECZNIE 

JJ NOWOCZESNA — KOSMETYKA 
„LADY” 

Mickiewicza 9 — wejście: Śniadeckich Nr. 1 
7828 w godz. 10— 14 i 16— 19. 
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MEBLE 

  

STYLOWE 
i noweczesne 

w wielkim 
wyborze sj B= Olkin | 

0 

Wilno, ui. Niemiecka 3, tel. 3-62. 

Nadeszło dużo nowości! — Ceny zniżonel 

, pierwszorzędnej jakości 

  

  

JUŻ we czwartek 19 b. m. 

ciągnienie 1 kl. 24 Lot. Państw. 

POLSKA LOTERJA PAŃSTWOWA 
daje szanse wygrania, bo 

POŁOWA LOSÓW WYGRYWĄ 
EEK SRS RISE IL SU S 
CENA LOSOW 
burdžo aiski“ 14 zł. 10.— 
Kołektura Loterji Państwowej 

8 66 
„CH LO 

WILNO, UL. WIELKA 44 
PKO. 81051 Tel 4-25 & 

OSTATNIE DNI! 
=== 

      

  

ARITE EOS 
PORE RZY, Pa MENAS KL NSRL i a TO TE 

Jeśli nie teraz, to kiedy? 
Ciągnienie I-ej klasy 24 Loterji Państw. 

już 19% i 20% listopada r. b. 

     

  

    

    

Eos: ZSZ : m Re 

„Wilno, Niemiecka 35, tel. 18-17. P. K. 0. 80.928. 
Centrala: Warszawa, Nalewki 40. 
Oddział w Lidzie, Suwalska 22. 

Główna wygrana 1.000.000 zł. 
Połowa losów wygrywał 

CENA: 1/4 — IO zł, 1/1 — 40 zł. 
Zamówienia zamiejscowe załatwiamy odwrotną pocztą. 

Żądajcie tylko ziół > 
leczniczych 

„Magistra Wolskiego. 
Zatw. przez Dep. Sł. Zdr. 

  

   

                

   
   

   

            

przeciw cierpieniom wą- 

troby, woreczka žolcio- 
wego, płuc, serca, nerek, 
pęcherza, bólom artretycz- 
nym, reumatycznym ischi- 
asu, gardła, bezsenności 
nerwowej, obstrukcji chro- 

nicznej, nadmiernej oty- 
lošci i t. p 

8 rodzajów ziół. 

Do nabycia we wszyst- 
Lei apiekachii akłedach 
aptecznych  (drogerjach). 

Wyłączna sprzedaż 

T-wo Handl. „Perax* 
Warszawa, Warecka 11 

Broszury wysyłamy 
bezpłatnie. 

      

    

    

     
   

  

    

     
   

OSTRZEŻENIE! 
zj Pewne firmy w Wilnie rozlewają swoje mało-    

   

     
DJE Ą wartościowe piwo w używane butelki „Patent” 
BZ ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU W ŻYWCU 7 

    i wprowadza tem w błąd Sz. Konsumentów. 
. Przeto ostrzegamy przed falsyfikatami i pro- 

simy uważać przy kupnie prawdziwego wszechšwiatowej slawy 

PIWA ŽYWIECKIEGO 
6 na ORYGINALNĄ ETYKIETĘ i KOREK > firmą 

ARCYKSIĄŽĘCY BROWAR W ŽYWCU 
Reprezentacja: Wilno, ulica Zarzeczna Nr. 19, telefon 18-62, 

    

     

     

    

   
      

   
    

     

    

S TEIKIANTI T ET RON NOTE SAS 

Wyjazd do Warszawy zbyteczny! 
Zalatwiamy wszelkie zlecenia w sądach, urzędach państwowych i ko- 

munalnych, instytucjach finansowych i wszystkich innych w Warszawie, 

nabyć Los 24-oj Loterji Państwowej 
Ciągnienie 1-ej klasy 
19 i 20 listopada b. r. 

OKOŁO 

25 miljonów złotych 
do wygrania. 

300.600 złotych 

150.000 

inne. 

całej Polsce i zagranicą. 
Legalizacje dokumentów, sprawy administracyjne, przewozowe, ulg celnych, konsularne, (wizy), spadkowe. hipoteczne (wyciągi), rolne (koma- 

sacja, serwituty, parcelacja), poszukiwanie rodzin, etc. 
z Interwencje, zastępstwa, porady, informacje, pośrednictwo we wszel- kieh sprawach. Windykacje weksli. Egzekwowanie należności. Wywiady. 

| BIURO „POMOC PRAWNO-HANDLOWA" 
arszawa, Nowy-Świat 28, tel. 687-64. — Konto P. K. O. 9125. 

Prosimy załączać znaczki pocztowe na odpowiedź, 
Biuro istnieje piąty rok. Uwaga: 

  

Główne wygrane: | Premje: 
200.000 złotych 

175.000 ,, 

150.000 ,, 

100.000 , 

I 4 inne. 

i ОО 

7916 

  

Sklep papieru, szpagatu i matererjałów 
pisarsko -kreślarskich 

M. RODZEWICZ 
WILNO, WIELKA 9 

poleca do wszystkich sklepów i biur: 
torebki, papier, szpagat 
i materjały biurowe 

PO CENACH NAJNIŻSZYCH. 
  

| mi 
CHORZY 

na Kamienie żółciowe! 
Natu 

Żądajcie bezpłatnych druków wyjaśniających 
usuwanie kamieni żółciowych bez operacji 

w przeciągu 2-ch dni (stolcem). 
Pod gwarancją bezboleśnie i nieszkodliwie. 

Dyr. M. Raabe, cz. Gdańsk - Oliwa. 

  

Wielkopolan 
rolnik 

posznkuje 
gospodarstwa 

od 40 do 100 mórg 
lub większej dzierżawy 

Zgłoszenie ofert 
Bętkowski Jan 

Pobiedziska 
Gnieznieńska 4 

Polzebny spór 
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 

  

  

=— Proszę wyciąć! — 

Poszukujemy Od tata? 
2 — 3 рай 

dla specjalnej pracy 
„od 25 lat wzwyż przy 
dobrem wynagrodze- 
niu. Zgłaszać się z do- 

kumentami 
poniedziałek i wtorek 
od 10—12 i 2—4 p.p.. 

ul. Mickiewicza 41 — 19 
front. 

Otrzymano świeży 
Tran Bergieński 
Skład Apteczny 

Perfumeryjny i Kosmet. 

„Prow. WŁ. NARBUT 
S-to Jańska II, tel. 4-72. 

7911 ma iR ak 

л Najmodniejsz. TAŃCÓW! owych 
wyuczyć się można tylko 
u P. Borowskiego — ul. 
Trocka 2, m. 5. Zapisy 
i lekcje codziennie 7910 

Drukarnia „Znicz”, Wilno, ul. Š-to Jafska 1, telefon 3-40. 

  

ZIOŁĄ LECZNICZE 
według przepisów sław- 
nych lekarzy przeciw cho- 
robom żołądka, kiszek, 
płuc, nerwów, wątroby, 
nerek, pęcherza, hemo- 
roidom,upławom, obstruk- 
cji, kamieniom żółciowym, 
kaszlowi, astmie, bledni- 
cy, sklerozie, artretyzmo- 
wi, reumatyzmowi etc. 

Żądajcie bezpłatnej 
broszury pouczającej I 
Adres: Liszki, Apteka. 

m lo RA 
Ziola lecznicze Ma- 

gistra Wolskie- 
go zatwierdzone przez De- 
partament Służby Zdro- 
wie /lecza cierpienia i 
dolegliwości wszelkich 
chorób (8 rodzajów ziół). 
Objaśniające broszurki 
wysyłamy bezpłatnie. Wy- 
twórnia Magister Wolski, 
Warszawa, Złota 14. 7912 

Wytwórnia bielizny po- 
szukuje przedstawicieil 
i agentów dla sprzedaży 
artykułów  bieliźnianych. 
Oferty kierować: Wytwór- 
nia Bielizny Blumenfelda, 
Łódź, ul. Piotrkowska 73. 

Od roku 1843 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

na dogodnych Warantach 
I NA RATY. 

NADESZEY NOWOŚCI. 
7625 %   

Połowa losów wygrywa 

Cena ćwiartki 10.— złotych. 

  

iii 
i Kenigsberg 

Choroby sk$rne, 
weneryczne 

1 moczopłciowe, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—12 1 4—8. 

Di. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

"ul. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—1 i 3—8, 

W. Z. P. 29. 

  

Dr. Medycyny 

A. CYMBLER 
Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe 

Mickiewicza 12 
róg Tatarskiej, tel. 15-64. 
Przyjmuje od 9-2i5'/;-7w. 

Akuszerka 

Мга В1 
przyjmuje od 9r. do 7w 
przeprowadziła się 

ul. Mickiewicza 46, m. 1. 
W. Zdr. Nr 3093, 

  

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Zamkową 3, m. 3, 
tamże gabinet kosmetycz- 
ny, usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzajki i wągry, 
W. Z. P. 48. 7624 

  

Akuszerka 

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

ТН Е А 1 ГЕ К5 6 

niemiecki, francuski 
włoski (konwersacja), 

Przygotowywanie 
ze wszystkich przedmiot. 

do matury 
i egzaminów 

szkół Średnich wogóle. 
Lekcyj udzielają b, prof. 
£imn. i studenci U. 5. В. 
specjalną met. koncentrac. 
Zgłoszenia do Redakcji 
„Kurjera Wil." pod W. K. 

  

  

  
     7608 

ii 
CHCESZ *:::; i Bėsšds> 
Musisz ukończyć kursy 
korespondencyjne 
nia Sekułowicza, 

imie- 
War- 

szawa, ulica Żurawia 42. Wyuczają listownie: bu” 
chalterji, rachunkowości. 
korespondencji, stenogra- 
fji, handlu, prawa, kali. 
grafji, daktylografji, to- 
waroznawstwa, języków, 
pisowni — gramatyki po]-- 
skiej, ekonomii. Żądajcie: 

prospektów! 7728. 
BE R 

Dyplomowana nauczycjelka 
(University College Lon- 
don). Po dłuższym poby- 
cie w Londynie wrėcila 
i udziela lekcyj ANGIEL- 
SKIEGO w grupach i od- 
dzielnie. Słowackiego 1-10.. 
Telef. 8-38. Zwracać się: 
osobiście od 3—5 po poł. 

  

Pracownia krawiecka 
LonginaKulikowskiego 

ul. Wielka 13, 
przyjmuje zamówienia na. 
roboty męskie i damskie 
oraz futra. Wykon.solidne.. 
Ceny dostępne. 6812 

  

reperuję: Pianina (2 
wynajmuję — Mickiewicza. 
37-32, NGEJGSAG% NC 
Ciasnej, p. Estko. 776% 

|OOEOEEN 
NOWOOTWORZONA 
POLSKA 

MLECZARNIA. 
przy ul. Wielkiej 29 

Poleca: codz. świeże 
mleko, masło, sery. jaja. 
mleko zsiadłe, wędliny , 
i inne chłodne zakąski, 
napoje chłodzące oraz 

obiady domowe 
smaczne i zdrowe 

od 70 gr. 

EEFFFEFER 

UDZIELAM 
LEKCYJ 

z wszystkich przed-- 
miotów do klasy 6-eh 
włącznie, mogę być: 
też pomocą w na- 
ukach w roku szkoln_ 
za minimalną cenę. 
Zgłoszenia proszę: 
kierować do Admin. 
„Kurjera Wileńsk.* 

pod Nr. 6334. 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis..


