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„ 

Są ludzie. którzy przedrzemuj. 

  

ż teraz jest to o wiele tru- 

luksusem, 

cie i chocia 

  

dniejszym do osiągnięcia 

jednak zdarzają się tacy ubodzy-bo- 

Ubodzy. 

wstrząs. 

  

gacze. bo czemże jest życie 

bez ych uczuć i wrażeń? 

  

Jakąż wartość ma istnienie nie nara- 

żone nigdy, naprzekór instynktom 

samozachowawczym ? 
  

O takich ludziach obojętnych, zby- 

wających łekceważącem słowem naj- 

tragiczniejsze zdarzenia, przechodzą- 

cych mimo nich, zapatrzeni we włas- 

ny pępek, ale pozatem w niczem do 

Siddharta Guatamy (Buddy), 

ża się traf- 

księcia 

niepodobni, lud nasz wyr 

nie „Jak te ludzie w śnie chodzące, o 

. Otóż to ko- 

o losie nie wiedzące i nie 

A los, 

  

swym losie nie wiedzące* 

chanińki, 

  

chcące wiedzie: i to może bar- 

dzo zły. wyszczerza zęby z za wegła 

iego muru, którym się wygodniś od- 

grodził od wrzawy świata į namietno- 

Bo jeśliś 

jeśliś spłacił 

ści ludzkich przedwcześnie. 

już wypracował swoje, 

dług i obdarzył ludzi wszystkiem, 

czem ci nałura dała możność wypraco- 

wać z siebie, jeśli zmęczenie starości 

mąci jasność sądu i siły osłabia, wte- 

dy masz prawo i nawet obowiązek u- 

młodszym i w 

ręce składać wypadający miecz, prze- 

stępować mocniejsze 

  

znaczony do cięcia w niegodziwość 

świata. Ale póki sił, najświętszym o0- 

bowiązkiem jest walczyć ze złem, 

  

sprzeciwiać mu się z całej mocy, 

wbrew azjatyckiej teorji, wypływaj: 

cej # 

bo kajanie się i pokuta zawiera w so- 
kie mistyczną słodycz, jak mówią bo- 

    
lenistwa ducha: dać grzeszyć, 

haterzy Tołsłoja i Dostojewskiego. 

Mniej szkodliwe są błędy 

niane w namiętności wałk, 

pływające z apatji i lenistwa. mniejszą 

szkodą dla przyszłości społeczeństwa 

są nawet bójki studenckie, bo to jest 

cios, rana która powoli się zagoł, niż 

niedbała praca. źle zdawane egzami- 

na, lekceważenie nauki, 

popeł- 

niż Ww 

    

bo to jest 

cehroniczna choroba, śmiertelna dla or 

ganizmu narodu. 

Wypadki ostatnich dni nasuwają 

szereg retleksyj, z których żadna nie 

jest pocieszająca. 

Łudzie pamiętający czasy przed- 

wojenne, kiedy student był symbolem 

bojownika o wołność myśli i swobodę 

człowieka, o braterstwo ludów, nawet. 

kiedy mundur akademika stanowił 

gwarancję rycerskości, niby odblask 

zbroi palladyhów, cóż dziś mają my- 

śleć? 

Jakże wtedy kochał każdy z nich: 

„Stary, znany gmach, mury mej Wsze- 

chnicy“... jakże praw jej bronić umiał! 

Jak romantyczną poezją otaczał w 

piosence i wierszu. Jak młode te serca 

reagowały na niejedną podłość „„wyž- 

kich i niegodziwość 

  

szych sfer“ pols 

rosyjskich,  koncepiem, 

dokuczliwym żartem, bojkotem, przy- 

że dorastające pokolenie 

Polaków czuwa, by społeczeństwo nie 

urzędników 

pominając. 

obrosło mchem niewoli. 

roiły. się ulice Wil- 

„apek 
Nieraz, nieraz. 

na i Warszawy od mundurow ic 

przemykających się od 

kospi- 

  

studenckich 

domu do domu. na narady 

racyjne przeciw najeźdźcom, w pocho- 

dzie rozpędzanym nahajami kozaków. 

w dniach wybuchającej w taki sam 

listopadowy kiedy. na 

ulicach Warszawy chłopaki niedoros- 

czas wolności, 

le rozbrajały Niemców, trzymały straż 

pilnując dobytku ludzkiego, porządku, 

spokoju. nie zakłóconego nawet przez 

wygłodzonych okupacją bezrobotnych. 

a w Wilnie mężnie przeciwstawiały się 

nacierającym konno żołnierzom nie- 

mieekim, tratującym kobiety i dzieci 

pod Katedrą. Byto to też w listopa- 

dzie „miesiącu dla Polaków bardzo 

niebezpiecznym” 

Dziś.. gdzież się pódziała miłość 

Do tych cen dolicza się: 

Za namer dowodowy 20 gr. Układ ogłoszeń 6-cio łamowy, za tekstem 10-ciołamowy. 

„ Marzenia i Zmory. 
do starej Wszechnicy. Troskliwość by 

dła wszystkich była źródłem światła... 
  

Czy się rozwiała doszczętnie w kop- 

niakach na stadjonach? Gdzież się po- 

działo koleżeństwo, stojące dawniej 

ponad  narodowością i 

Gdzież 

partjami? 

  

.za naszą i waszą wolność”, 

hasło niepraktycznie romantyczne, a- 

le którego szlachetności nikt kwestjo- 

nie może. 

i kamienistą drogą ludzkich niegodzi- 

wości, nienawiść biegnie prędko i prze 

jąco gładką. prostą znajduje dro- 

gę do dusz ludzkich. 

nować Miłość idzie powoli 

ra,    

Widzieliśmy to 

osłatniemi czasy i ze zgrozą zapyty- 

waliśmy się lata 

były 
złudą, zakłamaną komedją, domem na 

  

wzajem. czy tamte 

spokoju i owocnej współpracy 

piasku budowanym, rozsypującym się 

za lada podmuchem? Czy marzeniem 

sennem były wszystkie różnonarodo- 

we skautingi, chrześcijańskie zespoły 

wzniosłe hasła. 
szłandary i 

młodzieży 
fraternie, 

ligi i kon- 
honorowe ko- 

  

deksy? Czy wpajana dyscyplina oby- 

watelska, subordynacja rozporządze- 

niom, ufność do profesorów. do zwie- 

rzchności. były robotą w próżni? Czy 

metody były złe. czy nauczyciele nie 

dość przekonani, czy cały kierunek 

wychowania obywatelskiego, (mówię 

tu bez różnicy narodowości), nieod- 

powiednio ujęty i spaczony? 

To co się dzieje w uczelniach całej 

Polski, w szkolnictwie średniem i wyż- 

szem. daje fatalne świadectwo bezsiły 

organów pedagog., a samowoli w samo 

obronie swych praw. samostanowieniu 

o podstawowych zasadach Uniwersy- 

letów ze strony młodych. Przecież każ- 

dy, komu Się zdarzyło brać udział w 

politycznych czy społecznych wstrzą- 

sach wie dobrze, że jeden człowiek, je- 

den dobry mówca, jeden oficer, nau- 

czyciel, robotnik, kobieta, ksiądz, mo- 

że zatrzylnać łub porwać tłumy. Mo- 

że je zwrócić na lewo czy na prawo, 

poprowadzić pod kule, na barykady. 
do pogromu, lub od tego powstrzymać. 

Może popchnąć do brania w rękę ka- 

mienia i kija, i może te narzędzie zbro- 

dni z rąk szalonych wytrącić, 

wreszcie przerzucić 

  

może 

tłum od bohater- 

skiej obrony swego honoru narodowe- 

go, wolności i mienia, do haniebnych 

rabunków i wzajemnych  bratobój- 

czych walk. Osobiście znam takie zda- 

rzenia, zna je każdy, 

mionym i świadkiem. 

Takiego momentu nie było w Wilnie. 

Otóż 

twem naszego upadku jest fakt, że la- 

kiego człowieka w Wilnie, a widać w 

żadnym Uniwersytecie polskim nie 

paru byłam zdu- 

wzruszonym 

najboleśniejszem  świadee- 

  

było. Że nie znałazł się nikt, żaden 

rektor czy profesor o tyle kochany, 

mający zaufanie młodzieży, o tyle wy- 

mowny i serdeczny, 0 

i stanowczy, 

tyle odważny 

żeby potrafił powstrzy 

  

mać całą tę młodzież od porachunków 

kamieniem i kijem. To jest bolesne... 

tak, nie słyszeliśmy przez te dni by 
ktoś mówił: „oni cheą to zrobić, ale 

lak kochają prot. X, on lak do nich 

serdecznie przemówił, tak ich ujął, ż 
wstrzymali się, 

    

jemu wierzą. 7 zała- 
twi im tę sprawę, że sprawiedliwie roz- 
sądzi, że będzie bezstronny”... A prze- 
cież tak mogło być. Tak bywało w tem 

samem Wilnie. Takie rozwiązanie 
sprawy majaczeje w sennem marze- 

niu. które zbołały człowiek wileński 

  

maluje sobie w wyobraźni, by obro- 

nić się, odpocząć od zmory dni ostat- 

nich. 

Życie biegnie szybko i brutalnie 

wśród pokolenia wyrosłego na wojnie, 

bezmyślnie, tak że, coraz mniej my” 

ślimy, coraz mniej czytamy, coraz 
(oraz 

więcej gadamy i krzyczymy. 

mniej mamy cierpliwości w budowa- 

niu życia społecznego j szukamy naj- 

CENA OGŁOSZEŃ : 

    
  

  

jących rozwiązań. Bo Oczy- 

wiście wyścig kijo - brukowy mi- 

mo  zbytecznych zaiste guzów, 

  

łatwiejsze jest do 

(zwłaszcza dla szkolonych w lekkiej 

atletyce 

wykonani 

młodzianów j dziewic), niż 

wyścig pracy, o którym się tyle gada, 

lecz widać nieprzekonywująco. 

listopadowy Nieprędko koszmar 

  

zejdzie z pamięci wilnian, tem bardziej 

  

obustronne szaleństwo obrało wła- 

śnie dzień święcenia Niepodległości by 

swe porachunki i rabunki załatwiać. 

Jakże te! 

   

raz ten dzień będą wspomi- 

nać tulaj? Hel, Romer. 

Post-scriptum. mas 

Nie chcę być źle zrozumianą: nie 
  

twierdzę bynajmniej, że żaden z profe 

sorów USB nie próbował powstrzymy- 

wać młodz. akademickiej obu narodo- 

Owszem. wiem 0 

kilku, że wpływali w kiedunku uspo- 

kojenia. Przpuszczam, że robili to też 

wości od ekscesów. 

inni, ale... wszyscy okazali się bezsil- 

ni. T. zw. ..opatrznościowego”, popu- 

larnego człowieka nie było ani wśród 

nich, ani w całem mieście. 

Mało też było humanitarnych od- 

ruchów wśród całej inteligencji na- 

'To jest smutne. 

WYJAŚNIENIE. 

Uprzejmie proszę Sz. P, Redaktora o łas, 

kawe 

szej. 

zamieszczenie 

Przez ubiegłe dni 

przyjemne i 

ca pisałam. Otrzymy 

stem bardzo wdz 

łego co następuje: 

dochodziły mię różne 

jemne komentarze 

łam kwiaty, 

sena, i pogró 

mnie uczucie wstydu za 

Dzisiaj 

niepi 

  

tego 

  

za co je    

  

które wy- 

  

woływały we tych 
  

doszło do mnie 

dotk 

wiadali. 

profesorów 

  

co je wy 
że kilku 

frazesem o p 

czuje się tych 

kró- 
   

jmowaniu 

   low, Ww cz     
czy krwią. Otóż to co pisałam odnosiło się 

tak wyrażnie do profesora Limanowski 

że nie pojmuję jak 

Prof. 

inny, 

    

     mogło zajść nieporozu- 

mienie. Limanowski 

nikt 

wości do brania udziału we wszystkich ob- 

jawach życia polskiego. 

znany jest, jak 

ze swego zapału, wymowy, goło- 

z miłości do nasze: 

chrysiusowych zasad, 

Często też woła o serce! Mó: 

go miasta, z o czem 

często mówi. 

   

wiłam z nim w poniedziałek wieczór 6 za 

się wypadkach i wzywałam go 
Ea 

między 

na cel bard 

niż komentowanie stosunków 

a Witoldem. 

, miałam podstawy przypuszczać, że 

tej wymowy 

  

  

wotny 

Odpowiedział mi po- 

  

gdzieś. przemówi po swojemu, do serc... 

Helena Romer-Ochenxowsku. 

SPE TPS INSANE 

Podziękowanie. 

WARSZAWA 16.XI. Pat. — Z о- 
kazji święta niepodległości Pan Prezy- 
dent Rzeczypospolitej otrzymał z róż- 
nych mi „jscowości kraju kilkaset de- 
pesz z wyrazami hołdu i czci. Depesze 
podobnej treści nadeszły również od 

szeregu kolonij polskich zagranicą. 
Z polecenia Pana Prezydenta kan- 

celarja cywilna wyraża podziękowa- 
nie wszystkim tym instytucjom, or- 
ganizacjom. zgromadzeniom oraz 050- 
bom. które depesze nadesłały. 

Konferencja posła Patka 
z Litwinowem. 

MOSKWA. 16.XI. Pat. —  Posel 
Polski w Moskwie p. Patek przyjęty 
był w sobotę przez ludowego komisa- 
rza spraw zagranicznych Litwinowa 
na dłuższej konferencji. 

Wice-wojewoda Kirtiklis 
kandydatem na wojewodę pomorskiego 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 
W swoim czasie donosiliśmy, Ż 

kandydatem na stanowisko wojewody 
pomorskiego na miejsce p. Lamoła, 
który ma zamiar wycofać się z pracy 
w administracji. jest obecny wojew. 
kielecki p. Paciorkowski. Dowiaduje- 
my się, że kandydatura ta jest w tej 
chwili już nieaktualna, natomiast wy: 
suwana jest obecnie na to stanowisko 
osoba vice-wojewody łódzkiego p. Kir- 
tiklisa, doniedawna vicewojewody wi- 
leńskiego. 

PRESS DAIKTU PSI S DSS AA. 

Popierajcie Lige Morską 

  

  

  

  

    

  

prostszych, najmniejszego wysiłku WY- SUN 527 52—055525 

Rękopisów Redakcia nie zwraca, 

Uspokojenie w mieście wraca. 
Na ulicach Wilna. 

W. ciągu dwu dni o: 
mieście znaczne odprę: 

Powoli wygląd mi przyjmuje normal- 

ny charakter. Większość powyb 
powsławiano, a w dniu wczoraj 
joaparaty firm radjowych po raz pierwszy 
po kilkudniowej przerwie wypełniły ulice 

iękami koncertów radjowych. 
Patrole policy jne z bagnetami na karabi- 

h wciąż jeszcze patrolują po ulicach mia 
„ aczkolwiek w znacznie mniejszej niż po- 

przednio iłości. : 
Ostrego pogotowia połicji nie  cofnięto. 

a przy gmachu rezerwy policji przy ulicy 
Gaona jeszcze stoją w pogotowiu policyjne 
samochody ciężarowe, zaś przy gmachu ko- 
mendy policji, przy ulicy Ś-to Jańskiej dy- 
żuruje auto-pompa straży ogniowej „Smok 
gotowa każdej chwili do ochładzania rozgo- 
rzałych główek. 

Uspokojenie które się zaznaczyło zaczy- 
na przybierać cechy trwałości. 

nich nast 
nie i uspokojenie. 

  

    
   

  

        

    

      

   

Na Uniwersytecie. 
W murach uniwersytetu cisza. 
Według przypuszczeń otwarcie wykładów 

na uniwersytecie nie nastąpi jeszeze w ciągu 
bieżącego tygodnia. 

Obeenie kuratorzy organizacyj studen- 
ckich pertraktują z młodzieżą akademicką w 

cełu doprowadzenia do zupełnego uspokoje- 
nia. Gdy takie uspokjenie nastąpi ykłady 
na uniwersytecie zostaną wznowione. Tym- 
czasem drzwi uniwersytetu są zamknięte, i 
dyżuruje przy nieh warta poli 

Bardzo pożyteczna akcja. 
Onegdaj podaliśmy wiadomość o 

zarządzeniach Kuratorjum O. S., po- 
zostających w związku z zajściami, a 
mających na cełu uchronienie mło- 

szkolnej przed jakimkolwiek 
kontaktem z ulicą. Poza samym zaka- 
zem przebywania młodzieży na uli- 
cach w godzinach wiec zorowych Pan 
Kurator Szelągowski, oceniając nale- 

życie znaczenie uświadomienia jako 
najbardziej gwarantującego uodpor- 
nienie młodych umysłów wobec agi- 
tacji ciemnych elementów i złego 
przykładu, wydał okólnik do inspek- 
torów szkalnych i dyrektorów szkół 
średnich, zawodowych i seminarjów 
nauczycielskich. w którym czytamy 
m. in.: 

„Dokonywzne w dniach ostatnich na uli- 
cach miasta ekscesy oraz próby głoryfiko- 
wania tych zbrodniczych wystąpień przez 
czynniki nieodpowiedzialne, nasuwają obawę 
spowodowania zamętu w duszach młodzie- 
ży. 

„Szkoła ma obowiązek w pierwszym rzę- 
dzie dbać © zdrowie moralne swych wycho- 
wanków i nie spełniłaby swego zadania, 
gdyby jej kierownicy nie zajęli wobee mło- 
dzieży wyraźnego stanówiska w moralnej 
ocenie zjawisk etaczającego ją życia. 

: To też eełem prz działa zatruwa- 
niu dusz młodzieży połeczm we ws 
szkołach zorganizowanie pogadanek, w któ- 

   

    

    

  

   

  

    

  

rych należy w sposób kategoryczny i hez- 
względny potępić wspomniane ekscesy, wyka- 

zująe ohydę moralną podebnych adkėw, 
które w każdym kulturalnym człowieku wzbu 
dzić muszą jedynie uczucie wstydu i po- 
gardy*. 

Osobny 
prowincj 

„W razie wybryków na tle antysemiekiem 
ze strony młodzieży w szkołe czy poza szkołą 

polecam postępować z całą surowością, zawie 
szając niezwłecznie winnych. 

O jakichkolwiek wypadkach w szkole czy 
wybrykach młodzieży polecam niezwłocznie 
zawiadomić Kuratorjum*. 

Nadto przewidziana jest w naj- 
bliższych dniach Konferencja z Opie- 
kami  Rodzicielskiemi, która będzie 
poświęcona tej samej sprawie. 

   

  

ustęp dotyczy szkół na 
  

  

  

  

Stanowczość i celowość zarządzeń 
Kuratorjum, sięgających do istoty 
rzeczy i polegających na metodach 
pedagogicznych, oraz współdziałaniu 
szkoły z domem, należy powitać z 
najpełniejszem uznaniem. 

Rejestracja strat. 
Rejestracja strat i poszkodowanych mie- 

szkańców Wilna trwa w dalszym ciągu. 
Dotychczas zarcjestrowało się 280 osób. 

Prowizoryczne obliczenia strat przekraczają 
znacznie sumę. 300,000 zł. 

Jak się dowiadujemy, jacyś nieujawnie- 
ni nara uliczniey przed dwoma dniami 
wylłukli szyby w mieszkaniu podpułkownika 
Sz. przy Piwnej, oraz szyby w mieszkaniu p. 
p. Jakowlewych. Jednocześnie dowiadujemy 

się, że w niedzielę po raz drugi wybito szy- 

by w lokalu szkoły žawodowej T-wa „Po- 
moc — Pracy“ przy ulicy Subocz 19. 

Wpływ ostatnich wypadków 
ulicznych na życiegospodarcze 

miasta. 
Skutki zajść ulicznych wywołanych przez 

młodzież endecka, nie kazały na siebie dłu- 
go czekać. Na życiu gospodaęczem Wilna 
odbiły się one w spesób cgromnie ujemny, 
powodując prawie całkowity zastój w handlu 
€o najbardziej dotkliwie odezały Izha Skar- 
bowa i Magistrat. Wpływy podatkowe spadły 
niemal do zera. Fakt ten oczywiście nie po- 
zostaje bez wpływu na całym szeregu insty- 
tucyj debroczynaych  subwencjonowanych 
przez samorząd, który pozbawiony normal- 
nych swych wpływów kasowych nie zawsze 
jest w stanie wywiązać się ze swych zobo- 
wiązań. Dotyczy to przeważnie ochron i przy 
tułków subsydjowanych przez miasto. 

W ciągu ostatnich dni rozruehów, frek- 
wencja w teatrach i lekalach  widowisko- 
wych spadła do minimum, bowiem większość 
mieszkańców obawiając się wychodzić wie- 
czorem do miasta, zrezygnowała z uczęszcza- 

nia do teatrów. 

Wytężona praca policji 
śledczej. 

W związku z wypadkami dni 
ilość dochodzeń prowadzonych prze 
śledczy wzrosła znacznie. Sprawy 

      

    

  

  © 

              

  

  

ostanich 
wydział 
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We Lwowie spokój. 
Dziś wznowienie wykładów na politechnice. 

LWÓW, 16. tt. (Pat), — Rektor poli- 

techniki łwowskiej wydał dziś odezwę do 
młodzieży akademickiej. Rektor przyjmuje 
do wiadomości zapewnienie młodzieży i sto- 
warzyszeń akademickich o postanowieniu za- 
chowania i utrzymania spokoju oraz stoso- 
wania represyj w stosunku do wykraczają- 
cych kolegów. 

  

   

  

Ufając tym zapewnieniom, rektor zar 
dza nanowo otwarcie wykładów i ćwiczeń, 
począwszy od wtorku 17 listopada b. r. o 

  

godzinie 8, — z pewnemi obostrzeniami, do- g 
tyczącemi przymusowego legitymowania przy 

ciu do gmachu politechniki oraz ustale- 
nia wejść i wyjść do gmachu głównego i 
poszczegónlych laboratorjów. 

   

Sąd Najwyższy odrzucił 8 protestów 
wyborczych. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Sąd Najwyższy w dniu wczorajszym 
rozpatrywał protest wyborczy do Sej- 
mu w okregu Nr. 21 — Będzin oraz 
Tm protestów przeciwko wyborom, 

   do Sejmu w okręgu Nr. 45 —- Tarnów. 
Sąd Najwyższy wszystkie osiem pro- 
testów pozostawił bez uwzględnienia. 

№ Pak OZN. ł    
  

Daleki Wschód w ogniu. 
Gen. Ma-Chang-Szang odrzuca ultimatum Japońskie. 

CHARBIN, 16. 14. (Pat). — Generał Ma- 
Chang-Szang postanowił odrzucić ultimatum 
japońskie, domagające się wycofania wojsk 
chińskich na półnec od linji kolejowej wscho 

dnio-chińskiej. 

Ma-Chang-Szang donosi, iż wojska japeń- 
skie przeprowadziły dwa ataki w dniach 13 
i 14 b. m. a wejska chińskie z powodu swej 
mniejszej liczebności wycofały się z Tang- 
Tse w kierunku północnym. 

Nad rzeką Nonni. 
MUKDEN, 16. 11. (Pat). — Biuro Reute- 

ra donesi: Piechota, kawałerja i siły lotnicze 

japońskie wzięły udział we wezorajszej ran- 

nej bitwie nad rzeką Nonni. Bitwę tę spowo- 

dowali łapończycy, cheąe uniknąć ataków 

Kawalerja chińska od- 

parta została w kierunku pół.-wschodnim, 

przyczem zajęto miejscowość  Czien-Kuang- 

Ti na pėl.-wschod od mostu kolejowego na 

rzece Nonni. 

kawalerji chińskiej. 

Akcja Chińczyków. 
LONDYN, 16. it. (Pat). — Agencja Reu- 

tera donosi, że Chińczycy w dniu wezoraj- 

szym usiłowali zdohyć szturmem małą stac- 

ję kolejawą, położoną o 166 mił na południe 

ed An-Gan-Chi, a to w celu odcięcia wojsk 

japońskich w północnej Mandżurji. 

Atak chiński został przez Japończyków 

adparty. Chińczycy pozostają w ostrem po- 

gotowit, gdyż spodziewają się nagłego wy- 

padu Japończyków i wobec tega śŚledzą z 

wielką uwagą wszelki ruch wojsk  japoń- 

skich w całej okolicy Nonni. Chińczycy sto- 

sują metodę ciągłego niepokojenia  Japoń- 

ezyków, a przez ten czas zakładają gęstą 

sieć okopów na południe od Ad-Gan-Chi. 

Ultimatum, przesłane przez Honio, generała 

japońskiego, do gen Ma-Czang-Szena nie wy- 

wołało wrażenia na Chińeczykach i raczej 

umocniło ich w postanowieniu opierania się 

wojskom japońskim. 

  

wybijania szyb i inne przysparzają dużo pra- 
łu Śledczego. 

policji znajduje 
cały arsenał lasek, ów. „nahajek“ kas 
tów i innych narędzi odebranych jak Pola 

kóm lak i Żydom. 
W wyniku przeprowdz 

cy funkejonarjuszom wydz 
W lokalu komendy 

  

     
    

teh dochodzeń     
  

  

    

zwolniono cały szereg zatrzymanych. przeci- 
wko którym wytoczono sprawy karne. Niez- 
naczna tylko ilość zatrzymanych pozostaje 
nadal w ureszcie. 

Dochodzenie w sgrawie 
ostatnich zajść. 

Z rozporządzenia władz powołana zosta- 
ła specjalna komisja śledcza pod przewod- 
nietwem wicc-wejewody wileńskiego p. Jan- 
kowskiego, która rozpoczęła  przesłuchiwa- 
nie świadków zajść na terenie Wilna. 

Wezoraj przesłuchano szereg osób. 
Równocześnie zostanie powołana komisja 

z ramienia władz uniwersyteckich, która bę- 
dzie prowadziła dochodzenie w wśród aka- 
demików. 

Pozatem z obowiązku dziennikarskiego 
musimy zaznaczyć, że w Wilnie kursuje po- 
głoska, iż w dniach najbliższych przybywają 
z Warszawy specjalni delegaci z ramienia 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, którzy 
przeprowadzą energiczne dochodzenie, w 
związku z ostatniemi zajściami w Wilnie. 

Rozpoczęcie normalnych 
zajęć w szkołach żydowskich. 

Dowiadujemy się, iż we M kich szko- 

łach ży dowskich z dniem wczor ym zaję- 
cia szkolne rozpoczęły się normalnie. 

    

' Przybyła z Warszawy aby coś 
„Śśtiągnąć" z rozbijanych 

sklepów. 
W niedzielę przez wywiadowców wydzia- 

łu ślelezego została zatrzymana  Marjanna 
Walczak, przybyła z Warszawy, która pod- 
czas ostanich wypadków zrabowała parę bu- 
cików z okna wystawowego firmy „Start* 
przy ul. Miekiewicza Nr. 9 

Walezakową osadzone w areszcie central- 

nym. 

Wybryki szumowin miejskich. 
Na tle ostatnich wypadków, które rozpę- 

tały instynkta szymowin miejskich zanoto- 
wano również następujęce wypadki. W no- 
cy z soboty na niedzielę 5 osebników wdar- 
ło się przemocą do mieszkania rodziny Brest 

przy ul. Raduńskiej 65. Napastniey uzbrojeni 
w kije i kamienie zażądali wódki, grożąc 
zdemolowaniem i pobiciem. Krzyki przestra- 
szonych mieszkańców zwabiły przechodzący 
wpobližu patrol policyjny, który natychmiast 
interwenjował. 4 osobników po uprzedniem 
rzuceniu kamieniami zbiegło. Jednego naz- 
wiskiem Kiędzyński — zamieszkały na 
przedmieściu Kominy zatrzymano. 

Podebny wypadek miał również miejsce 
w Czarnym Borze, gdzie jak wynika z zez- 

nań właściciela restauracji, zgłosiła się 
dwóch znanych mu z widzenia i imion (Jar 
i Józef) osobników, którzy zażądałi od niego 
wódki. Po wypiciu wódki zagrozili że do- 
niosą policji, gdyż Perski niema pozwolenia. 
na sprzedaż wódki. Perski dał im wówezas 
pół kigr. cukierków, lecz i te nie pomogło, 
gdyż osobnicy zaczęli tłuc szyby. Na alarm 
Perskiego zbiegli. 

Policja prowadzi dochodzenie. 
Na uliey Nićmieckiej zatrzymany został 

Szymel Wojciuk, który pobił studenta — Po- 
laka. Rannego przez nieznanych osobników 
na Zarzeczu Arona Broca przewiezionio do 
szpitala żydowskiego. Na ui. Połockiej został 
pobty student Aron Gródzki. 

Energiezna postawa policji padzialata - 
dnak uspakajaj. jeo i na szumowiny miejskie. 
Dzień wczorajszy przyniósł jeszcze większe 
uspokojenie. + 

Minione podniecenie i smutne 
należą już bodaj de przeszłości. 

        

wypadki 

  

Interwencja Koła Żydowskie- 
go u min. Pierackiego 

w związku z ostatniemi ekscesami 
antyżydowskiemi. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Dziś zgłosił się na audjencję do mi- 
nistra spraw wewnętrznych poseł Roz- 
maryn przedstawiciel Koła Żydows- 
kiego. Przedstawił on p. min. Pierac- 
kiemu sytuację w związku z ostatnie- 
mi ekscesami antyżydowskiemi i oś. 
wietlił stanowisko Koła w tej sprawie. 

P. min. Pieracki oświadczył w od- 
powiedzi, że użyje wszystkich šrod- 
ków będących w jego dyspozycji, aby 
te ekscesy. któreby ładowi i porządko- 
wi publicznemu z jakiejbądź strony 
zagrażały — stłumić w zarodku  : 
wszystkim obywatełom zapewnić spo- 
kój i bezpieczeństwo. Następnie p. mi- 
nister wezwał p. Rozmaryna, aby po- 
słowie Żydzi użyli wszystkich środków 
dla uspokojenia młodzieży żydowskiej 

EDS PPT BTK TENS 

Rodzinie Mistobodzkich 
z powodu przedwczesnej śmier- 

ci ukochanej córki Ich 

Idy 
wyrazy głębokiego współczucia 

składają 
Uczennice Gimnazjum 

im. Elizy Orzeszkowej 
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Z Rady Miejskiej. 
Zlikwidowanie pożyczki angielskiej. Zajścia uliczne — 

uchwsla Rady Miejskiej 

Wczorajsze posiedzenie Rady Miej- 
skiej wywołało niezwykłe zaintereso- 
wanie. Oczywiście punktem ogólnych 
zainteresowań nie była sprawa likwi- 
dacji pożyczki angielskiej, która wy- 
pełniała porządek dzienny. Ogólnie 
spodziewano się że Rada Miejska za- 
bierze głos i zechce wypowiedzieć się 
«w sprawie ostatnich zajść ulicznych 
"To też już przed godz. 9-ą stolik pra- 

5 Inie szezelnie wypełnił się 
dziennikarzami wszystkich bez wy 
ku pism wileńskich, między któ 
znaleźli się nawet dwaj dziennikarze 
+ Łodzi specjalnie wydelegowani na 
to posiedzenie do Wilna. 

W kuluarach Rady panował ruch 
ożywiony. W: tkie pokoje i przylega 
jące do sali posiedzeń gabinety zajęte 
były przez poszczególne ugrupowa- 
mia radzieckie, naradzające się nad 0- 
pracowaniem teksu wniosków  nag- 
łych w sprawie ostatnich ekscesów wi- 

leńskich. 
Jednocześnie w gabinecie prezyden- 

ta miasta obradował konwent senjo- 
rów nad sprawą podpisania bondu 
generalnego, likwidującego pożyczkę 
angielską. 

W związku z tem posiedzenie ple- 
narne otwarte zostało dopiero o godz. 
11-ej wiecz. Okazało się, że wpłyn 
3 wnioski nagłe: PPS, frakcji żydow- 
skiej i Bundu. Aczkolwiek autorzy 
wniosków w motywacjach wychodzili 
z odmiennych założeń, konkluzja wnio 

sków miała charakter o ile nie zawsze 
analogiczny. to w każdymbądź razie 
była bardzo zbliżona. Biorąc pe 
sze pod uwagę jak również opier: 
się na oświadczeniu przedstawicieli 
poszczególnych ugrupowań, że celem 
wniosków jest wprowadzenie w mieś- 
cie bezwzględnego spokoju — przewo- 
dniezący prezydent Folejewski zapro- 
ponował wybranie komisji, któraby 
uzgodniła tekst poszczególnych wnio- 

sków. 
Propozycja ta spotkała się z ogól- 

nym aplauzem. jedynie przedstawi - 
ciel endecji radny Kubilus sprzeciwił 
się, by za materjał rezolucji Komisji 
posłużyły wyłącznie wnioski dotych- 
czas zgłoszone. 

Zanim wybrana została komisja, 
Rada Miejska na podstawie decyz 
konwentu senjorów postanowiła je- 
dnogłośnió zaakceptować podpisanie 
bondu generalnego, który jest finali- 

-zaeją prac samorządu wileńskiego 
nad likwidacją pożyczki angielskiej z 
roku 1912-go. Do podpisania bondu 
Rada wydelegowała prof. W. Stanie- 
wicza i radn. Wańkowicza. W podpi- 
saniu umowy wezmą również udział 
trzej przedstawiciele prezydjum Magi- 
stratu. Z braku miejsca i spóźnio- 
nej pory przebieg prac i warunki na 
których pożyczka angielska została 
zlikwidowana podamy w numerze ju 
trzejszym. 

Następnie po odczytaniu wniosków 
nagłych wyłoniono Komisję do о- 
pracowania jednolitego tekstu uchwa- 
ły Rady Miejskiej. W skład Komisji 
weszli przedstawiciele wszystkich u- 
grupowań w osobach radnych: prof. 
Staniewicza, Dobrzańskiego, Czerni- 
howa, Wańkowicza, Rafesa, Kubilusa 
i Zasztowta. 

Komisja po półgodzinnych nar: 
dach opracowała następującej treści 
wniosek, który Rada Miejska jedno- 
głośnie uchwaliła: 

„Smutne, a karygodne wypadki 

początkowo wszczęte na terenie Uni- 
wersytetu Stejana Batorego, chluby 
naszego kraju i skarbnicy ideałów na- 
szych, a następnie ekscesy przeniesio- 
ne niestety na ulicę zasługują na bez- 
względne potępienie — są szkodłiux 
dla państwa i kraju, łamiąc najlepsze 
tradycje współżycia narodowości na 

  

   

        

     

          

jej cele i 

W Europie i Ameryce rozpowsze- 
<hniła się obecnie nowa gałąź psycho- 
łogji stosowanej, która nazywa się psy- 
chotechniką. Do centrów zachodnio- 
europejskiej kultury zjeżdżają ludzie, 
specjalnie wydelegowani przez swoje 
państwa celem poznania tej nowej na- 
uki. W Paryżu w Sorbonie można 
«spotkać studjujących psychotechnikę, 
przybyłych z Rumunji, Turcji, Grecji, 
Syrji a nawet dalekiego Wschodu: 
Chin i Japonji. Zainteresowanie tą no- 

rą, dotąd zupełnie nieznaną nauką. 

rośnie z każdym dniem dlatego, że ce- 

łem jej jest dać możność każdemu o- 
sobnikowi znaleźć swoje przeznacze- 
nie w życiu, określić dokładnie swój 
zawód, poznać zdolności. Zawód czło- 
wieka nie jest tylko środkiem do *za- 
robkowania, lecz również musi da 
człowiekowi moralne zadowolenie: 
wiadomo bowiem, że ludzie oddający 
się zawodowi, do którego nie mają po- 

wołania, ani zdolności, nigdy nie po- 
trafią rozwinąć należycie całokształ- 
tu swoich uzdolnień, w wyniku czego 
"mechanizują się i marnieją. Produk- 
cyjność ich pracy dochodzi do mini- 

mum, od czego cierpi społeczeństwa 

i państwo. @ 

Zdolności ludzkie i powołania od- 
dawna były tajemnicą dla: uczonych. 
Często słyszymy, że jak umiera ge- 
njusz, bada się jego mózg, aby porow- 
nać z mózgiem ludzi pospolitych i 
znaleźć różnicę, lecz. do* ostatnich cza- 

    
  

  

   

  

terenie naszego miasta na poszanowa- 
niu wzajemnych praw oparte. 

Rada Miejska zwraca się do lud- 
ności miasta, a zwłaszcza do młodzie- 
ży z apelem, ażeby zachowała bez- 
względny spokój i godność. 

Rada zwraca się do władz admini- 
stracyjnyeh z żądaniem użycia wszeł- 
kich środków zapobiegających da!- 
szym ekscesom i zapewnienia poszko- 
dowanym pokrycia strat”, 

    

Od głosowania nad wnioskiem. 
który przyjęty został  jednom i 
powstrzymała się jedynie frakcja 
„Bundu. 

PALMS TRS 

Teatr Lutnia. 
„Dzień Październikowy" J. Kaisera 

w reżyserji St. Wysockiej. 

Cóż na to poradzę, że w żaden spo- 
sób nie mogę się nastawić na ciężki 
mistycyzm niemieckiego dramaturga ? 
W żaden sposób nie potrafię się prze- 
jaąć beznadziejną histerją Margarety, 
która ujrzawszy porucznika Marien 
przy witrynie jubilerskiej doznała olś- 
nienia tak namiętnej miłości, że po- 
szła za nim do kościoła, zajrzała do 
jego czapki leżącej na ławce i wyczy- 
tała jego nazwisko (to było prakty: 
ne), potem powiedziała sobie, że bierze 
z nim w tejże chwili ślub (o czem on 
nieborak oczywiście nie wiedział), po- 
wędrowała za nim do opery, i tam... 
jak wychodząc musnął jej ramię rę- 
ką... była jego na wieki... Złączona mi- 
stycznym šlubem, dygacząca oczeki- 
waniem nocy poślubnej, wciąga do 
swego pokoju kochanka służącej, rze- 
žnika, idącego do swej lubej i uro- 
dziwszy w okrągłe 9 miesięcy dziecko, 
wzywa niewinną ofiarę swej halucy- 
nacji, por. Marien, by ujawnił swe 
ojcowskie i mężowskie prawa. 

    

Skandal, szantaż, (rzeźnik), obro- 

na, (porucznik), czek. (stryj), miłość 
pod wpływem magnetyzerskiej potęgi 
Margarety, traci cały swój zdrowy roz- 
sądek, bo jak kobieta się uprze... To 
golone jest strzyżone, a rzeźnik po- 
rucznikiem Marien. Ona tak wierzy, 
tak chce, nie można tej wiary brutal- 
nie rozwiewać, lepiej potakiwać sza- 
leństwu, pozwolić jej żyć w mistycz- 
nem pięknie marzenia, że ten, którego 
wybrało jej serce i zmysły, przyszedł 
za jej wolą do niej po promieniu księ- 
życowym. Ale rzeźnik chce pieniędzy, 
chce masarni, i ożenić się ze swoją. 
bynajmniej nie mistyczną kochanką, 
służącą Żanetą, materjalizm wdziera 
się w rejony mistycznych uniesień, 
głos ziemi w etery nieba, cielsko ludz 
kie poniewiera duszę człowieczą... 

  

   

Autor nie może wynaleźć innego 
rozwiązania jak morderstwo... pocóż 
więc ta cała gruba symbolika, pocóż 
ta mistyka mistyfikująca? Jaskiniow- 
cem jest, jak był atnropoid XX w. za- 
łatwiający swe sprawy życiowe za 
pomocą pięści, kija, szabli, wrzasku. 
kamienia i pazurów, właśnie jak jego 
przodek, pitekantropus, zaledwie wsta 
jący z czworaku na tylne nogi. „Po 
wierzchu są aeroplany i radjo, gazy 
trujące i aseptyka, wiszące mosty i 
sładjony, bibljoteki i kościoły, a w tem 
wszystkiem zwierzę ludzkie dokazuj 
wedle nieodmiennej recepty: „zabijaj 
bližniego swego““. 

Czy to jest nakaz natury ludzkiej? 
Czy zawsze, w istocie mającej pre- 
tensję do wyższej kwalifikacji niż np. 
szakal, grać będzie instynkt płci i zwy- 
ciężać mózg? Sztuka Kaisera ukazała 
nam jakby algebraiczne formuły in- 
stynktów i odchyłeń psychiki ludz- 
kiej. Nie ludzie, ale manekiny symbo- 
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zdarzenia, ałe czyste formy konflik- 
tów ubrane w szaty ziemskich tworów 
walezyły ze sobą, żeby się dręczyć i 
unicestwiać. Ale całej tej filozofji na 
scenie musiało zaszkodzić realistycz- 
ne światło rampy i bądź co bądź ży- 
we ciało grających. 

       

    

Trzeba przyznać, że zrobili wszyst- 
ko, co w ich mocy, by stać się nie re: 
alnemi, ale widmowemi pryncypjami 
uczuć ludzkich, byli jak panoptikum 
figur woskowych, koszmarni až nad- 
to... cóż kiedy nas to już nie bierze .. 
Za dużo jest krwawych dramatów ko- 
ło nas, żeby nas coś podobnie pięci»- 
wymiarowego wzruszało. Zepsuta na 
realizmie publiczność, widzi w całej 
historji Margarety nieuleczalną jej hi. 
sterję i pikantną przygodę racjonalnie 
myślącego rzeźnika, mimowolnego ry- 
wala ogłupiałego przez kobiece fłuidy 
porucznika. 

Z wykonawców najlepiej się przed- 
stawiał p. Jaśkiewicz, on jeden wzbu- 
dzał grozę, p. Loedl przywodził na 
myśl Heroda z szopki, bo i rola po- 
dobna, p. Marecka robiła raczej typ 
morfinistki niż mistycznej lunatyczki 
i mówiła tak cicho( że jej nie było sły- 
chać, p. Gliński szczęśliwie przebrnał 
przez trudności roli człowieka wcią- 
ganego jak przez mątwę w krąg cu- 
dzego szaleństwa. ® 

Publiczności było mało. Ukośne 
okno i dwa krzesła p. Makojnika nie 
dały nic nowego z tej dziedziny, dobra 
była gra cieni. Hro 
EGRIEDEESTAOEOO SOWY) WY ZETODOBZORZZITE ZO 

Oryginał traktatu brzeskiego 
na licytacji. 

Teł. od wł. kor. z Warszawy. 

Donoszą z Wiednia, że w jednym 
z antykwarjatów tamtejszych wysta- 
wiono na licytację oryginał traktatu 
podpisanego w Brześciu w 1918 r. po- 
między Niemcami i Ukrainą. Cena li. 
cytacyjna tego dokumentu historycz- 
nego wynosi 150 dolarów. 

Ukraińska emigracja w Wiedniu 
zbiera pomiędzy sobą składki, aby wy 

kupić ten dokument i czyni starania, 
aby się nie dostał on do innych rąk. 

Kryzys rządowy w Łotwie 
nieprędko będzie zlikwido- 

wany. 
RYGA 16.XI. Pat. — Odbyło się 

posiedzenie centralnego komitetu par- 
tji socjal-demokratycznej poświęcone 
kwestji kryzysu rządowego. Po osta- 
tnich wyborów šcieraly się dwa prą- 
dy: kierunek opozycyjny reprezento- 
wał p. Menders, natomiast drugi lea- 
der p. Celens był zdania, że farkcja 
sejmowa partji powinna wziąć udział 
w rządach. 

Po dłuższych wywodach stron obu 
zwyciężył pogląd Mendersa 

Powyższa uchwała centralnego ko- 
mitetu wyklucza możliwość stworze- 
nia wielkiej koalicji, a także stawia 
pod znakiem zapytania możliwość 
utworzenia rządu centrowego. Wobec 
radykalnej zmiany sytuacji nie należy 
rychło spodziewać się zażegnania kry- 
zysu rządowego i powołania do ży- 
cią nowego rządu. 
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Wobec zwinięcia Oddziału w Ba- 
ranowiczach, wszelkie wpłaty na 
rzecz firmy Zygmunt Nagrodzki 
uskuteczniać należy bezpośrednio w 

Centrali — Wilno, ul. Zawalna 11-a, 
lub na konto czekowe w P. K. O. 
Nr. 80.224. 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawałna 11-а ‚ 

Skład Maszyn i Narzędzi Roln* 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
UŁASKAWIENIE KPT. MAJUSA. 

Były przywódca w Taurogach pkt. Ma- 
jus, bawiący od lat na emigracji, został uła- 
skawiony. Otrzymał on pozwołenie na pow- 
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lów ruszały się na scenie, nie istotne , rót do kraju. 

PSYCHOTECHNIKA 

sów nie słyszeliśmy, aby można było 
zbadać zdolności żywych istot ludz- 
kich. Dopiero w roku 1894 uczony 
amerykański, prof. Cathel przyszedł 
do przekonania i udowodnił, że mo- 
żna określić i wymierzyć - zdolności 
ludzkie tak samo, jak ciepłotę ciała 
lub ciśnienie krwi. Na zasadzie tego 
w roku następnym prof. dr. Toulouse 

już mierzy zdolności wielkiego p 
rza francuskiego Emila Zoli. Powy 
eksperymenty miały narazie charakter 
dorywczy, przypadkowy, aż dopiero 
po upływie lat 10 prof. paryskiej Sor- 
bony dr. Binet, ustalił naukowo pod- 
stawy, przy pomocy których można 
podejść do ludzkiego intelektu i jego 
treści psychicznej. Dlatego też rok 
1904 uważany jest za początek ery 
psychotechnicznej i od tego czasu na- 
uka ta szybko postępuje naprzód. Po 
4 latach zostało otwarte pierwsze la- 
boratorjum psychotechniczne w Bo- 
stonie w Ameryce, zaś w 1910 roku 
prof. Lahy w Paryżu dokonuje pierw- 
szego egzaminu psychotechnicznego 
dła motorniczych tramwajów i maszy - 
nistów kolejowych. 

Na czem, polega owo badanie du- 
szy ludzkiej, lub, jak my to nazywa- 
my, egzamin psychotechniczny? 

Przy pomocy ustalonych sposobów 
badania nazywanych „Testami* okre- 

śla się cechy ludzkiej jaźni, które ra- 
zem wzięte tworzą to, co nazywamy 

pospolicie — zdolnością. Do wymie- 

        

rzenia poszczególnych cech ludzkich 
wynaleziono specjalne testy, naprz. dla 
ludzkiej pamięci, dła uwagi, dla zdol- 
ności orjentacyjnej, refleksów i in. 

Przytoczymy kilka przykładów te- 
stów: powiedzmy, dla pamięci. Jak 
wiadomo, pamięć bywa różna: wzro- 
kowa, słuchowa, liczbowa i t. d. Weź- 
my najmniej skomplikowany test dla 
określenia pamięci wzrokowej. Test 
ten polega na tem, że egzaminowane- 
mu pokazuje się trzy obrazki, które 
przedstawiają mniej lub bardziej 
skomplikowane figury geometryczne. 
Poddający się egzaminowi patrzy na 
nie w ciągu dwóch sekund, a potem 
ma odtworzyć te same obrazki na pa- 
pierze. Wykonać to nie jest tak łat- 
wem, jak się na pierwszy rzut oka 
zdaje. Praktyka wskazuje pod tym 
względem cały szereg stopniowań. Na- 
stępnie wskażmy na jeden z testów, 
określaj uwagę i jednocześnie zr 
czność rąk: ten test jest nieco bardziej 
skomplikowany i jest połączony z u- 
życiem przyrządu. Wyobraźmy sobie 
dwie płytki metalowe długości */, mtr. 

    

      

  

z podziałkami na centymetry i zbie- : 
gające się pod bardzo ostrym kątem, 
tak że przestrzeń pomiędzy płytkami 
jest nieznaczna. Egzaminowany bie: 
rze długą, stalową igłę i przesuwa po- 
między obie stałowe płytki; w chwili 
gdy igła dotknie się jednej z płytek, 
następuje spięcie, i w aparacie słychać 
dzwonek. Egzamin zakończony. Ilość 
centymetrów, koło których przesunię- 
to igłę nie dotykając się płytek określa 
stopień uwagi i jednocześnie zręczno- 
ści rąk. 

A teraz przytoczmy jeszcze jeden 

  

WIE[ERNSKI 

Sesja nadzwyczajna Rady Ligi Narodów 
Twardy orzech dla Ligi Narodów. 

PARYŽ 16.XI. Pat. — Dzisiaj u- 
pływa termin wyznaczony  Japonji 
przez Radę Ligi w czasie jej ostatniej 
sesji, na opróżnienie części Mandżur- 
ji. zajętej przez wojska japońskie. 

W środowiskach miarodajnych za- 
znaczają, że sytuacja jest bardzo po- 
ważna i światowa opinja publiczna 
przejęta jest nietylko konfliktem ja- 
pońsko-chińskim, lecz i zatargiem, 

który może wybuchnąć w tygodniu 
bieżącym między Japonja a Ligą Na- 
rodów. 

Dwie tezy przeciwstawiają się so- 

bie: jedna z nich uważa, że Japonja, 
zajmując Mandżurję. naruszyła zobo- 
wiązania, jakie powzięła, przystępu- 
jac do paktu Ligi Narodów oraz pod- 

Briand © konflikcie 

Paryż 16.X1. Pat. Sesja nadzw. Rady 
Ligi Nar. została w d. 16 bm. otwarta 
o godzinie 16-ej. 

Przemawiając na tem posiedzeniu 
Briand w sprawie konfliktu chińsko- 
japońskiego oświadczył między inne- 
mi: 

Dotychczasowe fakty nie odpowia- 

      

dają całkowicie naszym nadziejom. 
Niemniej jednak zainteresowane 
strony wykazywały zawsze chęć 
współpracy przy uregulowaniu tego 
poważnego zatargu. Rada Ligi będzie 
w dalszym ciągu starała się rozwia- 
zać to zagadnienie w duchu objekty- 
wizmu i bezstronności, których nie 

    

pisując pakt Briand-Kellog, i że wo- 
bec tego inni ezłonkowie Ligi Naro- 
dów powinni podjąć przeciw, Japonji 
szereg zarządzeń, jak odwołanie przed 
stawicieli dyplomatycznych, blokada 
ekonomiezna i inne, nie wyłączając 
nawet wypowiedzenia wojny. 

Według drugiej tezy, czyny Japon- 
ji nie mogą być traktowane zbyt po- 

   
  

ważnie z powodu panujących w Chi-. 
nach rozterek -wewnętrznych i braku 
autorytatywnego rządu. Wobec tega 
wystąpienie zbrojne Japonji nie _ jest 
wcale wojną, lecz czemś w rodzaju 
operacji policyjnej na szeroką skalę 
i Japonja, okupując Mandżurję, speł- 
nia akcję cywilizacy jną. 

chińsko-japońskim. 

wyrzeknie się nigdy, nie troszcząc się 
zbytnio o zbyt pośpieszne sądy i ten- 
dencyjne komentarze. Rada Ligi @а- 
ży jedynie do zapewnienia panowa- 
nia pokoju i sprawiedliwości przy po- 
szanowaniu zobowiązań międzynaro- 
dowych. Dalej minister Briand przed - 
stawił zarys historyczny konfliktu 
chińsko-japońskiego, poczem na żą- 
danie kilku delegatów, którzy wypo- 
wiedzieli się za przeprowadzeniem ro. 
zmów prywatnych przed zasadniczą 
"debatą, posiedzenie publiczne zostało 
zamknięte, a rozpoczęto natychmiast 
posiedzenie prywatne. 

Poufne posiedzenie. 

PARYŻ 16.XL Pat. — Na posiedze- 
niu poufnem Rady Ligi Narodów po- 
wierzono przedstawicielowi Jugosła- 
wji referowanie sprawy granicy mię- 
dzy Syrją a Irakiem. : 

Następnie przewodniczący powró- 
cił do zagadnienia chińsko-japońskie- 
go podkreślając, że z 5 omawianych 
artykułów co do 4 niema różnicy zdań 

pomiędzy stronami. Jedynie piąty u. 

ważany jest przez Chiny za przekra- 
czający rozważania nad sprawą bez- 
pieczeństwa i grożący długiemi roko- 

waniami, podczas gdy Japonja widzi 
w nim kwestję zasadniczą. 

Dalsze obrady wyznaczono na ju- 
tro. Po posiedzeniu Briand rozmawiał 
przez pewien czas z Yoshizawą i Sze. 

  

   

  

Trzęsienie ziemi w Finlandji. 
HELSINGFORS, 16. 11. (Pat). — W dniu 

16 b. m. rano zanotowano w wiełu miejsco- 
wościach Środkowej Finłandji stosunkowo 
silne trzęsienie ziemi, Trzęsienie ziemi nie 

spowodowało żadnych strat. W Helsingtor- 
sie notowania sejsmografiezne były bardzo 
słabe. : 

Centrolew przed sądem. 
Dziewiętnasty dzień procesu. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Dziś w procesie przeciwko przywódcom 
Centrołewu zeznawało szereg dalszych świad- 
ków odwodowych. 

Pierwszy zeznawał adw. z Białegostoku 
Herbaczewski, który mówił o działalności 

pos. Duboisa na terenie Białegostoku. Św 
dek twierdzi, że pos. Dubois swoją dzia 
nością przyczynił się do skutecznego z 
czania komunizmu w wojew. wschodnich, 
budził korzystną dla Rzeczypospolitej świa- 
domość państwową wśród Białorusinów. 

„Drugi zkolei zeznaje adw. Rozencwajg 
wice-prezes O. K. R. w Krakowie. Przed zło- 
żeniem przez niego zeznań doszło do scysji 
pomiędzy obroną i oskarżycielem publ. do- 

   
    al- 

  

„magającym się ekscepcji świadka od przy- 
sięgi, podczas gdy obrona domagała się za- 
przysiężenia świadka. 

Prokurator stanął na stanowisku, że świa- 
dek był poplecznikiem w stosunku do oskar- 
żonych, wobec czego nie może składać przy- 
sięgi. 

Po naradzie sąd przychylił się do wnio- 
sku prokuratora, motywując swe stanowisko 
tem, że świadek brał czynny udział w akcji 
Centrolewu. 

Obrona zapytuje świadka od kiedy on 
bierze udział w sprawach partyjnych, Świa- 
dek odpowiada, że od 1924 r. jest wice-prze- 
wodniczącym O. K. R. w Krakowie. Poseł 
Mastek pracuje politycznie dopiero od roku 
1929. Dalej świadek bardzo obszernie opi- 

suje szereg przygotowań do Kongresu Kra- 
kowskiego oświadczając w pewnym momen- 
cie, że władze zarówno samorządowe jak i 

państwowe szły w wielu wypadkach na rę- 
kę organizatorom natomiast jeden z człon- 
ków P. P. S., a jednocześnie czło Związ- 
ku Legjonistów doniósł, organizacji, że jest 

zamiar przeszkodzenia kongresowi ze strony 
Związku Legjonistów. 

    

test, za pomocą którego określa się 
szybkość zmęczenia. Test ten jest 
związany z przyrządem przypomina - 
jącym z konstrukcji swej przyrząd. 
służący do automatycznego notowania 
tętna. Składa się z gamowego balonu, 
rurki rtęciowej i pióra do notowania, 
które to części są połączone w pewien 
określony sposób. Zadanie polega na 
tem, aby jak najmocniej ścisnąć balon 
i jak najdłużej trzymać w tym stanie. 
Ściskając bałon, podnosi się rtęć 
wprowadza w ruch pióro. Najmniej- 
sza zmiana w ciśnieniu odbija się na 
piórze, które wykreśla odpowiednią li- 
nję krzywą. Takich krzywych są trzy 
typy. Jeden typ jest charakterystycz- 
ny dla ludzi popędliwych, którzy od- 
razu mocno ściskają, skutkiem czego 
krzywa podnosi się wysoko, lecz nie 
długo pozostaje na jednej wysokości. 

    

   
    

ale szybko i raptownie spada. Drugi 
typ jest właściwy łudziom, którzy po- 
woli, spokojnie, obliezając swe siły 
ściskają balon. Linja krzywa ni pod- 
nosi się tak szybko jak w pierwszym 
wypadku, lecz długo trzyma się na je- 
dnej wysokości i następnie stopniowo 
się obniża. Trzeci i ostatni typ najbar- 
dziej ujemny: linja krzywa nie wy- 
soko się podnosi i prędko spada. Na 
pierwszy rzut oka zdawałoby się, że 
mowa jest tyłko o określeniu siły fi- 
zycznej, łecz to nie jest zupełnie tak. 
Tu ustala się stopień popędliwo: si 
ły woli, wytrwałości i t. d., te cechy 
charakteru, które mają wartość i zna- 
czenie dla każdej pracy. Poprzestając 

na przytoczonych przykładach, widzi- 
my, że psychotechnik może dojść do 
najsubtelniejszych cech duszy ludz- 

    

Dałej świadek zeznaje w sprawie milicji 
P. P. S. w Krakowie i oświadcza, że w cza- 
sie kongresu przybyły oddziały z Warszawy, 
Bielska i Sosnowca ponad kilkaset osób. 
Straż porządkowa nie miała broni, gdyż wła- 
dze partyjne wydały w tym względzie spec- 
jalny zakaz. 

Na pytanie obrony co świadek wie o wrę- 
czeniu kwiatów ministrowi  włoskiemu 
Grandi'emu świadek odpowiada: Była uch- 
wała O. K. R. aby urządzić demonstrację 
przed hotelem, w którym zatrzymał się 
Grandi. P. Mastek i ja przemawialiśmy prze- 
ciwko temu. Zamiar ten upadł i na drugiem 
zebraniu uchwalono urządzić demonstrację 
w bardziej elegancki sposób. Postanowiliśmy 
przęsłać Grandi'emu kwiaty z prośbą, by 
złożył je na grobie Matteoti'ego. Następnie 
obrona stawia szereg pytań w sprawie re- 
wizji w poszukiwaniu broni u działaczy par- 
tyjnych w Krakowie Aczkolwiek rewizje tych 
naogół spodziewano się, mimo to były one 
dokonane w kilku wypadkach z pozytywnym 
rezultatem. Ž 

OBRONA: Jaki sens mialo powiedzenie p. 
Mastka na kongresie „Dowidzenia w War- 
szawie“? 

SWIADEK: Mialem wraženie, že p. Ma- 
stek był zadowolony z kongresu i jako czło- 
wiek z humorem żegnał w ten sposób zeb- 
ranych. 

OBRONA: Czy było w czasie kongresu wi 
doczne zakłócenie spokoju? 

ŚWIADEK: Nie wiem ani o jednym ta- 
kim wypadku. 

OSKAR. CIOŁKOSZ: Czy były 
ne afisze, odwołujące Kongres Ki 

ŚWIADEK: Nie widziałem 

szów. ; 
PROKURATOR: Skąd brano pieniądze na 

organizację Kongresu Krakowskiego? 

  

   
takich ай 

kiej. Lecz to jeszcze nie wszystko: aby 
dopomóc komukolwiek w wyborze za- 
wodu, należy nietylko znać osobnika, 

lecz również i zawód, do którego jest 

powołany i dlatego psychotechnik po- 

winien być oznajomiony ze wszystkie- 

  

mi zawodami i ich wymaganiami. 

Psychotechnik musi wziąć pod uwagę 

  

wszystkie subtelności każdego zawo- 

du. Tak naprz.. weźmy zawód telefo- 

nistki i maszynistki biurowej. Owe za- 

wody wymagają zręczności palców, 

dobrego słuchu, natężonej uwagi, lecz 

pamięć powinny mieć różną: telefo- 

nistka powinna mieć krótką pamięć, 

musi szybko sehwycič i zapomnieć, 

gdyż pamiętając poprzednio dosłysza- 

ny Nr. telefonu może poplątać z żąda- 

nym, natomiast maszynistka biurowa 

musi mieć dłuższą pamięć, aby pamię- 

tać całe zdanie. 

Aczkolwiek poprzednio mówiliśmy 

o roli psychotechniki przy wyborze 

zawodu, musimy zaznaczyć, iż obser- 

wacja psychotechniczna musi się roż- 

począć znacznie wcześniej, a miano” 

wicie już na ławić szkolnej, jak to Się 

już praktykuje we Francji. Niemczech, 

Belgji i Szwajcarji. W tych krajach 
każde dziecko w szkole ma narówni 

z ogólnym dziennikiem swój dzien- 

niczek psychotechniczny. w 

dzienniczku notowane są ws 

dane, ustalone w drodze egzaminu 

psychotechnicznego, dokonywanego 
perjodycznie. Skutkiem tego, wycho- 

wanie dziecka idzie w kierunku roz- 

winięcia tych zdolności, które szwan- 

kują. Rodzice dziecka, będącego pod 
stałą obserwacją psychotechniczną, 

  

Nr. 266 (2208) 

    
ь Z Centrolewu w Warszawie. 

zacja kosztowała około 3 tys. złotych. 
Następnie prokurator stawia pytanie dość 

kompromitujące świadka. Chodzi bowiem o 
obecność jego w lokału Stronnictwa Naro- 

»w Krakowie w okresie wyborów. 
wkroczyła wówczas policja i znalazia 

ilo palki gumowe. Šwiadek 
w wielkiej ilości pałki gumowe. Świadek 

nie dał na to pytanie wyraźnej odpowiedzi, 
zając, że w jednym z okręgów grozi- 

ło unieważnienie listy Centrolewu. Informa- 
cja ta pochodzi od Nar. Dem. wobec czego 

chciał tam wówczas uzyskać konkretne 
dane... 

Następny świadek sekretarz O. K. R. w 
Krakowie Wohnout zeznaje również b. ob- 

szernie o organizacji Kongresu Krakowskie- 
go, przyczem opisuj w jego miesz- 

kaniu stwierdzając, a zakwestjono- 

  

  

  

      

  

    

  

     
że poł 

    

wała wówczas u niego szablę, szpadę, re- 
wolwer i karabin. 

оВНО y to prawda, że to była broń 

  

po pomordowanych w r. 1923 ułanach? 

ŚWIADE Wniosłem oskarżenie o znie- 
sławienie na tego świadka, który w ten spo- 
sób zeznał przed sądem. 

Ponieważ koło godz. : 
» pozostaje do zbadania 15-tu świ: 
byłych z prowincji obrona zrzekła się 
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prz      

  

przesłuchania kilku świadków. Resz 
ków w dniu tym zbadanych — przew 
członkowie P. P. S. naogół — nic ciekawego 

  do sprawy nie wniosła. 

ARIA PES DI КАРОа 

Tajemniczy podef cer angielski 
zwyc gżył Niemcy. 

i3-ej rocznicy zawieszenia broni 
achodnim pisma angielskie przy- 

e ą wiadomość o gółaca 

o vy Aljantów, która przeła- 
zw. „linję Hindenburga* i zmusiła 

Niemcy do zakończenia wojny. Drobny na- 
pozór przypadek sprawił, że do rąk kwatery 
głównej Aljantów dosłał się dokument, za- 

wierający egółową dyzlokację niemieckich 
Umożliwiło to wyruszenie przeciw 

Niemcom bez ryzyka jakichkolwiek niespo- 
dzianek. 

Oto co opowiada pułkownik angielskiej 
służby wywiadowczej Valentine Vivian, szef 
wywiadu wojskowego w r. 1918: „8 sierpnia 
1918 r. rozpoczęła się zawzięta bitwa pod 
Arras. Był to „czarny dzień Ludendorffa" 
jak on sam przyznaje w swych pamiętnikach 
Rozdałem wówczas wszyst. oficerom małe 
mapki, wskazując stanowiska niemieckich 

sztabów dywizyjnych i brygadowych, Wszy- 
scy zostali pouczeni, by w razie ofenzywy 
szukać przedewszystkiem lokałów  sztabo- 
wych, zabijać lub brać do niewoli oficerów 
i szukać dokumentów. Pewien oddział ka 
walerji dokonał owego dnia udanego raidu 
na Vancourt, gdzie w starym domku fermera 

mieścił się sztab niemieckiego korpusu”, 

W wykonaniu rozkazu jeden # podofice- 

rów skrzętnie zebrał wszystkię papierki, zna- 

lezione w. lokalu znienacka, napadniętego 
sztabu. Zbierał je z podłogi,.z koszyków, po- 
gniecione, podarte. Nie przeglądał i nie czy- 
tal. Nie było na to czasu. Zebrał wszystkie 
papie wsypał je do worka, zapieczętował 
i przesłał do sztabu angielskiego. Właśnie 
ten nieznany do dziś podoficer dokładnem 
wykonaniem rozkazu przyczynił się do zwy- 

twa Aljantów i szybkiego zakończenia 
wojny. Gdy bowiem sztabowcy angiełscy przy 
stąpili do szczegółowego badania znalezio- 
nych świstków, ku zdumieniu swemu zna- 
leżli dokument zawierający najbardziej sz 
gółowy opis dyzłokacji niemieckich oddzia- 
łów od kanału La Manche aż do Verdun. 
Wymieniona była dyzlokacja ukrytych dział 
niemieckich, trajektorje działania niemieckiej 
artylerji, wyliczone tam były stanowiska szta- 
bów, ambulansów, rezerw, schrony samoło- 

tów, ba! nawet wyszczególniono wszystkie ka- 
rabiny maszynowe, które niesposób było 
„wymacać* nawet z samolotów. 

Klucz był w rękach Aljantów. Jaką drogą 
dostał się do sztabu korpusu niemieckiego, 

który z reguły tak dokładnych szczegółów, 
dotyczących całego frontu mieć nie powinien 
—-pozostaje tajemnicą. Chodziło jeszcze o 
sprawdzenie, czy dokument niemiecki nie 
został umyślnie podrzucony celem wprowa- 
dzenia w błąd.. Pod dowództwem majora 
Stevensona wyruszyła na zwiady angielska 
flotylla napowietrzna. Jakoż okazało się, że 
sytuacja oddziałów niemieckich w najdrob- 
niejszych szczegółach zgadza się z danemi, 
wykazanemi w znalezionym dokumencie. 

To było początkiem końca wojny. Mar- 
szałek Fach opracował swój plan przełama- 
nia „linji Hindenburga* od Ypres do Reims 
na podstawie owych danych. Ofenzywa roz. 
poczęła się 28 września i trwała już nieu. 
stannie przez 6 tygodni i 2 dni, aż Niemcy, 
przyparci do muru, musieli 11 listopada pro 
sić o zawieszenie broni. 

Gdzie jest obecnie ów nieznany podoficer, 
który bezwiednie przyczynił się do szybszego 
zakończenia wojny? „Gdzie go szukać?* py- 
tają dzienniki londyńskie, „czy zginął pod- 
czas ofenzywy, czy też może wrócił do An- 
glji, a dziś znalazł się w szeregach wielkiej 
armji bezrobotnych?* Człowiek, który za- 
kończył wojnę, a sam dotychczas o tem nie 
wie, nie został dotąd odnaleziony. 

        

     
      

  

  

       

      

   

    

   

  

    

nie mają już później trudności z okre- 
śleniem jego przyszłego zawodu. 

Jak widzimy, rola psychotechniki 
jest bardzo wielka. Tę rolę pierwsi na- 
leżycie ocenili Amerykanie i prakty- 
cznie zastosowali podczas wojny świa- 
towej, gdy tworzyli swoją, armję, która 
cała poddała się egzaminowi psycho- 
technicznemu. Wypada wskaza 
cze na jeden przykład: stat 
stwierzdono, że iłość nieszczęśliwych 

wypadków w lotnictwie z winy lotni- 
ka zmniejsza się o połowę, o ile pilo- 
ci przeszli egzamin psychotechniczny. 

A teraz jak ta kwestja stoi w Poł- 

sce? Pierwsze laboratorjum psycho- 
techniczne zostało zorganizowane kil- 
ka lat temu w Warszawie przez dr. 
Jotejko i inż. Hauszylda. Od tego cza- 
su w różnych większych miastach po- 
wstają gabinety psychotechniczne. W 
Warszawie wydawane jest czasopismo 

„Psychotechnika“ pod red. inż. Woj- 
ciechowskiego, dyr. gab. psychotech- 
nicznego przy Ministerstwie Kolei Pań- 
stwowych. Od wielu lat istnieje psy- 
chotechniczne biuro w Łodzi przy ma- 
gistracie, 

W Wilnie również Magistrat od- 

    
   

   

  

- dawna zainteresował się tą kwestją. 

Sprawa zorganizowania doświadczał- 
ni psychotechnicznej jest aktualną. 
Spodziewać się więc należy. że wkrót- 
ce i nasze miasto, dzięki Magistrato- 

wi, skorzysta z tych poważnych zdo- 
byczy nowszych dorobków kultury 

zachodniej. : 
M. Szapiro.



  

Nr. 266 (2208) миии 

WIEŚCIIOBRAZKIZ KRAJU. 
Ofiara znachora. 

Fatalne proszki spowodowały Śmierć chorego. 
Mieszkańcy wsi Pawlugi, gminy woropa- 

jewskiej w wypadkach zachorowań, miast 
zwrócić się do pomocy lekarza, korzystali z 

usług znanego w całej okolicy znachora Hen 

qyka Wiercińskiego. 
| Przed dwoma dniami ciężko zachorował 
jedes z mieszkańców wsi Piotr Šwilonok, 
do którego również zawezwano znachora. 

Zbadawszy stan chorego, Wierciński przy- 
pisał mu jakieś proszki, po przyjęciu których 

Zagadkowe 
W dniu 12 b. m. mieszkaniec wsi Kundy 

gminy postawsk Mikołaj Borówko, zameł- 

dował policji © gadkowem zaginięciu je- 

ge brata Władysława 
Wdrožone w tej sprawie dochodzenie 

policyjne narazie nie dało pozytywnych wy- 
ników. 

Dopiero w dnu 14 b. m. na brzegu rzeki 

      

    
     

  

stan chorego tak znacznie się pogorszył, że 
zwrócono się do lekarza d-ra Okulicza, któ- 
ry oświadczył, że po przyjęciu tych prosz- 
ków żadna pomoc lekarska nie uratuje cho- 
rego. Jakoż rzeczywiście w drodze do domu 
Świłonek zmarł. 

O wypadku powiadomiono policję, któ- 
teresowała się bliżej osobą znachora, 

wko któremu wytoczono sprawę kar- 
    ra 

zabėlstwo. 
Poławnica znaleziono zwieki zaginionego z 
ranami na głowie i szyi, tak, że nie ułegu 
wątpliwości, że Borówko został zamordo- 

wany. ° 
Zabėjey narazie nie ujawniono. 
Dalsze dochodzenie celem wyjaśnienia 

powodów zabójstwa, oraz wykrycia zbrod- 

Zemsta bojówki litewskiej. 
W necy z soboty na niedziełę wybuchł 

nagie pożar zabudowaniach mieszkańca 
wsi Matujra, Józefa Majtury. Spalił się do- 
szczętnie dom, w którym mieściła się poł- 

ska szkoła powszechna. 
Właściciel domu Józef Majtur zameldo- 

wał policji, iż pożar w jego zabudowaniach 

powstał wskutek podpalenia dokonanego 
przez bojówkę litewską, która w ten sposób 
«hciała się zemścić na nim za to, że w do- 

Napad na 
granicznym  Domaniewicze 

Usowicze został postrzełony 

  

Na odcinku 
rejonie wsi   w 

w bok mieszkaniec wsi Usowicze Waciaw 

Królikiewicz, 
Ranny Królikiewicz oświadczył, iż gdy 

przechodził polem znajdującem się o 600 
mtr. od granicy sewieckiej został napadnię- 
ty przez trzech osobników ubranych w krót- 
%ie kurtki skórzane. Napastnicy usiłowali 

mu zarzucić worek na głowę, a gdy Króli- 

  

niarzy w toku. ° (e) 

mu jego mieściła się szkoła polska. 
Przeprowadzone dochedzenie policyjne 

ustaliło, że pożar faktycznie powstał wsku- 
tek podpałenia. Nieujawnieni narazie zbrod- 

niarze obleli ścianę domu naftą oraz wrzu- 
cili na strych domu granaty ręczne, które 
eksplodowały rezwalając płonący budynek. 

Dalsze dochodzenie celem ujawnienia 
przestępców w toku. (e) 

    

pograniczu. 
kiewicz począł stawiać opór i pchnął nożem 
jednego z napastników, nieznajomi użyli 
broni raniąc go dwukrotnie w bok. Na ałarm 
wystrzałów przybył patrol K. O. P. który 
jednego ze sprawców napadu ujął. Dwaj po- 

„ zostali zbiegii. 

  

    

Królikiewicza w stanie ciężkim odwie- 
ziono do szpitala. 

Władze prowadzą energiczne dochodze- 
nie. 

Postrzeienie żołnierza K.O.P. 
Nu drodze między Bezdanami a Niemen- 

© m na przechodzącego szer. 21 Baonu 
K. O. P. Fabisza napadło kilku nieznanych 

о 

     
   

  

osobników, którzy postrzelili go w no 

powyższym napadzie F 
darmerję w Niemencz 

Pomimo dochodzenia  dolychczas 
zdołano stwierdzić kto dokonał zamachu. 

abisz powiadomił żan-    

  

nie 

Nowa Wilejka. 

  

Święto Niepodległości. 

jako Święto Niepodle- 
głości obchodzono w.N. Wilejce bardzo uro- 

yście przy gremjalnym udziale całego spo- 

deczeństwa wszystkich warstw. Wszystkie 

ez wyjątku domy udekorowano chorągwia- 

mi o barwach narodowych. 

Uroczystości same rozpoczęły się już we 

wtorek eczorem capstrzykiem 85 p. strz. 

wil. — W dniu zaś t1 listopada b. r. odbyły 
się w godzinach przedpołudniowych uroczy- 

ste nabożeństwa, jedno w kościele parafjal- 

nym św. szkolnej 

i obywatelstwa, a drugie to Msza połowa 

boisku jskowem, cełebrowana przez 

cs. prob. Nowaka, który wygłosił również 

wzniosłe, zastosowane le do chwili ka- 

zanie. — N 
nu, oraz organizacyj przybyłych na mszę po 

Mową ze sztandarami. 

Wskutek braku odpowiednio wielkiego 

Rokału odbyły się w N. Wilejce aż trzy ® 

<iemje. — Pierw: to ściśle wojsk 

Świetlicy 85 p. strz .wil., podczas której prze- 

mawiali ppłk. Thomas i por. Teodorczyk. 

"Wygłoszone przez żołnierzy deklamacje, oraz 

<lział koncertowy orkiestry 85 p. strz. wil. 

wypełniły program, na zak ńczenie którego 

przedstawiono „Żywy obraz”, przedstawiają- 
«y fragment z życia frontowego. 

Podczas drugiej akademji, zorganizowa- 
wiej przez grono nauczycielskie gimn jum 

w. Kazimierza, wypełniła publ 1ość salę 

„Ogniska Kolejowego* po brzegi. Program 

pył tutaj bardzo starannie dobrany i urozma 

icony. Przemówienia, wygłoszone przez ks. 

prob, Nowaka i prof. Burczyka, przy jęła pu- 

bliczność z wielkim apłauzem. P m wy- 

konała młodz imnazjalna obr enicz- 
ny „Ż 

ie Ča 

deklamacje p. t. 
"bór gimnazjalny vk 
kilka utworów. Liczne brawa ` 

tak organizatorzy, jak i wykonawcy w 

zali się jak najlepiej ze swego zadania. 

akademja odbyła się w z 

z Zakł. Przem. A. Mozer i 

Dzień 11 listopada,    
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Ostatnia 

  

        
    

  

   

  

PE pr znej. —  Organizacja 

magician), rękach nauczy- 

tej aka wodowych. 

«ielstwa szkół powszec 

Sala i scena Śl 

czenice Żeńskiej * Е 

zapełniła się tak szczelnie; > k 

nie znalazio juž pomieszczenia. u wyglo- 

sili przemówienia kier. Szkoły Powsz. p. Kró 

Yikowski, oraz ks. prob. Nowak, dos onały 

chór Żeńskiej Szkoły Zawodowej wykonał 

kilka pieśni, dalszy program wypełniły dek- 

łamacje uczenie i uczniów, oraz orkiestra 13 

p. uł. wił. 
4 

Na zakończenie Święta Niepodległości 

odbyła się zabawa taneczna, podczas której 

Vawiono się zgodnie i ochoczo, dochód z $ 

z zabawy przeznaczono na Wieecz. Szkoły 

Dokształcające. tw. i) 

  

przez u- 
i Sala 

   

    

  

iwje. 
Jak Iwje obchodziło 11 listopada. 

Dnia 8 listopada b. r. w Urzędzie Gminy 

«odbyło się zebranie na którem była miejsco- 

-va inteligencja w komplecie. Zebrani usta- 

nowili porządek uroczystości na dzień 11 

w. skład komitetu mieli wejść: kierow 
szkół, wójt i przedstawiciele wszy stkich 

a jest ich sporo na terenie mia- 

b. m. 
micy 
organizacyj, 

steczka. 

Ustalono że 
ło Młodzieży Wiejskiej. ( 

warzyszenie Młodzieży Polskiej, 

2 orkiestry dęte i t. p. wezmą U 

pożeństwie i w pochodzie. Wieczoreni 

się odbyć uroczysta akademja w Domu Lu- 

dowym. 
obaczmy 

  

ia 11 listopada Szkoły, Ko- 

Koło Gospodyń. Sto- 

Straż Ogn. 

adział w na- 
ma 

   

     

  

  

  

jednak co było w rzeczywi- 

  

  

stości. 
Dnia 11 listopada Iwje obchodzi uroczy- 

słość dorocznego jarmarku. Ciekawe, czy 

jest jeszcze w Polsce zakątek, któryby w ten 

sposób czcił święto narodowe i czy odpo- 

wiednie czynniki nie mogłyby tego źmieni 

AV košciele jest tylko dziatwa szkolna i Strze 

jec — znowu o dziwo! to, co rzekomo wy- 

stępuje przeciwko kościołowi, a Stowarzy- 

szenie Młodzieży? — było chyba na 

ararku... Komu też przypisać zasługę, że 

było w kościele nawet przysłowiowy 
tek? Kazanie nie było komu t 

bo jest tylko dwóch księży... co wię 

Ża nie wiedzą, że w dniu uroczysto D 
rodowych należy odmówić modlitwę za Oj- 

“zyznę i zaintonowač Boże coś Polskę — 
Może zresztą i wiedzą, faktem jest, że nic z 

tego nie uczynili. Czy tak być powinno? 

  

   
   

  

   

  

   

    

            

W” pochodzie nikt oprócz Szkoły Polskiej 
i Strzelca udziału nie wziął. Nikt też nie wie- 

dział, że na placu przed gminą naucz. polsk. 
szk. p. Milkamanowicz wygłosił mowę oko- 
licznościową. 

Akademja” wzbudziła nieco więcej zain- 
teresowania. W. sali wypełnionej do osta- 
tniego miejsca Chór Polsk, Sz. Powsz. pod 
kierownictwem p. Skotnickiego odśpiewał 
kilka pieśni przeplatanych deklamacjami 
uczniów. Uroczyste przemówienie o odzyska 
niu niepodległości wygłosiła p. Śliwińska 
naucz. tejże szkoły. 

W II cz. programu orkiestra szkolna man 
dolinistów pod batutą kierownika szkoły p. 
Lerocha odegrała kilka utworów. Wkońcu 
mówił o Józefie Piłsudskim p. Mulicki. Na 
zakończenie Chór Szk. odśpiewał Hymn Na- 
rodowy. Akademja wywarła na obecnych 
bardzo dodatnie wrażenie. Cóż z tego. że 
Polska Szkoła od 6-ciu lat obchodzi każdą 
rocznicę bardzo uroczyście, a gdzie są inne 
organizacje? 

Czy bodaj ten ostatni fakt nie dowodzi, 
że niewiele robią ci, którzy tworzą komitety. 
I gdyby nie ci, którzy według zdań niektó- 
rych osobników „nic nie robią”, t. j. nau- 
czyciele, uroczystość 11 listopada wypadła- 
by w Iwju bardziej blado. 

   

  

Obserwator. 

Olechnowicze. 
Trzynasta rocznica odzyskania 

niepodległości w Olechnowiczach. 
Staraniem kierowniczki szkoły Olechno- 

wicze p. Siemaszkówny, oraz pomocnika 
zaw. stacji Olechnowicze p. Rybarskiego zo- 
stała zorganizowana w dniu 11, XI 1931 r. 
uroczysta akademja obchodu 13-lecia odzy- 

skania niepodległości. Pomimo pochmurnej 
i deszczowej pogody sala III kl. na dworcu 
kolejowym była przez publiczność szczelnine 
wypełniona. Punktualnie o godz. 15 p. Ry- 

barczyk zagaił akademję, w przemówieniu 
swojem poruszył historję Polski od czasów 
kiedy granice państwa polskiego były od 
morza Bałtyckiego do morza Czarnego i całe 
przejście do roku 1931. Zakończył swoje 
przemówienie okrzykiem „Najjaśniejsza 
Rzeczpospolila Polska, Pan Prezydent Rze- 
czypospolitej Polski i Pierwszy Marszałek 
Polski Józef Piłsudski niech żyją”. Publicz- 
ność kiłkakrotnie ten okrzyk powtórzyła, or- 
kiestra zaś odegrała „Jeszcze Polska nie zgi- 
nęła *+ Dziatwa szkolna z Olechnowicz i Raj. 
cień wygłosiła szereg deklamacyj, oraz pio. 
senek patrjotycznych. Pozatem została ode- 
grana jedoaktówka pod tytułem _ „Świeca 
zgasła”, z której wyśmienicie wywiązali się 
pani Błażkiewiczówna i p. Siemaszko, zaca 
publiczność słusznie nagrodziła ich rzęsiste- 
mi oklaskami. Po zakończeniu przedstawie- 
nia dziatwa szkolna otrzymała prezenty w 
postaci łakoci, Natomiast dla starszych była 
urządzona Zabawa Taneczna. 

, Trzeba nadmienić, iż wszystko to odbyło 
się bezpłatnie, zaco należy się słusznie po- 
dziękowanie kierowniczce szkoły w Olech- 
nowiczach, oraz p. Rybarczykowi Antoniemu, 
jako prezesowi Związku Strzeleckiego w O- 
lechnowiczach za gorliwą pracę na połu spo- 
łecznem. Obecny. 

  

  

  

   

Opsa. 
Jak obchodzono uroczystość 

: dnia 11-go listopada. 
tę id I uroczyšcie obchodzono 
Rój Befalawskia i w miasteczku Opsie, 

Dnia 10-go listopada czapstrzyk, ilumi- 
S Hufiec Szkoły "Rolniczej, 

zerowab EE i i b. wojskowych prze 
r z ulice miasteczk 

Dnia 11-go listopada, o godzinie 10-tej rano, nabożeństwo w kościele parafi: > 
Po nabożeństwie stąpi SiparaCjąlųgo, ) ‹ ie nastąpił przemarsz przez ulice miasteczka, skąd udano się do Temizy 
miejscowej Straży Pożarnej na kadem ję. Tu 
przemawiał do ogółu ludności i dz s 
szkolnej, oraz wszystkich Związków, prof. 
Szkoły Rolniczej p. Jan Bucewicz, który w 
krótkich swych słowach, zobrazował d 
je Polski od dawniejszych cz 
sów niewoli, aż do dnia dzisiejs 

Na program akademji złożyły 
dekłamacje, oraz krótki obrazek 
przedstawiający noc listopadową 
Belwederskim. 

Tegoż dnia, o godzinie 8-mej wieczorem, 
w sali Szkoły Rolniczej, odbyło się przed- 
stawienie amatorskie, urządzone przez miej- 
scowy zespół amatorski, który odegrał nad- 
Zwyczaj piękny melodramat, p. t. „Sieroce 
Wiano Dominika, którego reżyserem był 
pisarz gminy p. Józef Rożek, i pod prze- 
wodnictwem zostało wykonane. 

      

  
  

    

dzie- 
od cza- 

go. 

ę śpiewy, 
ceniczny, 

w pałacu 

    

    

  

     

    

Tu wielką zdolnością artystyczną wyka- 
ała się przystojna młoda para aktorów, gra- 

jąca rolę kochanków, którymi byli: p. Hen- 
ryk Roż i p. Helena Szukielówna m-cy 

miasteczka Opsy. 
Cała Uroczystość obchodu 11-go listopa- 

da oraz wieczorne przedstawienie amator- 
skie udały się znakomicie, z pełnem zado- 
woleniem dla znajdujących się tu licznie 
zebranych gości, którym miłe wrażenie spra- 
wiła uroczystość i wyrazili podziękowanie 
dla sekretarza gminy p. Józefa Rożka, za 
jego wielką pracę nad zorganizowaniem ob- 
chodu tej uroczystości. 

y dochód z przedstawienia amator- 
zono na rzecz bezrobotnych. 

Obecny. 

   
   

   

  

  

   

    

  

Święciany. 
Podpalenie. 

W dniu wczorajszym w Komajach, pow. 
święciańskiego przez m-ca Stanisława Kur- 
czynowskiego został podpalony wła: dom 
celem otrzymania premji asekuracyjnej, wy- 
noszącej kwotę 5600 zł. Pożar stłumiono w 
zarowku, Jak należy przypuszezać Kurczy- 
nowski powodował się chęcią zysku, gdy 
dom powyższy według dzisiejszych cen ry 
kowych nie przedstawiał większej wartości 
niż 1500 zł. Władze policyjne Kurczynowskie 
go zatrzymały. 

Wyniki przysposobienia rolniczego. 

W wyniku podsumowań tegorocznej pra- 
cy w dziedzinie przysposobienia rolniczego 

WIEŚCI Z WOJEW. 

    

   

  

  

na terenie powiatu Święciańskiego daje się 
stwierdzić znaczny rozrost tej pracy. 

Wówczas gdy w roku 1929 było 54 zespo- 
ły przy 370 kursistach, a w roku 1930 — 65 
zespołów 519 kursistów, w roku 1931 w pra- 
cy przysposobienia rolniczego wzięło udział 
84 ze: ‚ 720 kurs. Zainteresowanie wśród 
młodzież! wiejskiej, jak również ogólnie bio- 
rąc eksponaty i poziom osiągniętych przez 
kursistów wyników, znacznie się polepszył. 
Z organizacyj biorących udział przodował 
Związek Młodzieżl Wiejskiej (53 proc. ogó- 
łu). — Cała akcja była prowadzona przez 
Powiatowy Komitet Przysposobienia Rolni- 
czego kosztem Sejmiku święciańskiego, 
wskazówki zaś i kontrolę fachową przepro- 
wadzał personel agronomiczny na czele z 
agronomem powiatowym p. M. Kuryłło. W. 

roku 1931 odbyło się 7 wystaw rejonowych 
przysposobienia i jedno święto powiatowe w 
dniu 8 listopoda b. r. 

Orany. 
16-letni pastuch Śmiertelnie rani 

swego przyjaciela. 

W dniu wczorajszym na polach wsi Bar- 
tela gminy orańskiej wynikł zatarg pomię- 
dzy dwoma pastuchami 17 letnim Jerzym 
Paszkuciem i 16 letnim Janem Kmitą. Pod- 
czas kłótni wspomniany Jan Kmito chwycił 
nagle obrzezankę i oddał strzałów kierunku 
Paszkucia raniąc go ciężko. 

Paszkucia w stanie groźnym przewiezio- 
no do szpitała w Ejszyszkach. Kmitę aresz- 
towano. 

  

  

   

    

   

  

NOWOGRÓDZKIEGO 
Oddział Nowogródzki „Kurjera Wileńskiego mieści się 

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

Kino dźwiękowe 

Pogoń 
w Nowogródku 

Nel poko” 
film dźwiękowy 

Nowogródek. 
Szkoła dla dorosłych. 

Zarząd Oddziału Powiatowego Zw. N. P. 
w Nowogródku zamierza uruchomić Szkołę 
dla Dorosłych w zakresie 7-mioklasowej 
szkoły powszechnej. Będzie to szkoła prze- 

znaczona dla tych wszystkich, którzy od- 
czuwają potrzebę wykazania się jakimkol- 

wiek cenzusem wykształceniowym, a w szcze- 
gólności świadectwem ukańczonego powszech 
nego wykszłałcenia. A liczba takich obywa- 
teli dorosłych stale wzrasta, więc jest to czyn 

nik życiowo realny, z którym liczyć się na- 
leży. 

Ramy programów wykładanych  przed- 
miotów odpowiadają zakresowi  7-miokl. 
szkoły powszechnej, wypadało tylko zrezy- 
gnować z prowadzenia następujących przed- 
miotów: roboty ręczne, śpiew, gimnastyka i 
język nowożytny z powodu braku czasu i 
potrzeb ludzi dorosłych. 

Nauka w Szkole dla Dorosłych trwa 3 la- 
ta w wymiarze 15 godz. tygodniowo (5 dni 
po 8 lekcje dzienniej. Do szkoły przyjmowa- 
ni są słuchacze na podstawie przeprowadzo- 
nej repetycji, ażeby wiedzieć na jaki rok 
nauczania kandydata przyjąć. ф 

Na rok T Szkoły dla Dorósłych wymaga- 
ne są wiadomości w sie zbliżonym do 
3-ch kl. szkoły powszechnej, 0 
a) z języka polskiego — umiejętność wyraž- 
nego, poprawnego czytania, zdawania sobie 
sprawy z treści ustępów przeczytanych, oraz 
czystego, wyraźnego i doś 
nia; b) z arytmetyki — 4 dz 
piśmiennie w dowolnym zakr 

kowitych. A 
„Na rok Il wymagane są wiadomości 0- 

prócz z języka polskiego” i rachunków także 
z geografji i przyrody. 

„Na rok III nowych kandydatów w zasa- 
dzie nie przyjmuje się, chociaż mogą być 
wyjątki, gdy kandydat zgłasza się z odpo- 
wiedniem świadectwem. 

Słuchacze przyjmowani są na zasadzie 
ocen rocznych i frekwencji. Słuchacze roku 
III poddają się końcowemu egzaminowi 
przed Komisją Egzaminacyjną, wyznaczoną 
przez władze szkolne w celu otrzymania 
świadectwa równorzędnego ze świadectwem 
7-mioklas. szk. powsz. i otrzymują uprawnie- 
nia na podstawie rozporządzenia Minister- 
stwa W. R. i O. P. z dnia 20. I. 26 r. Nr. I— 
22190/25 r. i według par. 5 Rozporz. Rady 
Ministrów z dnia 26. VI-24 r. (Dz. Urz. 
Rzpl. Polsk. Nr. 64 poz. 669), 

Osobiste zgłoszenia się kandydatów na 
odpowiedni rok Szkolny dla Dorosłych przyj- 
muje kancelarja Szkoły Powszechnej Nr. 1, 
- ję ul. Sienieżyckiej od godz. 5-tej do godz. 

we czwartki, piątki i 
25-go „listopada 1951 pa "żonę „Bo ala 

Opłata miesięczna 
do 10 zł. zależnie od i 
dydatėw. 

wpisowe. 

Tylko 2.700 zł. potrzeba na doży- wianie bezrobotnych w Nowogródku. 
Na ostatniem posiedzeniu Sekcji Gospo- 

darczej Komitetu do spraw Bezrobocia po dokładnem obliczeniu ustalono, że na w yży- 
wienie 200 osób bezrob., których przy fi czalnie będzie miał Nowogródek — połzęba 
tylko 2.700 zł. na okres czteromiesięczny. 
Produkty wydawane będą przeważnie w na- 
turze. 

Jednocześnie na tem zebraniu, wobec 
stawianych trudności podsekcji zakupów przy wykonywaniu powierzonej jej czynności 
— zgłosił swe wystąpienie z Sekcij p. K. 
Iwanowski. Inni członkowie również wyra- 
zili z tego powodu swe niezadowolenie. 

   

  

   

    

    

  

   

    

   

      

e liczb cał- 

  

   

  

od słuchaczy wyniesie 
ilości zgłoszonych kan- 

eJdnorazowa opłata 3 zł, jako 

  

  

Ik. 

Walne Zebranie Dziennikarzy 
i Literatów w Nowogródku. 

ielę, dnia 15 b. m. odbyło się 
ku“ Walne Zebranie Związku Dzien 
i Literatów Woj. Now. z udziałem 

-wojewody Godlewskiego. 
Protektorjat nad Związkiem objął pan 
jewoda Biernacki, który jak wiadomo jest 
nnym_ literatem. Wybrano nowy Zarząd 
składzie: p. red. T. Garztecki — prezes 

p. T. Hryniewska — wice-prezes, p. R. Kawa- 
lec sekretarz, p. W. Engman — skarbnik, 

   
   

    
      

  

D. T. Rolicki — członek, p. inż. Podoski— 
zastępca, p. Romerow: tępca. 

* P. Osiński, Tymiński — członkowie Ko- 
misji Rewizyjnej. * 

Obszerniejsze sprawozdanie podamy w 
następnym numerze. R. 

Szcuczyn. 
Z. P. O K, 

W Szczuczynie k/Lidy zawiązał się w 
ździerniku 1931 r. iązek Rój Ob w ы ННа r. Związek Pracy Obywatel- 

Związek przystąpił do organi. i wią У ganizowania n: 
terenie m. Szczuczyna Sekcji dożywiania die ci, założ nia przedszkola, Referatu Opieki 
n/Matk i Dzieckiem, Referatu Prasowego, 
"i sias Samokształceniowego dla członkiń 

do O Es 

  

  

ŽONA FARAONA 
W rolach głównych: Emil Jannings i Harry Liedtke 

NASTĘPNY PROGRAM: MONTE CARLO. 

Lida. 
Pożary. 

We wsi Krasna gm. bielickiej pow. lidz- 
kiego w zabudowaniach Jakóba Witko z nie- 
ustalonej dotą dprzyczyny wybuchł pożar, 

który strawił pięć gospodarstw, przedstawia- 
jących wariość kiłkunastu tysięcy złotych. 
Podczas pożaru spłonęły 4 domy mieszkalne, 
kilka komór, chlewów i spich 

W ostatnich dniach we wsi Roślaki pod 
Lidą spłonął dom mieszkalny, należący do 
księży Pijarów w Lidzie. Straty sięgają 20 

tys. zł. 

Brześć nad Bugiem. 
Zorganizowanie Koła Klubu 

Myśli Państwowej. 
W sobołę, dnia 14 b, m. odbyło się w 

Brześciu nad Bugiem w sali związku Drob- 

      

nych Kupców Żydowskich zgromadzenie 
konstytuujące Żydowskiego Klubu Myśli 
Państwowej. Na zgromadzeniu było obec- 
nych około 250 osób, wśród których byli 
licznie reprezentowani czołowi kierownicy 
polskich i żydowskich organizacyj społecz. 
nych i zawodowych. 

Otworzył obrady dr. Kagan, poczem prze- 
wodniczącym zgromadzenia żostał obrany J. 

Felman. Przy stole prezydjalnym zasiedli pp. 
poseł Antoni Wysłoch, Abram Strugacz, red. 
Mastbaum prezes Skorbnik i in. 

Piękny referat o stosunku demokracji pol- 
skiej do sprawy żydowskiej wygłosił poseł 
Antoni Wysłouch, który sięgając do historji 
zestawił najpiękniejsze momenty w dziejach 
stosunków polsko-żydowskich. Przemówienie 
sędziwego reprezentanta wojewódzkiej orga- 
nizacji Bezpartyjnego Bloku Współpracy z 
Rządem zostało przez zgromadzonych przy- 
jęta entuzjastycznie. 

Referat programowy wygłosił prezes E$- 
zekutywy Wojewódzkiej Żydowskiego Klubu 
Myśli Państwowej w Wilnie dr. Adolf Hirsch- 
berg. Półtoragodzinnym wywodom mówcy, 
który obrazował sytuację polityczną, przed- 
stawiał politykę żydowską, zmiany w Polsce 
po roku 1926, rozwinął ideologję Żydowskiego 
Klubu Myśli Państwowej, zasadzającą się na 
współdziałaniu z demokracją polską—zgro- 
madzeni przysłuchiwali się w głębokiem sku- 
pieniu. Burzliwe kilkuminutowe oklaski by- 
ły dowodem, że wszyscy obecni solidaryzują 
się z ideologją Klubu. 

Po przemówieniach pp. Mastbauma, Stru- 
gacza i kilku innych móweów uchwalono 
jednogłośnie założenie w Brześciu n. Bu- 
giem Koła Wojewódzkiego Klubu, przyjęcie 
jego ideologji, organizacyjny związek z Eg- 
zekulywą Wileńską i wybrano zarząd w 
składzie 11 osób z p. Felmanem jako pre- 
zesem. 

Zgromadzeni uchwalili wysłanie telegra- 
mów hołdowniczych do Pana Prezydenta 
Rzplitej, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Pre- 
mjera Prystora, prezesa Sławka i posła Bo- 
gusława Miedzińskiego. 

Wśród okrzyków na cześć Rzplitej zgro- 
madzenie zostało zamknięte. 

Zjazd pracowników miejskich 
w Wilnie domaga się wskrze- 
szenia opery dla całej Polski. 

Odbyty ostatnio w Wilnie kongres 
pracowników miejskich powziął do- 
niosłej wagi uchwałę w sprawie zam- 
kniętych w Polsce teatrów operowych. 

Uchwalono mianowicie domagać 

się od większych Magistratów wsta- 
wienia do swych budżetów stałych do- 
tacyj, z których utworzonoby fundusz 
na prowadzenie j utrzymanie przynaj- 
mniej jednej opery stałej w Polsce. 
Opera ta mając swą podstawę w War- 
szawie, byłaby jednocześnie teatrem 
objazdowym dla większych miast 

wojewódzkich. 
Projekt ten zbiega się z analogicz- 

ną koncepcją Związku miast. 
Przy sprzyjających warunkach o- 

pera warszawska mogłaby być nieba- 
wem ponownie uruchomiona. 

Na rzecz bezrobotnych. 
U Inicy Dyrekcji Lasów Państwowych 

w Wilnie na zebraniu pod przewodnictwem 
dyrektora p. Edwarda Szemiotha jednogłoś- 
nie uchwalili dobrowolne opodatkowanie się 

na rzecz bezrobotnych w wysokości pół pro- 
cent od pobieranych poborów służbowych. 

Sprostowanie. 
W rubryce „Ofiar zamieszcz. w niedziel- 

nym numerze „Kurjera Wił.”, nazwisko jed- 

nego z ofiarodawców na niezamożną mło- 

dzież akademicką powinno brzmieć: Broni- 
sław Stankiewicz (nie Staniewicz). 

  

3 

Wstrząsająca | tragedja rodzinna. 
Wstrząsająca tragedja rodzinna rozegra- 

ła się ubiegłej niedzieli w mieszkaniu kon- 
duktora autobusowego Aleksandra Szklanki, 
zamieszkałego przy uł. Konduktorskiej Nr. 7. 

W godzinach wieczorowych pomiędzy 
Szklanką, a jego żoną Apolonją wynikła 
kłótnia, podezas której „podhumorzony* 
Szklanka rzucił się na swą małżonkę i za- 
czął ją niemiłosiernie bić. Przestraszona ko- 

bieta zaczęła wzywać pomocy. To jeszcze 
więcej podnieciło Szklankę, który porwał 

żelazny drąg i zadał nim swojej żonie kił- 

ka ciosów w głowę, wskutek czego nastą- 

piło pęknięcie czaszki. 
Zawezwane pogotowie ratunkowe prze- 

wiozło ranną w stanie beznadziejnym do 
szpitala św. Jakóba. 

Szkłankę zatrzymano. (e) 

  

KRONIKA 
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Spostrzeżenia Zakładu Matesrelegji U. 8. E. 

w Wilnie z dnia 16 XI — 1831 raku, 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 762 

  Dziś: Grzegorza. 

Jutro: Anieli, Romana. 

  

i 
|] Wschód słońca —g. 6 m. 58 

—g. 15 m. 44 

  

Temperatura średnia +4 29 C. 

® jwy$sza: — 4 C. 

o najnižezai + 2 С. 

Opad w milimetrach: ślad. 

Wiatr przeważający: półn. 

Tendencja barom. wzrost. 

Uwagi: dżdża. 

MIEJSKA. 

—- Walka o 8-miogodzinny dzień pracy 

w pogotowiu ratunkowem i szpitalnietwie 

miejskiem. W związku z interpelacjami zło- 

żonemi przez ugrupowania radzieckie na fo- 

ram Rady Miejskiej w sprawie wprowadze- 

nia w szpitalnictwie miejskiem i pogotowiu 

ratunkowem 8-mio godzinnego dnia pracy, 

Magistrat m. Wilna postanowił kwestję tę 

ostatecznie uregulować. W, tym celu zwoła- 

ne zostało kilkakrotnie posiedzenie miejskiej 

Komisji Sanitarnej, która na posiedzeniu w 

dniu 19 b. m. sprawę tę ma ostatecznie roz- 

strzygnąč. 

  

   

SPRAWY PRASOWE 

—Tkonfiskata pism żydowskich. Z roz- 

porządzenia Starosty Grodzkiego skonfisko- 

y nakłady pism żydowskich: „Wił 
konfiskata w b. m.), 
* za tender i 

nia ostatnich 
ch pism pociągnię- 

sądowej. 

LITERACKA. 

— Najbliższą „Środę Literacką* w dniu 

18 b. m. wypełni wysoce interesujący reie- 

rat prezesa Związku Literatów prof. Marja- 

na Zdziechowskiego p. t. „Z kraju baśni. 

Dokoła Napoleona III i cesarzowej Eugenj 

Początek o godz. 8 m. 30. Wstęp dla wpro- 

wadzonych gości I zł. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Zebranie rodziców P. Szkoły Techu. 

Dyrekcja Szkoły podaje do wiadomości, że 

zebranie rodziców uczniów Państwowej Szko 

ły Technicznej w Wilnie odbędzie się jutro 

17 listopada b. r. o godz. 18 w gmachu 

Szkoły przy ul. Holenderni 12. Obecność 

wszystkich rodziców względnie opiekunów 

jest bezwzględnie konieczna. 

GOSPODARCZA. 
— Słaby wpływ podatków. Z dniem 15 

b. m. upłynął termin płacenia podatków za- 

równo państwowych jak i samorządowych. 
Dotychczas mała liczba płatników wpłaciła 
podatki a reszta będzie musiała płacić je 
wraz z koszłami i odsetkami za zwłokę. 

WOJSKOWA. 
— Dodatkowe posiedzenie Komisji Pobo- 

rowej. Najbliższe posiedzenie „dodatkowej 

Komisji poborowej wyznaczone zostało na 

dzień 18 b. m. Celem posiedzenia jest umoż- 

liwienie uregulowania swego stosunku do 
wojska wszystkim tym mężczyznom, którzy 
obowiązku tego dotychczas z  jakichkol- 

wiek względów nie wypełnili. 

Komisja urzędować będzie w lokału przy 
ul. Bazyljaūskiej 2 od 8-ej rano. 

Z KOLEI. 
— Wielka uroczystość kolejowa. 
Przed rocznicą objęcia kolejnictwa przez 

władze polskie, która wypada na dzień 11 
listopada, odbyło się dorocznym zwyczajem 

w ubiegłą niedzielę t. j. 8.XI 31 r. wewnątrz 

warsztatów mechanicznych przy ul. Rydza- 

Śmigłego — uroczyste nabożeństwo kolejowe 

W uroczystości tej wzięil udział: p. v 

wojewoda wileński Marjan Jankowski, pre- 

zes dyr. PKP inż. Falkowski oraz liczni u- 

rzędnicy i prac. kol. Poważna i zbyt odpowie 

dzialna praca kolejowa zabiera nieraz pra- 

cownikom tym dużo energji i zdrowia. To 
też niezliczone grono kolejarzy bez wzglę- 

du na stopień stanowiska wstąpiło w dniu 

tym, do warsztatów i tam przed ołtarzem 

warsztatowym wznosiło wspólną dziękczyn- 

ną modlitwę, do Boga by pomógł im szczę 

śliwie spełniać swe obowiązki. Przed wejś- 

ciem do warsztatów urządzono bramę z 

krzyżem przyozdobionym iluminacją. 

Uroczystość rozpoczęła się sołennem na- 

bożeństwem odprawionem przez ks. dr. Hen- 

ryka Chlebowicza. Podczas nabożeństwa wy- 

głosił on podniosłe kazanie. 36% 

Po nabożeństwie odbyła się w warszta- 

tach herbatka na której był obecny również 

dyrektor PKP inż. Falkowski. 
Uroczystość zakończyła się pochodem 

członków Kol. Przysp. Wojsk. ze sztandara- 

mi. Przygrywała orkiestra kolejowa, 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 

—- Zarząd Związku Legjonistów Polskich 

Okręg Wileński zawiadamia, że w dniu 22 

listopada 1931:roku odbędzie się zwyczajny 

doroczny zjazd delegatów o godzinie 13 we 

własnym lokału przy ul. Zaułek Bernardyń- 

ski Nr. 10 mieszkanie 1. Porządek dzienny 

został już rozesłany poszczególnym Oddzia- 
łom Związku Legjonistów Polskich. 

— Zajścia uliczne powodem niedojścia 

do skutku posiedzenia Rady Iżby Przemy- 

słowo-Handlowej. Ubiegłej niedzieli odbyło 

się posiedzenie Rady Izby Przemysłowo- 

Handlowej. Natychmiast po zagajeniu posie- 

dzenia ugrup. rad. Żydów złożyło do prezyd- 

jum wnisek, wyrażający protest przeciwko 

ostatnim ekscesom ulicznym. Na tle tego 

wniosku wywiązała się burzliwa dyskusja, 

w wyniku której radni żydowscy zapropo- 

nowali odroczenie posiedzenia. Wniosek ten 

spotkał się z uznaniem większości radnych 

iw związku z tem posiedzenie zostało odro- 

czone. ) 

— Ze Związku Pań Domu. W: dniu 15-go 

b. m. odbyło się pierwsze Ogólne Zebranie 

Związku Pań Domu, na którem został wyb- 

rany stały Zarząd i zorganizowane następu- 

jące poradnie: 
1) Poradnia Gospodarcza czynna we wtor 

ki od godz. 5—6 w szkole Pracy Domowej 
przy ul. Biskupiej 4, przewodniczy dyr. C. 

Dąbrowska. 
2) Poradnia Stroju i 

wane zostały 
ner Tog*, (jest to już 6 
„Wilner Radjo* i „C 
wręcz fałszywe omów 
Wilnie. Redaktorów 
to do odpowiedzialnoś 

  

     

   

      

  

   

  

   

  

  

Robót Ręcznych 

nna również we wtorki we wskazanych 

wyżej godzinach i miejscu. 
3) Poradnia Higjeniczna czynna codzien- 

nie od godz. 11 min. 30 do 12, Wielka 46 

przy Poradni dla matki ciężarnej. Przewod- 

niczy dyr. H. Murawska. 
4) Urządzeń Wnętrza Domu czynna we 

czwartki od godz. 5—%6 przy ulicy Zamkowej 
8 w sklepie Bazaru Ludowego. 

5) Poradnia Prawna czynna od godz. 10 

do 1 p. p. w Sądzie Grodzkim, pokój Nr. 17, 

adw. Iżycka. ; 

Członkienie Zw. Pań Domu otrzymują pe 

rady i przepisy bezpłatnie. 

Zamówienia na jarzyny i kwiaty z dosta- 

wą do domu przyjmują się codzienie w sek- 

retarjacie Zw. Pań domu ul. Zamkowa 8, Ba- 

zar Ludowy. 

  

    

  

  

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
Walne Zebranie Oddziału Związku 

Leg. Pol. odbędzie się w łokału przy ul. Ta- 

tarskiej 20 m. 16, w niedzielę dnia 29 listo- 

pada 1931 r. o godzinie 11 w razie braku 

kompletu następne Walne Zebranie odbę- 

dzie się tego samego dnia i w tem samem 

miejscu w pół godziny później z ważnością 

uchwał bez wzgłędu na ilość obecnych. 

— Z T-wa Eugenicznego (Walki ze zwy- 

rodnieniem rasy) 19 listopada w łokalu Po- 

radni  Eugenicznej (ul. Żeligowskiego 4) 

Prof. L. Hryniewicz wygłosi odczyt na te- 

mat „Poprawa y ludzkiej”. 
Początek o godz. 5 i pół wiecz. Wstęp 

wołny. 

-— Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. 

XXVII Posiedzenie Naukowe odbędzie się we 

środę dnia 18 listopada 1931 r. o godz. 20-ej 
w sali własnej przy ulicy Zamkowej Nr. 24. 

Porządek dzienny: a 

1. Odczytanie protokółu ostatniego po- 

siedzenia. 2. Prof. Dr. B. Wróblewski: Na- 
staw e umysłowe prawnika. 

Goście mile widziani. 

ŻYCIE LITEWSKIE. 
— Ukazanie się „Kalendarza Wileńskie- 

go“. k podaje „Vilniaus Rytojus“ (Nr. 89), 
ukazał się już w Wilnie „Vilniaus Kalendo- 
ruis* (Kalendarz Wiłeński). (Wilbi). + 

— Dementi „Vilniaus Rytojus* w sprawie 
litewskiego hymnu narodowego. W odpowie- 
dzi na zarzut „Dziennika Wileńskiego”, ja- 
koby Litwini w pierwszych łatach niepodle- 
głości Litwy przerobili pieśń Moniuszki „Wi- 
taj Panno na swój hymn narodowy, pisze 
„Vil. Ryt“ (Nr. 89), że nie odpowiada to 
prawdzie, gdyż hymn litewski został napisa- 
ny i skomponowano doń melodję w końcu 
XIX wieku. (Wilbi). x 

— Z życia Litwinów Wileńskich. Niezat- 
wierdzeni nauczyciele — Litwini. Jak podaje 
„Vilniaus Rytojus“ (Nr. 89), Kuratorjlm Wi- 
leńskie w tych dniach ostatecznie odmówiło 
zatwierdzenia nauczycieli gimnazjum litew- 
skiego w Święcianach: dr. A. Rymasa, p. Ry- 
masową, ks. A. Micasa. Dr. Rymas i jego żo- 
na długie lata pracowali na polu społeczno- 
oświatowem wśród Litwinów wileńskich. Po 
otwarciu zaś gimnazjum święciańskiego wy- 
kładali w niem bez przerwy około 14 lat. 
Ks. A. Micas również kilka lat w gimnazjum 
święciańskiem wykładał. 

Motywy niezatwierdzenia są nieznane. W 
każdym razie, jak twierdzi „Vił. Ryt.* nie- 
zatwierdzenie wspomnianych wykładowców 
jest wielkim ciosem dla gimnazjum litew- 
skiego w Święcianach i dla całego społeczeń- 
stwa litewskiego. 

SPRAWY BIAŁORUSKIE. 
— Nowe czasopismo studenckie. Niedaw- 

no założona białoruska Korporacja Akade- 
micka „Scorinia* przystąpiła do wydawania 
własnego czasopisma studenckiego. 

Czasopismo będzie posiadało nazwę „No- 
waja Warta". Pierwszy numer ukaże się w 
dniach najbliższych. 

” KOMUNIKATY. 
— Konsułat łotewski w Wilnie komuni- 

kuje, że dnia 18 opa. Konsulat będzie - 
nieczynny z powodu Święta Niepodległości 
Republiki Łotewskiej. 

  

  

  

  
  

      

  

  

   

  

        

    

RÓŻNE. 
° — Wyjaśnienie o stacji cechown. na Ele- 
ktrowni miejsk. Urząd Miar i Wag w Wilnie 
nadsyła następujące wyjaśnienie: 

W gezecie „Kurjer Wileński* z dnia 13. 

listopada b. r. Nr. 263 (2205) Elektrownia 

Miejska umieściła następujący komunikat: 

„Stacja cechownicza na ełektrowni miej- 

skiej. Elektrownia miejska występuje do Ma- 
gistratu z projektem wybudswania stacji ce- 
chowniczej w lokalu elektrowni. Stacja ta 
będzie miała na celu legalizację liczników 
elektrycznych, co obecnie przeprowadza U- 
rząd Miar i Wag, pobierając od każdego za- 
legalizowanego licznika opłatę w wysokości 
5 złotych. Elektrownia za tę samą czynność 
pobierać będzie 2 zł. 50 gr. 

Wobec tego, że redakcja wymienionego 
komunikatu wypacza rzeczywisty stan rze- 
czy i wprowadza w błąd posiadaczy liczni- 
ków energji elektrycznej, uprzejmie proszę 
Redakcję, na podstawie art. 21 dekretu w 
przedmiocie przepisów prasowych z dnia 7. 
II 19 r. (Dz. P. P. P. z r. 1919 Nr. 1410 
umieszczenie następującego sprostowania: 

„W razie gdyby Elektrownia Miejska zor- 
ganizowała u siebie tak zwany prywatny 
punkt legalizacewjny t. j. zainstalowała przy 

Elektrowni urządzenia niezbędne przy lega- 

lizacji liczników en. el. w myśl odnośnych 
przepisów, wydanych przez Dyrektora Głów- 
nego Urzędu Miar, Urząd Miar przez wyde- 
legowanych urzędników będzie sprawdzał i 
legalizował liczniki en. el. na tym prywat- 
nym punkcie legalizacyjnym, pobierając op- 
łaty za legalizację na rzecz Skarbu Państwa 
o 50 proc. niższe od zasadniczych opłat tacy- 
fowych, pobieranych w Urzędach Miar i in- 
stytucjach upoważnionych do legalizacji li- 
czników energji elektrycznej. 
— Spis ludności w budynkach wojskowych 

Spis ludności w budynkach wojskowych prze 
prowadzony zostanie przez wojskowych ko- 
misarzy spisowych mianowanych przez miej- 

scową komendę garnizonu w porozumieniu 

z miejscowemi władzami spisowemi. 

Wojskowi komisarze spisowi przeprowa- 
dzą w budynkach wojskowych spis ludności 

zarówno wojskowej, jak i cywilnej. 

Sprawa współdziałania władz spisowych 

z władzami wojskowemi omówiona została 
szczegółowo w specjalnej instrukcji. 

ET RRKT STATE 

Pepiersjcie Ligę Merska 

{ Кхеслна! 
ASTRO INR AS PRTAATAENNCIEZEORKOTANĘ 

       



: Progr. dzienny. 
: Muzyka z płyt. 
: Kom. 
: „Mala skrzyneczka“. 
Koncert dla młodzieży (płyty). 
„O Karolu Miarce* odczyt. 

: Codzienny odcinek powieściowy. 
: Lekcja angielskiego, 
Odczyt. 
Aud. premj. 

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

8-ej wiecz. ujrzymy „Dzień październikowy” 
Kaisera w reżysecji Stanisławy Wysockiej, 
w wykonaniu Dunin-Rychłowskiej, Marec- 
kiej, Glińskiego, Jaśkiewicza, oraz Loedla. 
„Dzień październikowy* jest bezsprzecznie 
jedną z najciekawszych sztuk doby. obecnej. 

  

„Lalka“ Audrana.    

    

       

   

Świat nadzmysłowy spłata się tu w tajem- Е Koncert. ы 

niczą całość ze światem faktów, nadając : Chwilka strzelecka, 
zagadnieniom, poruszanym w sztuce, wa- : Przegląd litewski. 5 Ё 

gę niemal mistyczną. Niesamowity, drama- 5: „Pieniądz a sport amatorski* dja- 

tłyczny nastrój podkreślają niez le ory- log. 
ginalne dekoracje pomysłu W. Makojnika. : Progr. na czwartek, 

Jutro „Dzień październikowy”. Pras. dzienn. radj. | 

— Teatr Miejski na Pohulance. : Feljeton o Rumunji. 

godz. 8-ej cz. ukaże się „Róża”, nieśmier- : Wieczór rumuński. 

telny dramat Żeromskiego w inscenizacji słuchowisko z Warszawy. 
Dyr. M. Szpakiewicza, w oprawie dekora- Koncert. 
cyjnej W. Makojnika, z ilustracją muzyczną : Kom. 

L. Rogowskiego. Przedstawienie zakupione. : Recital fortepianowy Heleny Hieb- 
Jutro „Lalka“ Audran'a kiej. 
— Św. Mikołaj odwiedzi dzieci wileńskie. a lekka i taneczna. 

Dmia 6-go grudnia, w dzień Św. Mikołaja, 
odbędzie się w Teatrze Lutnia o godz. 4- ej 
po południu przedstawienie  „Kopcjiuszka* 
Grimma, połączone z różnemi niespodzian- 

23.00: Muzy 

NOWINKI RADJOWE. 
U NAS I .GDZIEINDZIEJ. 

  

    

  

kami. Nienajnina sirakcją będzie zapewne obec Dzisiaj o godz. 19 min. 20 p. Alfred Daun 
ność na tem przedstawieniu Św. Mikołaja opowie radjosłuchaczom o tem, co pisała w 
we własnej osobie, który wręczy podarki  ggtatnich czasach zagraniczna prasa radjo- 

  

grzecznym dzieciom. Nie wątpimy że wszysł- wą. Kto chce trzymać rękę na pulsie życia 
kie grzeczne dzieci wileńskie będą lego dnia radjowego — niech ttzyma o tej godzinie 

na. widowni. słuchawki na uszach. 

BRA6BIO LISTY DO REDAKCJI 
FALA 244,1 m. — stacja o mocy 0,5 Kw. Szanowny Panie Redaktorze! 
FALA SL mak: stacją o mocy 22 Kw. Niniejszem uprzejmie proszę o łaskawe 
WTOREK, dnia 17 listopada 1931 roku. zamieszczenie w Jego poczytnem piśmie ni- 

11.40: Kom. żej podanego wyjaśnienia. 
12.10: Kom. meteor. Wobec oświadczenia p. Ludomira Śleń- 
14.00: Program dzienny. dzińskiego, zamieszczonego w Nr. 246 „Sło- 

wa“ i Nr. 248 , Kurjera Wileńskiego", 0 tem, : Muzyka z płyt: 
а: iž sprawa rzekomego plagjatu została zakoń- Kom. 

    

    

„Oszczędność jako sport“ odczyt.  czona w łonie zarządu T-wa Plas 

5.50: Audycja dla dzieci. . skierowana na drogę sądową, — nii 

16.20: „Vilłon z perspektywy lat 500* od- podaję do publicznej wiadomości, 
kończenie'* tej sprawy w łonie zarządu T.wa 
Plastyków polegało na tem, że ten Zarząd 
odrzucił dwukrotnie przezemnie uczynioną 
propozycję rozstrzygnięcia sporu przez 
Honorowy lub obywatelski, złożony z 
stów, bez podania mi motywów ta 
kończenia i że p. Śleńdziński, który pier- 
wotnie załatwienie swej „krzywdy polecił 
zarządowi T-wa, skierował sprawę do Sądu 
Koronnego. Będę tedy oczekiwał cierpliwie 
rozprawy i wyroku. 

Łączę wyrazy głębokiego szacunku i po- 
ważania 

czyt. 
: Godzienny odcinek powieściowy. 
: Muzyka z płyt. 

O promieniach Rentgena" 
Koncert -symfoniczny. 

50: Radjowa gazetka rzemieślnicza. 
: „Ksiądz Filip* nowela po litewsku. 
: „Ze świata radjowego* pogad. 
: Progr. na środę. 
: Pras. dzien. radj. 
„Stare legendy mazowieckie” 
Koncert. 
Skrzynka techniczna. 
Koncert kameralny. 
Kom. 

: Koncert 

    

         
odczyl. 

  

    

felj. 

Rafał Jachimowicz 
Wilno, dn. 12. XI. 1931 r. 

  

symfoniczny (płyty.. 

ŚRODA, dnia 18 listopada 1931 roku. 

11.40: Kom. 

13.10: Kom. meteor. 

BIS 

SKLEP FUTER 
I PRACOWNIĄ KUŚNIERSKA 

zostały przeniesione 
do nowego lokalu przy ul. 

Wielce Szanowny Panie Redaktorze! 

Uprzejmie proszę o umieszczenie w po- 
czytnem piśmie Pańskiem tych kilku słów: 

Wiosną b. r. powstała w Wilnie Biało- 

Niemieckiej 28 

  

"Ye HW RI BR = 

ruska Akademicka Korporacja Scorinia. Od 
chwili powstania Korporacji, młodzież w niej 
zgrupowana była bez przerwy  obrzucana 
stekiem insynuacyj i oszczerstw przez organ 
B. Ch. D. „Bielaruskaja Krynica“. Anonimo- 

  

wi insynuatorzy, kryjąc się za plecy redak- 
nam 

tea 

tora odpowiedzialnego  uniemożliwiali 
bezpośrednie reagowanie, uchodząc w 

sposób dotąd bezkarnie. 
Lecz oto w Nr. 36 „Biełaruskaja Kry 

z dnia 15. XL: 1931 r. (w sprzeda 
numer s 12. XI. 1024 „ls A 2       

rokę i J. Buska oka deore U. 5. 
zawierający w ogólnikowej formie legoż 5a- 
mego rodzaju insynuacje. 

Wobec ukazania się powyższego listu u- 

wiadkami do p. Soroki, żą- 
śnień. Ponieważ p. 5. Soroka wy- 

jaśnień odmówił bez podania motywów, bo 
za takowe nie mogę uważać wszczęcie po- 
lemiki prasowej, którą on mi zalecał, pub- 
licznie, wobec świadków moich pp. E. Bar- 
łula i A, Sokołowa spoliczkowałem go. 

Do pów zego bardzo dla mnie prz, 
go czynu zostałem zmuszony niefprzebier: 
w niczem oszczerczą kampanją tego 
i jednocześnie unikaniem dania wyj 

i satysfakcji, co wymownie świadczy 
ziomie e ym p. S. Soroki. 

Łączę azy szacunku 

      

    

     

  

pana 
aśnień 
o po. 

   
     

    

Jan Zeniuk. 

Wilno, 14. XI. 1981 r. 
Szanowny Panie Redaktorze. 

W związku z listem do Redakcji nieja- 
kiego Mo sułowina, wydruko%anym 
w „Kurjerze Wileńskim* Nr. 265 w dniu 15 
bm. uprzejmie proszę o zamieszcąenie w 
najbliższym numerze Pańskiego poczytnego 
pisma następującego oświadczenia: 

Nieprawdą jest jakobym miał w dniu 10 
bm. o godz. 21 odmówić pomocy lekarskiej 
poturbowanemu w bój e ulicznej bratu au- 
tora listu, wyrażając się: „iż Żydowi Pomocy 

nie udzielam „ natomiast prawdą jest, iż za- 
wiadomiony przez żonę o przybyciu pobite- 
go w Co rzys we Aožany A poradzileni 

aby udał 
„ ewen_ 

tualnie i ia sa ikos ego, A jako 
dermatołog żadnego materjału opatrunkowe- 
go w domu nie posiadam. Poszkodowanego 
nawet nie widziałem, ponieważ będąc cho- 

rym nie wychodziłem z pokoju. 
Według relacji żony, potwierdzonej na: 

stępnie przez dozorcę domu, poturbowany 
bynajmniej „krwią caly“ nie „eciekal“ 
miał na głowie opatrunek nie  splamiony 
krwią i kilka plamek krwi na koszuli. 

zekonania, jako członka obozu 
udskiego, są chyba dostateczną 

arzucony mi fakt odmówienia 
pomocy iek j z pobudek politycznych 
nie mógł mieć miejsca i wylągł się w głowie 
osobie widocznie bardzo podenerwowanej 0s- 
tatniemi smutnemi zajściami w Wilnie. 

Zaznaczam, iż autora listu pociągnę do 
odpowiedzialności sądowej. W załączeniu po- 
daję oświadczenie świadka, zajścia Zygmun- 
la Sobolewskiego z prośbą o opublikowanie, 

    

    

   

      

    

          

   

    

    

    

gwarancją, i 

    

  
   

PORUDOMIŃSKICH 
I piętro m. 6 (róg Wielsiej) 
Telefon ten sam Nr 13-72 

  

: Šilai ki | Od poniedziałku 16 b. m. 

Kg iš ip Godz. 4—6—8 i 10 wiecz. 

. (BALA WIEJSKA 

„Gsirobramaka 5. 

OCHOTNIK 
NAD PROGRAM: Zaręczyny Jasia i Niezdara 

Początek o godz. 4. 6, 8 i 10 wiecz. Ceny miejsc: balkon 30 gr., parter 60 gr. 

W szampańskiej paradzie wszel- 

kich łazików wojny światowej. 

Koncertowa orkiestra pod 
batutą p. M. Salnickiego. 

Kasa czynna od 3.30 do 10 wiecz. 
  

Oźwiękowy Kino-Teatr 

HELIOS      Atrakcyjny przebój sezonu! 

Ulubieniec z ° mei Maurice Chevalier 
w swem najnowszem arcydziele 

w-g op. „Czar Wslca”, reżyserja Lubicza, muzyka Oskara Strausa, 

NAD PROGRAM: DODATKI DŹWIĘKOWE. 
Na pierwszy seans ceny zniżone. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15. Na 

Film, za którym szaleje cały świat! 

Film demonstruje się jednocześnie w dwóch największ. kinach „Helios” 

Dźwiękowy Kino-Teatr 

HOLLYWOOD      
Wesoły porucznik 

z udziałem prześliczej CLAUDETTE COLBERT. 
„Hollywood“ 

premjerę honorowe bilety nieważne. 

  

  

Dziśl 
Wielki rewelacyjny 
EdP Wźwiekowy 
W rol. główn.: 

Dźwiękowe Kino 

CGUJINC 
al. Wielka 47, tel. 15-41 

PODNIEBNY ROMANS (Piekło) 
Ulubieniec publiczności słynny amant Charies 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 1 10.30, w dnie świąt. o g. 2-ej. Na |-szy seans ceny zniżone. 

A 
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jak również proszę Redakcję tych pism, któ- 
re zamieściły ów „List do Redakcji* o wy 
drukowanie mojego oświadczenia. 

Proszę przyjąć wyrazy głębokiego powa- 
żania 

Dr. Kazimierz Łukiewic:. 

Wilno dnia 16 listopada 1931 r. 

OŚWIADCZENIE. 
Ja. niżej podpisany Zygmunt Sobołewski. 

dozorca domu Nr. 44 r ul. Mickiewicz. 
będąc tym, który przyprowadził pobitego 
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da Ch M. do mieszkania Dr, Kazimierza Lu 
kiewiczą, i jako podany w skardze jedyny 
SWRdCE obok as ośw n (co w ra 
‚ adcz s: 1) Br 

  

azimierz łu ode 
nie udzielam** nie powiedział, natomiast pora- 
dził przez swoją żonę udać się pobitemu do 
pobliskie szpitala św. Jakóba względnie na 
Pogotowie ratunkowe 2) Pobity miał tylko 
głowę przew ą ręcznikiem na którym nie 
było plam krwawych i kiłka plamek krwi na 
koszuli. 

ydowi pomocy 

  

    

  

     

    

  

Zygmunt Sobolewski 
Wilno dnia 16 listopada 1931 r. 

  

NOWOŚCI NA GWIAŻDKĘ. 
Scena Wileńska. Betlejka Wileńska. Helena 

Roemer. Wyd. Lux. Wilno 1932 rok. 

Ukazała się grana zeszłej zimy w Teatrze 
na Pohulance, odpowiednio do przedstawień 
na wsi i w mieście, oparta na starych mo- 
tywach i miejscowej tradycji z uwzględnie- 
niem postaci Niepodległej Polski, Betle 

= 

  

    

    

          

poprzedzona wstępem autorki, omawiaj 
warunki pracy oświatowej przedw 
działalność uezęstników Powstania 63 roku 
Nie wątpimy. 
wśród sze 

  

e tak swojski utwór znajdzie 
słer powodzenie. 

  

Obniżenie szacunku budowli 
w Powszechnym Zakładzie 
Ubezpieczeń Wzajemnych. 
Przewidywane na rok 1932 obniżenie 

szacunków stanowi dalszy ciąg *zniżek, jaki 
po wprowadzeniu w roku 1929 pełnowarto- 
Ściowych szacunków stosowano już od roku 
1930. Kolejne zniżki przeprowadzone były 

w niektórych powiatach 1 stycznia 1930 r. 
następnie w dalszych powiatach 1 lipca 1930 r 
roku i w st niu 1931 roku. Wreszcie 1-go 

marca 1931 roku przeprowadzono powszech- 
ną zniżkę szacunków 10 proc. Od 1 lipca 

1931 roku obniżono znów szacunki w kilku 
;ciu powiatach. Łącznie z obecną zniż- 

ti szacunków wyniosą na całym te- 
renie działalności Powszechnego Zakładu od 
19 proc. do 59 proc. zależnie od poziomu cen 
materjałów budowłanych i robocizny w po 

ólnych miejsco? iach. 
ższe stosowane są niezależnie 

od szeroko przeprowa adzanej lustracji sza 
ków na gruncie, która dokonywana jest 
tensywnie w dalszym ciągu. 

  

   

  

   

  

  

   

   

  

        

  

   

  

  

PO LOS 1 

„L I 

  

  

Członkowie „Młodzieży Wszechpolskiej* 

Ne. 266 (2208) |“ 

przed 
sądem za nadużycia w Bratniej Pomocy U.S. B. 

Głośne 

Pomoc,      

ganizacji 
uzdrowiska Legaciszki. 
zdefraudowanie R przez siebie prowadzo- 

     

   

  

Sądzą sę: 
Okulicz. z i 

Engel i 

  

Łuczywe. 

Pomocy im. B. 
ka. 

rzuca cień na całą 
trzymającą 
mocy kurczowo w swoich 

w swoim czasie nadużycia” człon- 
ków młodego OO ER na r ‚ 
sytecie doczekały s 
ralnego epilogu t. 
dzie Okręgowym. 
siedli panowie 

  

   

   mienia „Młodzi 

   
na U. S. B. Czerewko, 

ęcy kilkuset zł. 
. „Ody niec 

żezowski, 
   

Bronią: 

Powództwo €; 

  

wilne wy 

  

  
esłuchiwanie oskarż 

  

h szczegółów 

ególnie 

„niezbyt 

   
    "rozpr awy karnej w 

a ławie oskarżonych z: 

Puchalski, b. prezes Bratniej 
ży Wszechpol- 

złonek tejże młodoendeckiej or- 
referent 

Obaj oskarżeni są o 

samopomocowej, 

Miłasze- 
Puchalskiego adw. 

aplik. Kowalski, zaś Czerewkę adw. 

у acza w 
adw Zasztowt — Siekiennic- 

  

nych i świa- 
ia. Wniosło to bardzo wiele 

sprawy, 
p. Puchalsk 

„rodzinkę wszechpołską * 
do zeszłego roku rządy Br. Po- 

czystych 

  

rękach. 

brudów, 
generacji 
strony, 

   
2 dni z 

przed sądem, 
zdoby wania sobie popularno 
się 

   
Wilnie. 

ideologie 
dzo niskie 

      

  

    
ego i Ponie 

Wrażenie tego wszystki 
niż przygnębiające. Wywiekani 

świadczących 
tego odłamu młodzi 

zaś o jakiejś 
szych osobników tej zresztą dość zgranej pa 

strony, 
ykrą atmosefrę moralną ra 

    

   
„ obec cnego 

czolow y ch 
nie 

RE ogółu młodzi 

  

Brak orjentowania się młodzież 
bardziej skomplikowanych spra 

łatwość z ja 
az demagogji 

z treścią omawianej rozpra 

    

sprawozdania. 
nia stron i wyrok. 

    

   

  

o prze 

dziwnej indołen 

wytworzyło nie 

    

   

ażdego, komu zdrow 
pokolenia młodz 

na sercu. Odłam, które: 

przedstawicieli znale 
przebiera w środkach 

wśród nie 
; akademie 

» wypadki w 

  

   

  

w nieco 

  

  

    

  

   

  

    
   

ach natury 

a ulega r. 

    

sądowej, 

y 24, 
ga £       y dać obszerniejsz: 

Dziś od rana przemówie- 
S;'Z.. KL. 

Bestjalski zbrodniarz z Andruszowców 
skazany został na Śmierć. 
Egzekucja wykonana będzie dziś. 

W „Kurjerze Wileńskim* z dnia 13 b. m. 
zamieściliśmy obszerny przebieg bestjalskiej 
zbrodni, spełnionej dnia 11 października h. 
r. w Andruszoweach pod Szezuczynem przez 
parobka Stanisława Nowika, który zamor- 
dował i obrabował swego chłebodawcę, wła- 

iela folwarku Antoniego 
oraz zgwałeił pod groźbą rewołweru służącą 
w tymże folwarku, Adelę Soładuchównę. 

W wyniku śledztwa morderca stanął wczo 
raj przed sądem doraźnym, który zjechał z 

   

Wilna do Szezuczyna. 

EFTEEWREOREOWEZZDE STR OOZTEOE R ROWOOZÓOOTŃEORZEWA 

Humor. 
1.268.583 
2.073.615 

nach, 

  

dr. Gueniot, który liczy sobie 100 lat i bier: 
cze udział w obradach Akademji Med; 

  

-ej KLASY, Fortunę, Szczęście, Dobrobyt 

do kolekury Loterji Państwowej 

C HT obo 8 
WILNO, WIELKA 44 

Czy wiecie, że... 

  

wszyscy 

zwartą 

Ss 

Chilmończyka 

rzystał. 

8 rana. 

  

W Stanach Zjednoczonych mieszka 
Polaków urodzonych w Polsce i HUMANIT 
Polaków urodzonych juź w Sta- G SH apłin zaprosił do si 

. Nieszczęście chciało, że 

lekarzem w Paryż APR AN: 

   
   

  

     

  

stołu i woła: 

śmiertelnie d< 

  

OKAZYJNIE, о przy 
minimalnej gotówce 

posiada do sprzedaży 
piękne majątki ziem- 
skie, ośrodki, działki, 
place, letniska, kamie- 
nice dochodowe, domy 
murowane i drewniane 
z ogródkami, mieszka- 

nia wolne. 
Dom H-K. „Zacheta“ 
Mickiewicza |, tel. 9-05 

artretyzm, Reumatyzm, z; 
tabes zupełnie ukarać. 
Bóle natychmiast usuwa 
„Petrobalsam* produkt ro- 
py naftowej i ołejków bal- 
Sam yi e eo, 
dziela aptekarz Hessel — 
Lwów. Chmielowskiego 12 

EGZEM 
maść Egzemo] laborator- 
jum A.Klippla, Warszawa, 
Grochowska 87c. Żądać 
wapte kach. 7212 

Poltzedny spółnik 
do otwarcia 

restauracji 

  

  

leczy ra- 

  

  

Przewód sądowy w zupełności 
winę oskarżonego, a wobec tego sąd w skła- 
dzie pp. sędziów: 
cza i Szpakewskiego 
śmierei przez powieszenie. 

— (Co pan robi? Czy 
deszcz pada? Biedne 

staws 
nic po gorącej kąpiel 

dykalnie | 

dowiódk 

Zaniewskiego, Sienkiewi- 

skazał go na karę 

P. Prezydent do którego z prośbą zwró- 
cił się rzećznik obrony z prawa łaski nie ska- 

Egzekucja wykonana będzie dziś o godz. 
Ka-er. 

R     

  

ie na obiad dzien- 
do talerza 

Dziennikarz wyłowit 
ostrożnie muchę z zupy i podszedł do okna. 
by ją wyrzucić. Wtem zrywa się Chaplin od 

pan nie 
rzenie prz 
pod zimny 

   
    

  

  sty 

5 prysz- 

(Passing-Show) 

  

Dr. Wolfson 
Choroby weneryczne, 

moczopłciowe 
i skórne 

uł. Wileńska 7, 
telefon 10-67 

od godz. 9—] i 4—8 
168% 

M Kenigskerg 
Ckorobz skórne, 

weneryczne 
i moczopłei we, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefn 1C-90, 

Mod godz. 9—12 1 4—8. 

  

  

Akuszerka 

Šmiaiowska 
PORZ OWSCAHA stę 

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

  

Akuszerka 

Uarja Laknerowa 
prryjmuje od 9 do 7 wieczm 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 

      

  

    

    

  

  

  

  

  

   

    

šias Koiejowa Dziś i dni następnychi K = 8 k į = Ten glošny film bardzo na- Cena 1/4 — 10 złotych. W. Z. P. Nr. 69. 7126 
; Naj żniesze ar zi urali i eds i ni incji. Zgłaszać 

ŚGNISKO| "SEE obieta na księżycu DR CIĄGNIENIE POJUTRZE! sh fewie_„FMue | Akuszerka 
ч i i 3 = Co dziš jes: i ai ją, iš RA RAAMS IT AAA IKS TBA NASANDE TSS AS . 7, W. B., . . 

: dówazch Willi Fritsch 3 czaruiac Gerda Manros, “> ae nzscu wieka КОН Miejsce od-8:do Ii Gd 
'zkak śwnrea kolsiow.) Początek seansów o godz. 5. W niedziele i święta o godz. 4 po poł. : 41 do 17. 7895 | Id 

Ji ‚ d 9x do Fw == przyjmuje o x. do F wz. 

KINO-TEATR | MBB UROCZYSTE OTWARCIE! GM 24 LOTERJA PAŃS [TADCUSKIEO „Przeprowadziła się” 
p A N u| Arcyfilm dźwiękowy kę A 0 na aparatach dźwiękowych : TWOWA "W. Zdr: Nr 3093, 

Р reż. J. W. STEJNBERGA R K „KLANGFILM“ (A. E. C.) GŁÓWNA WYGRANA MILION ZŁ. Bocca 
W rol. łynn. P k 2:6:ER : Ogólna suma h 1 3 ekcje I zł. godzina wieka 2 | Westin Marlena Dietrich, Gery Cooper i Adolf Menjol.. Rastos, žin Ozo sine sygramieh Э200000 Ora 4, m4. sz | PIANINO 

ło sprzedanie 
Kino - Teatr Dziśł o = Ą B | Emil Jamnings Kup los w szczęśliwej kolekturze EBEEEEES Jagiellońska 3—27 7932 

© | film historyczny na a W roli głównej ; я > Pianina reperuję UA 1-7 AMR отеуп i Remy Portn|  K GORZUCHO WSK IEGO | Języki obce | счеоя оана 
: Režyserja El bitza. — | a treśći Wepaniała wystawa 9. —32, Wiejście z ulicy 

Nomen LSA! Pat Kair ga wej e Ps ak L anais, LA WIERO ZAMKOW niemiecki, francuski | Ciasnej, p. Estko. 7768 
и mie wie ży ao = ; włoski (konwersacja). р 

__ aležnošė P. K. O. Nr. 80. po otrz u losėw. Pride S t а > 

MMihimmhhmhmhmhhmmmmmOAmmmESZZESSZSSE OAK s» ы do matury ul. Wielka 13, Ješli nie teraz, to kiedy? 
BELEK PS 
Ciągnienie |-ej klasy 24 Loterji Państw. 

JUŻ POJUTRZE 

  

PIFRWSZA LECZNICA OHIRURGICZNO- 

WARSZAWA, Kredytowa 9, tel. 222-06. 

WZELKIE OPERACJE CHIRURGICZNO- 

jak usuwanie w drodze operacyjnej nadmiaru skó- 
ry i fałd oraz innych zniekształceń: 
ust, nosa, uszu, piersi, kończyn górnych i dolnych, 
nadmiaru tłuszczu brzucha i bioder, leczenie ży- 

Kierownictwo 
Pokoje 
lekarską. 
16—18 (oprócz sobót, niedziel i świąt). 

KOSKRTYCZNA 

KOSMETYCZNE 

twarży, oczu, 

laków i t. p. 
Lecznicy objął chirurg- kosmetyk. 

na stały pobyt z utrzymaniem i opieką 
Godziny przyjęć codziennie 11—13 oraz 

7935   
  

  

Wilno, Niemiecka 35, tel. 18-17. P. k. 0. 60.928. 
Centrala: Warszawa, Nalewki 40. 
Oddział w Lidzie, Suwalska 22. 

Główna wygrana 1.000.000 zł. 
Połowa losów wygrywa! 

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

dzinie   
  

"4.  Wydawńictwo „Kurjer Wiłeński" S-ka z ogr. odp. 

  

cie ofert. 
b. m. w godzinach od 8.30 do 9.30. 

Bliższych informacyj udziela kwatermistrz 3 p. a. c. 

1468/V1 

Wezwanie do składania ofert. 
Kwatermistrzostwo 3 p. a. c. w Wilnie przy ul. 

Pióromont 32 odda 
remontu kuchen polowych. 

Oferty na powyższy 
kwatermistrza w dniu 23.X1 31 o godzinie 9.ej, a o go- 

w drodze przetargu wykonanie 

remont należy wnosić do 

10-ej tegoż dnia odbędzie się komisyjne otwar- 
Kuchnie obejrzeć można w dniach [8 i 19 

Kwatermistrz 3 p.a.c. 
Lankau, major.   

Sklep papieru, szpagatu i materjałów 
pisarsko -kreślarskich 

M. RODZIEWICZ 
WILNO, WIELKA 9 

poleca do wszystkich skiepów i biur: 

torebki, papier, szpagat 

i materjały biurowe 
PO CENACH NAJNIŻSZYCH. 
  

W. JUREWICZ 
były majster firmy 

„PAWEŁ ВУВЕ“ 
poleca najlepsze zegarki, sztućce, 

rzeczy. 
Gwarantowana naprawa zegarków 
i biżuterji po cenie przystępnej 

Oszacowanie kamieni bezpłatne. 

WILNO, ui. Adama Mickiewicza 4. 4 
212: 

KRZKOBARREZNNAKMENE 

obrączki ślubne i inne 

Drukarnia „Znicz*, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1; telefon 3-40. 

    

  

Od roku 1843 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

na dogodnych warmikach 
I NA RATY. 

NADESZŁY NOWOŚCI. 
7625 

  

Mieszkanie 
sześciopokojowe 

z pełnym komfortem po 

gruntownym remoncie na- 
tychmiast do odstąpienia. 
Zgłoszeni Jagiellońska 

  

  8—15, między 12-1 i 4.5, 

1 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. 

ЛВ Н 1 В КЕ Н 
  

     

KURIER WILEŃSKI 
Spółka z ogr. odpow. 

DRUKARNIA 

INTROLIGATORNIA 

  

ZNICZ: ; э > Н 
Wilno, šw. Jaiska Ar. 4 В 

Telefon 3-40. i 
Dzieła książkowe, H 
druki, książki a 
urzędów, bilety wi- 
zytewe, prospekty, i 
zaproszenia, afisze 
i wszelkiego rodza- Į 
ju roboty drukarskie || 

R
S
A
:
 

    WYKONYWA ii 

PUNKTUALNIE | 
— TANIO — | 
SOLIDNIE 
Z AA   

przyjmuje zamówienia nm 
roboty męskie i damskie- 
oraz futra, Wykon.solidne.. 
Ceny dostępne. 6812 

ZLEGOGOLEF 
NOWOOTWORZONA 

POLSKA 

MLECZARNIA 
przy ul. Wielkiej 29 

Poleca; codz. 

  

świeże 
mleko, masło, sery, jaja, 
mleko zsiądłe, wędliny. 
i inne chłodne zakąski, 
napoje chłodzące orax 

obiady domowe 
smaczne i zdrowe 

od 70 gr. 

ЕЕЕ 
Osoba w starszym wieki 

poszukuje 
posady 

gospodyni-kucharki 
do starszego samotnego - 
pana, posiada dobre świa- 
dectwa i długoletnią prak- 
tykę. Oferty do „Kurjera 
Wil.“ pod „Osoba“ 7896 

  

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis.


