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zmąconej wodzie. 
Zamieszczone poniżej informacje 

naszego korespondenta warszawskiego 

o przebiegu strajku tramwajowego i 

projektowanem przyłączeniu się do 

niego pracowników zakładów użytecz- 

ności publicznej zasługują na szczegół- 

ną uwagę. Nie jest to ani strajk o po- 

dłożu wyłącznie ekonomicznem, ani 

akcja o charakterze wyłącznie lokal- 

nym. Trzeba sięgnąć głębiej za kuli- 

Sy i namacać nici, stamtąd rozchodzą- 

ce się, aby ocenić symptomatyczność 

podjętej akurat w tej chwili akcji 

strajkowej. 

Najpierw skończmy 

„ekonomicznem strajku. 

Krótkie zestawienie wystarczy. Kon- 

duktor tramwajów warszawskich po- 

biera miesięcznie 328 zł.. dostaje po- 

nadto 13-ą pensję, zwrot za wpisy 

szkolne, świadczenia po- 

moc lekarską, a po wyjściu ze służby 

emeryturę. Jednocześnie sędzia grodz- 

z bajką o 

podłożu” 

udziałowe, 

ki w tejże Warszawie pobiera 419 zł., 

nauczyciel szkoły średniej z dyplomem 

wyższego zakładu naukowego — 281 

zł. nauczyciel państwowej szkoły po- 

wszechnej z kwalifikacjami — 220 zł. 

wreszcie robotnik wykwalifikowany w 

Łodzi lub Zagłębiu Dąbrowskiem prze 

ciętnie 180 zł. 

Nikt, oczywiście, nie będzie twier- 

dził, że każdy z tych pracowników 

państwowych uposażony jest wysoko. 

Nasza sytuacja ekonomiczna nie poz- 

wala, niestety, na podniesienie pozio- 

mu płac, a przez to i poziomu życio- 

wego obywateli, zatrudnionych w ma- 

chinie państwowej. Ale ji sytuacja 

  

każdego innego obywatela, z wyjąt- 

kiem bardzo nikłej ilości ludzi majęt- 

nych lub zajmujących kierownicze 

stanowiska w przedsiębiorstwach pry- 

watnych, nie odbiega od tego pozio- 

mu. Porównawczo natomiast, jak wi- 

dać z powyższego zestawienia, płaca 

pracowników tramwajowych jest na- 

wet wyższa niż przeciętny zarobek 

fachowca w różnych innych zawodach 

wymagających wielu lat 

materjalnych i pracy dla uzyskania 

potrzebnych kwalifikacyj. Przestań- 

my więc mówić o upośledzeniu ekono- 

micznem tych, którzy wszczęli akcję 

strajkową. Przyczyny jej są całkiem 

inne. 

Przezwyciężenie kryzysu, przytła- 

czającego cały świat, a więc i nasze 

życie gospodarcze, wymaga pewnego 

napięcia siły woli, świadomej ofiarnoś- 
ci w przetrwaniu codziennych kłopo- 

tów i przeciwności, pewnej psychicz- 

nej stabilizacji ze strony całego społe- 

Psychologja tłumu różni 

się od psychologji zbiorowości społecz - 

nej tylko stopniem napięcia elementów 

w skład jej wchodzących. Tłum jest 

masą zwartą, społeczeństwo jest ma- 

są mniej lub więcej rozproszoną. Psy- 

chika skupionej ludności w większych 

miastach jest bardzo bliska psychice 

tłumu. Wytrącenie jej z równowagi 

na tle jakiegoś ściśle określonego za- 

gadnienia może się potem odbić gdzieś 

w zupełnie innej, dalekiej, a nawet 

wysiłków 

czeństwa. 

przeciwległej dziedzinie życia. 

Napozór niema nic wspólnego 

pomiędzy ekscesami antysemickiemi 

a akcją strajkową w Warszawie. Gru- 

bo się myli ten, kto tak mniema. 

Znany publicysta angielski Augur, 

omawiając w jednym ze swoich ostat- 

nich artykułów *) ekscesy antysemic- 

kie w Polsce zastanawia się nad tem 

skąd one wyszły i dlaczego się rozpo- 

częły właśnie w tej chwili: 

„W dziedzinie stosunków międzynarodo. 

wych chwiła obecna posiada wielką wagę dla 

Polski. Zdaje się, że Polska może obecnie 

zbierać owoce kilkuletniego umiaru i „de. 

flacji" w swej polityce zagranicznej. Chwila 

obecna jest korzystna dla Polski, by udowod. 

nić, że jest wielkiem mocarstwem”. W takiej 

  

*) „Il. Kurjer Codz.* z 16 b. m. 

właśnie chwili — komuś bardzo zależeć mo-    

  

że na tem, by Polskę skompromitować. — 

„I właśnie w takiej chwili — widzimy s 

faktów które, gdyby nie zgnieciono ich z 

bezwzględną siłą, pozwoliłyby wrogom Pol. 

ski wzniecić natychmiast piekielną agitacię 

przeciw „pretensjom“ kraju, który 

nich „nie zasługuje na to, by znaleźć się w 

меф 

pierwszym rzędzie narodów cywilizowanych *. 

„Brakuje nam dotąd dowodów, — ale 

równoczesność tych wydarzeń jest zbyt fra- 

pująca. Dorzućmy do tych obserwacyj jesz 

cze to, że rzeczą, która najbardziej może nie 

pokoi wrogów Połski, jest pogłębiająca się 

coraz bardziej różnica między interesami ma- 

sy żydowskiej i interesami 

ca ta przyczynia się w wielkiej mierze do 

    

miec. Różni- 

osłabenia pozycji niemieckiej tak w Stanach 

Zjednoczonych, jak i w Europie. Oczywista, 

— gdyby można sprowokować przez ir 

denty, podobne do tych, które świeżo się w; 

darzyły, reakcję antypolską w masach żydow- 

skich, — oddałoby to wiełką usługę pragnie- 

Polski. Akcja rządu jednak 

uniecestwiła te manewry”. 

  

niom wrogów 

Przypuszczenia p. Augura znajdują 

potwierdzenie w fakcie, że w sierpniu 

r. b. w Szwajcarji odbył się 

dżynarodówki antysemickiej p. n. 

„Juden und Nicht-Juden'', kierowanej 

przez krypto-hitlerowców niemieckich 

równie jak 

polonofobów. Jak donosiła prasa w 

zjeździe tym brał udział niejaki p. Cze- 

sław Wroczyński, doniedawna dzia- 

łacz wśród młodzieży obwiepołskiej. 

zjazd mię- 
  

szczerych antysemitów 

który wiadomościom o swoim udzia- 

le nigdzie nie zaprzeczył. 

„Jest bardzo prawdopodobne, że 

opęlane fanatyczną nienawiścią do rzą 

„ du sfery obwiepolskie dały się wciąg- 

nąć w akcję antysemicką, tem chętniej 

że dogadza ona ich żydożerczym in- 

stynktom. Mniejsza o to, czy przywód- 

cy „obozu narodowego" zdawali s0- 

bie sprawę ze związku, jaki istnieje 

pomiędzy tą akcją w Polsce, a intencja 

mi jej zagranicznych inspiratorów. 

Chcielibyśmy wierzyć, że nie. Ale nie 

chodzi w tej chwili o ich wewnętrzne 

pobudki, tylko o skutki dla państwa. 

Rząd całkowicie opanował sytua- 

cję i bezmyślnych szkodników poskro- 

mił. 

się przez cały kraj, wnosząc zamie- 

szanie w normalne życie gospodarcze 

i ekscytując najbardziej prymitywne 

instynkty ludzkie po obu stronach — 

polskiej i żydowskiej. Psychiczna rów- 

nowaga większych skupień ludności 

miejskiej, tak niezbędna pod kątem 

przetrwania kryzysu, została poważ- 

nie zachwiana. Spokojna tafla wody, 

wzburzonej z jednej strony, uderzyła 

falą w brzeg przeciwległy. 

Lecz fala ekscesów przewaliła 

Les extremitćs se touchent. Wi- 

dzieliśmy tu, w Wilnie, z jaką ochotą 

elementy komunistyczne usiłowały 

wykorzystać zamęt, wywołany eksce- 

sami antyżydowskiemi na ulicach 

miasta. Przysłowiowe łapanie ryb w 

zmąconej wodzie. Ale tego im mało. 

Trzeba jeszcze to zmącenie utrzymać 

i rozszerzyć, trzeba nie dopuścić do 

uspokojenia. Ekscytacja umysłów i 

uczuć nie skupia się na jednym tylko 

kierunku wyładowania, można ją u- 

żyć jak nagromadzoną w kotle parę. 

Strajk warszawski jest symptoma- 

tycznym objawem takiego wykorzy- 

stania naruszonej równowagi. Takty- 

ka strajkujących wobec Magistratu i 

Min. Pracy i Opieki Społ. nie pozwała 

wątpić, że organizatorom chodzi o roz- 

wijanie fermentu i komplikowanie 

pracy rządu. Dynamika hecy antyży- 

dowskiej podchwycona została przez 

żywioły antypaństwowe dła własnych 

celów. Młodzi panowie, biegający po 

mieście z grubemi laskami i zielonemi 

wstążeczkami powinniby się poważnie 
zastanowić nad skutkami swoich 

„patrjotycznych* poczynań. 

Rząd niezawodnie poradzi sobie z 
warszawskimi strajkowiczami i do 

szerzenia fermentu nię dopuści. Ale 

wobec tego co się już stała, spoczywa 

   

na nim obowiązek zabezpieczenia pań- 

stwa i jego żywotnych interesów przed 

recydywą, skądkolwiekby ona nie po- 

chodziła. Świat cały, a z nim i Pol- 

ska, nagromadzony jest łatwopalnym 

materjałem. Zanim się go nie usunie, 

nie czas jest pozwalać na igranie z og- 

Testis. 

  

niem. 

Przebiag strajku tramwajarzy 
w Warszawie zaostrza Się. 

Groźba strajku pracowników 
wodociągów i elektrowni. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Sytuacja w związku z akcją straj- 
kową tramwajarzy warszawskich sta- 
je się coraz poważniejszą. Dziś rane 
odbyła się masówka strajkujących na 
której miano zdecydować, czy przy- 
stąpić do pracy wobec podpisania 
przez 7 związków zawodowych umo- 
wy 0 arbitraż rządowy i decyzji na- 
tychmiastowego przystąpienia do pra- 
a 

W pewnej chwili niektóre związki 
nie solidaryzujące się z akeją straj- 
kową, uruchomiły kilkadziesiąt wo- 
zów, puszczając je na miasto. Wywo- 
łało to sprzeciw ze strony strajkują- 
cych ulegających wpływom komuni- 
stów. Zastosowano względem wyła- 
mujących się ze strajku terror: grupa 
tramwajarzy napadła na jeden z wo- 
zów i doszło do bójki, podczas której 
jedna osoba została ciężko ranna. 
Kres bójce położyła policja. 

Terror komunistów uniemożliwił 
kursowanie tramwajów, wobec czega 

wszystkie wozy już będące na mieś- 
cie musiały wrócić do remiz. 

Wobec trwającego od dwóch dni 
strajku tramwajarzy pracownicy wo- 
dociągów postanowili od jutra rane 
przyłączyć się do strajkujących. Pra- 
wdopodohnie mają też zastrajkować 
i pracownicy elektrowni. Po otrzyma- 
niu takich informacyj władze zdecy- 
dowały nie dopuścić do rozszerzenia 
się akcji strajkowej wszelkiemi moż: 
liwemi środkami. W tym celu spro- 
wadzono do Warszawy techniczne 
oddziały wojskowe, które w razie 
strajku w wodociągach i elektrowni 
uruchomią te instytucje użyteczności 
publieznej. 

Kurtuazyjne śniadanie. 
Teł. od wł. kor. z Warszawy. 

Ambasador francuski w Moskwie 
p. Dejeant w przejeździe przez Poł- 
skę zatrzymał się w Warszawie i był 
wczoraj podejmowany śniadaniem 
przez wieeministra spr. zagran. Becka. 
W śniadaniu tem wzięli udział, amba- 
sador Laroche, b. min. Matuszewski 
oraz min. Schaetzel. 

Projekt podwyższenia kosz- 
tów sądowych. 

Jak się dowiadujemy, ministerstwo 
sprawiedliwości przygotowuje projekt 
ustawy o podwyższeniu kosztów są- 
dowych. 

Podwyższenie kosztów sądowych 
ma z jednej strony zwiększyć dochody 
sądownictwa, z drugiej — wpłynąć 
na zmniejszenie ilości drobnych spraw 
zgłaszanych do sądów i — co za tem 
idzie — odciążyć w pracy sądowni- 
ctwo. 

—o0— 

Pomystowy szantažysta. 
ŁÓDŹ, 19. 11. (Pat), Pisma łódzkie poda- 

ja wiadomość o niezwykle pomysłowym 
szantażu. Prezes towarzystwa akcyjnego wy- 
robów włókienniczych Adolf Horak, posiada- 
jący fabryki w Rudzie Pabianickiej i w Ło- 
dzi, otrzymał w ubiegłym tygodniu list połe- 
cony, którego treść skłoniła go do porozumie: 
nie się z policją. W liście tym jakiś niezna- 
ny osobnik donosił, że został wysłany przez 
pewną organ ję niemiecką do Łodzi dła 
objęcia pracy w fabryce materjałów wybu- 
chowych. W Łodzi okazało się, że fabryki 
takiej niema, lecz istnieje rzekomo zakon- 
spirowany skład materjałów wybuchowych, 
należący do organizacji, która ma na celu 
wysadzenie w powietrze kilku fabryk w Ło- 
dzi, przedewszystkiem fabryki Horaka. Au- 
tor listu ofiarował się za nagrodę 2 tys. dol. 
zdemaskować tajną organizację. W porozn- 
mieniu z policją p. Horak dał w pismach ni». 
mieckich wymagane ogłoszenie. Następneg2 
dnia policja śledcza zatrzymała aferzy: 
Aresztowanym okazał się łodzianin Edw. 
Hoffman, lat 40, bezrobotny majster przędz 
niczy. Hoffman oświadczył władzom iż w 
rzeczywistości nie utrzymywał kontaktu z 
żadną organizacją terorystyczną polską czy 
zagraniczną, a chciał się jedynie dostać do 
Niemiec, gdyż przypuszczał, iż tam uda mu 
się znaleźć pracę. 
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se V 

(r. Paweł Radziszewski 
Profesor nadzwyczajny Wydziału Matematyczno- 
Przyrodniczego Uniwersytetu Stefana Batorego 
urodzony 30.V1 1890 r., po długich i cięzkjich cierpieniach zmarł w Rudce 

Nabożeństwo żałobne w Wilnie odprawione zostanie w sobotę dnia 

21 listopada b. r o godz. I0-ej w kościele Św. Jana, 

Rektor, Senat | Grono Profesorów U. S. B. 
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Postulaty budżetowe posłów B. B. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

W dniu 18 b. m. odbyło się posie- 
dzenie grupy budżetowej posłów B. 
B. W. R. Przewodniczący grupy wi- 
ce-marszałek Polakiewicz zakomuni- 
kował wyniki rozmów z premjerem 
Prystorem i ministrem skarbu Pił- 
sudskim na temat rozpoczęcia spraw- 
dzania przez referentów poszczegól- 
nych budżetów realności budżetu i 
poczynienia koniecznych oszczędnoś- 
ci. Pozatem zwrócił on uwagę na ko- 
nieczność zajęcia się zagadnieniami 

niezwiązanemi ściśle z budżetem, ale 
będącemi w związku ze zdolnością 
płatniczą podatników jak kwestja go- 
spodarki i wysokości budżetów samo- 
rządów. 

  

    

DOKŁADNIE PRZEPROWADZONY 

W wyniku dłuższej dyskusji po- 
stanowiono szczegółowo zbadać gos- 
podarkę budżetową monopoli i przed- 
siębiorstw państwowych, zbadać pod- 
stawy prawne dotychczasowych wy- 
datków i dochodów, zwrócić uwagę 
na konieczność traktowania obciążeń 
społecznych łącznie, a to celem do- 
stosowania tych obciążeń do możli- 
wości płatniczych podatników.  Ро- 
stanowiono dalej wejść w kontakt z 
Komisją do Usprawnienia Admini- 
stracji, celem uzgodnienia planów 
prac tej komisji z budżetem, oraz 
przeprowadzenia większych oszczęd- 
ności na dostawach rządowych i 
związków publicznych. ® 

  

POWSZECHNY SPIS LUDNOŚCI 
JEST PODWALINĄ RACJONALNEJ GOSPODARKI W PAŃSTWIE. 

PAMIĘTAJO TEM 
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WIADOMOŚCI z KOWNA 
ECHA EKSCESÓW ANTYŻYDOWSKICH 

W KOWNIE. 

Ekscesy antyżydowskie spotkały się w 
Kownie z jednomyślnem .potępieniem. 

W dniu 15 listopada odbył się w Kow- 
nie wielki wiec protestu zorganizowany 
przez Żydów w sprawie ekscesów wileńskich 
Na wiecu przemawi prof. Bielackien, dr. 
Rabinowicz i dr. Segal. Uchwalono rezołu- 

cję protestu, której społeczeństwo żydowskie 
w Kownie wyraża swe oburzenie i protest 
przeciw Polakom oraz współczucie dla roda- 
ków w Wilnie. W rezolucji powiada się m. 

in. dzi kowietńscy, wyra c swe współ 
czu ciom w Wilnie proszą ich nie bać 
się polskich Wandałów i śmiało bronić swe- 
go życia i dobrobytu. Uprasza się rząd li- 
tewski o interwencję i poczynienie kroków 
w kierunku obrony życia braci naszych w 
litewskiem Wilnie — tej litewskiej Jerozo- 
ilmie“, 

Jak podaje „Brihwa Zeme“ (Nr. 259), 
wypadki wileńskie wywołały w społeczeń- 
stwie litewskiem w Kownie wielkie zaintere- 
sowanie. Mówi się o tem, że rząd litewski 
uważa wybuch szowinistycznej nienawiści 
studentów do Żydów za objaw bardzo poży- 
teczny dła interesów Litwy. Prezes Związku 
Wyzw. Wilna prof. Birżyszka oświadczył 
przedstawicielom prasy, że zarząd centralny 
związku odbył z powodu wypadków wileń- 
skich kilka posiedzeń. Uchwalono przeciwko 
pogromowi żydowskiemu w Wilnie kiłka os- 
trych rezolucyj,z pomocą których zwróci się 
uwagę świata na to, że Polacy gnębią mniej- 
szości narodowe. Dnia 15 listopada Radjo 
stacja kowieńska przeznaczyła specjałną a- 
udycję dła Żydów wileńskich, wyrażając dla 
nich współczucie i ofiarowując przyjazną 
dłoń pomocną. > 

Urzędowy „Liet. Aidas* pisze w tej spra- 
wie co następuje: 

Społeczeństwu żydowskiemu wyrazić na- 
leży współczucie. Przypominają się przytem 
jako bolesna ironja marzenia Wł. Sołowjowa 
o Połsce, jako o wiełkiej ojczyźnie Izraeli- 
tów, któraby miała do spełnienia boską mi- 

sję uchrześcijanienia Żydów. Dzisiejsza aka- 
demicka młodzież polska spełnia „misję a- 
postolską* przy pomocy kijów i kamieni, a 
młodzież wszechpolska „zaszczepia* wznio- 
słą naukę Chrystusa poprzez rozbite głowy 
i broczące krwią rany. Istotnie wychodzi na 
to, że ludzkość w ogólności, a najbliźsi i 
najwięksi sąsiedzi Litwy w szczególności 
kroczą po drogach, nacechowanych wyraź- 
nie szaleństwem i atrofją moralną. 

(WiIbi). 

  

     
  

  

   

  

Daleki Wschód w ogniu. 
Odwrót wojsk chińskich. 

TOKJO, 18. XI. (Pat). W pėlnoc- 
nej części Mandżurji Chińczycy ustę- 
pują. Wojska japońskie posuwają się 

Ambasader Japonii 
TOKJO, 19. XI. (Pat). Rząd japoński po- 

lecił swemu ambasadorowi w Moskwie, aże- 
by zwrócił w przyjazny sposób uwagę ko- 
misarza ludowego do spraw zagranicznych 
Litwinowa na niebezpieczeństwo poważnych 

Odpowiedź Japonji 
TOKJO, 19. XI. (Pat). W odpowiedzi na 

notę rosyjską Japonja zaprzecza, jakoby 
miała ona lansować pogłoski o pomocy 
wojsk sowieckich. Pogłoski te, zdaniem Ja- 

ponji, wypuszezone zostały przez gen. Hei- 
Lung-Kianga celem dodania animuszu swym 
wojskom. Dlatego też Rosja — zdaniem rzą- 
du japońskiego — winna swą skargę Skie- 
rować do Chin, o ile pragnie istotnie zacho- 
wać politykę ścisłej neutralności. 

Japonja wyraża nadzieję, że Rosja zaj- 
mie to samo stanowisko bezwzględnej neu- 
tralności, jakie cechowało Japonję w czasie 

za nimi. Gen. Maa miał schronić się 
do miasta Ko-Ku-Szan-Szen, na pół- 
noeny wschód od Cieikaru. 

uspakaja Sowiety. 
komplikacyj, jakie mogłyby wyniknąć, gdy- 
by Rosja Sowiecka wysłała wejska do pół- 
necnej Mandżurji oraz uspokoił go, iż kolej 
wsehodnio-chińska nie dozna żadnych szkód 

na notę sowiecką. 
konfliktu chińsko-rosyjskiego. 

Rząd japoński podkreśla dalej, że czu- 
wać będzie nad tem, by interesy rosyjskie 
nie narażone zostały na szwank. Zaleca 
przytem Rosji, aby w sposób przyjazny 0ś- 
wiadezyla, że nie dostarcza Chińczykom bro 
ni i amunicji. 

Nota zaznacza dalej, że kolej wschod 
nio-chińska pomagała przy transporcie wojsk 
chińskich do Cicikaru i An-Gan-Chi i winna 
Gbeenie dzielić odpowiedziałność z Chinami 
w razie, gdyby doszło do poważnych starć 
chiūsko-japoūskich. 

Bitwa pod Cicikarem trwa. | : 
PEKIN, 17. XI. (Pat). Wedlug о- 

trzymanych tu wiadomości, bitwa pod 
Cicikar trwa w dalszym ciągu. Gen. 
Maa-Czang-Szen kieruje operacjami 

wojennemi ze swej nowej kwatery 
głównej, znajdującej się e 30 mił na 
półnoe od miasta. 

  

Liga Narodów obraduje bez skutku. 
Nieustępliwe stanowisko obu Stron. 

PARYŻ, 19. XI. (Pat). Obrady Rady Ligi 
Narodów stanęły do pewnego stopnia na 
martwym punkcie. Po krótkiem poniedział- 
kowem posiedzeniu publicznem Rada zasia- 
da bez przerwy przy drzwiach zamkniętych. 
Dotychczas nie osiągnęła ona żadnych wyni- 
ków. W dniu wezorajszym odbyły się zno- 
wu dwa posiedzenia poufne. Pierwsze, które 
obradowało rano, trwało blisko 2 godziny. 
Drugie posiedzenie odbyło się po północy i 
trwało około 3-ch godzin. Nie zgłoszono 0 
prieiga tego posiedzenia žadnego komuni- 

atu. 
Według informacyj korespondenta PAT., 

zasięgniętych w  miarodajnych źródłach, 
przebieg posiedzenia był następujący: Przed- 
stawiciel Japonji Yoshisawa proszony był o 
udzielenie szezegółowych wyjaśnień eo do 
traktatów, których uznania przez Chiny do- 
maga się rząd japoński przed wycofaniem 
sił zbrojnych z terenu kolei południowo- 
ehińskiej. Minister Briand próbował przepro 
wadzić pewne rozgraniczenie pomiędzy 
wzmiankowanemi traktatami. Pragnął on, 
ażeby Japonja demagała się jedynie uznania 
traktatów, dotyczących bezpieczeństwa oby- 
wateli japońskieh w Mandżurji. Co do in- 
nych traktatów, obejmujących  zagadniena 
natury politycznej lub gospodarczej, to spra 
wy te mogłyby być, zdaniem Brianda, omó- 
wione później. Delegat Japonji Yoshisawa 

wystąpił stanowczo przeciwko propozycji 
min, Brianda. Yoshisawa oświadczył, iż Ja- 
ponja domaga się uznania przez Chiny wszy 
stkich traktatów, jakie podpisano i ratyfi- 
kowano. Nie myśli ena bynajmniej o uza- 
ležnieniu wycofania japońskich sił zbrojnych 
od rozstrzygnięcia wszystkich problematów. 
Żąda ona jedynie, aby osiągnięto zasadnicze 
porozumienie, którego szczegóły stanowić 
będą przedmiot dalszych rokowań. 

Przedstawiciel Chin dr. Sze przedstawił 
zkołei tezy swego rządu. Następnie dr. Sze 
zaprotestował gwałtownie przeciwko zajęciu 
Cieikaru. Zkolei delegat Chin zaznaczył, iż 
Chiny nie godzą się na żadne rokowania w 
sprawie zmiany zawartych z Japonją trak- 
tatów, dopóki wojska japońskie znajdować 
się będą na terytorjuna ehińskiem. Zaznaczyć 
należy, iż w każdym razie ujawniła się w 
stanowisku Chin pewna korzystna zmiana. 
Chiny mianowicie nie nalegają już na to, 
ażeby przekazać Trybunałowi Haskiemu 
sprawę ważności traktatów japońsko-chiń- 
skich. 

Dziś rano ma się odbyć nowe poufne po- 
siedzenie Rady. Ma być na niem powzięta 
decyzja eo do publicznego posiedzenia, któ- 
re zapowiedziano na popołudnie, lecz co do 
którego nie postanowiono jeszeze nie sta- 
nowcezego. 

Chiny protestują. 

NANKIN, 19. XI. (Pat). Do rządu 
japońskiego wysłano notę, protestu- 
jącą przeciwko działalności Japończy- 
ków w Mandżurji. 

St. Zjedn. wobec konfliktu 
mandźurskiego. 

WASZYNGTON, 19. 11. (Pat). Se- 
kretarz stanu Stimson zaprzeczył ka- 
tegorycznie wiadomościom, jakoby 
Stany Zjednoczone zmieniły swe sta- 
nowisko w sprawie Mandżurji. Stany 
Zjednoczone nie zaproponowały żad- 
nych prób zlikwidowania konfliktu i 
nie przyjęły żadnych zobowiązań wo- 
bec Chin i Japonji, stale jednak popie- 
rają pokojowe załatwienie konfliktu, 
powstrzymując się od jakiegokolwiek 
nacisku o charakterze wojskowym. 

  

Prąd japono-francuski. 
WIEDEŃ, ł9. XI. (Pat). „Neue 

Freie Presse'** donosi z Paryża: W Ra- 
dzie Ligi Narodów nie panuje obecnie 
jednolite stanowisko w kwestji kon- 
fliktu chińsko-japońskiego. 

Daje się zauważyć prąd japono- 
francuski, pochodzący z kół francu- 
skich. Na Quai d'Orsay zdecydowano 
się pod wpływem nacisku opinji pub- 
licznej na przyjęcie japońskiej for- 
muły która brzmi: „Najpierw roko- 
wania, potem opróżnienie Mandżur- 
p: 

Angielski przedstawiciel w Lidze 
Narodów minister spraw zagranicz- 
nych Simon oświadczył się natomiast 
za tem, aby Japonja respektowała 
podstawy: prawne, ustalone w pakcie 
Ligi Narodów i w pakcie Kelloga. 

Rząd chiński odrzuci wszelki 
kompromis. 

PARYŻ, 19. XI. (Pat). Na żądanie 
przedstawiciela Chin dr. Sze Liga Na- 
rodów opublikowała jego list wraz z 
deklaracją 4-go kongresu narodowego 
Kuomintangu, w myśl której rząd 
chiński odrzuci wszelki kompromis, 
nawet proponowany przez Ligę Na- 
rodów, który uzależniałby sprawę e- 
wakuacji zajętych terenów od bezpo- 
średnich rokowań nad 5 punktami. 
wysuwanemi przez Japonję. 
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Każdy uświadomiony obywatel 

współdziała z Miejską Komisją Spi- 

sową przy II Powszechnym Spisie 

Ludności.  
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Stosunek społeczeństwa — 
do powszechnego spisu ludności. 

Wszyscy wiemy, że 9 grudnia r. 
b. odbędzie się drugi powszechny spis 
ludności. Lecz czy wszyscy z pośród 
nas, chełpiących się należeniem do t. 
zw. warstw oświeconych zdają sobie 
dokładnie sprawę z olbrzymiego 
wprost znaczenia, jakie spis powszech 
ny ma zarówno dla Państwa, jak i dla 
społeczeństwa? W życiu naszem co- 
dziennem gnębią nas wszystkich mno- 
gie skomplikowane ankiety, kwestjo- 
narjusze, arkusze ewidencyjne į t. p. 
papierki, które musimy wypełniać z na 
kazu różnych władz i instytucyj. Stąd 
pochodzi pewna niechęć nasza, no i 
obawa przed wszelką ankietą urzędo- 
wą. Czyżby kwestjonarjusze, z które- 
mi w dniu 9 grudnia zgłoszą się do nas 
Komisarze spisowi, miały być przez 
nas traktowane narówni z innemi „e- 
widencjami* urzędowemi? Czy Komi. 
sarza Spisowego mamy witać z jedna- 
kową „kurtuazją“, z jaką witamy u- 
rzędnika podatkowego lub sekwestra- 
tora? 

Nie. Dlaczego? Dlatego przedew- 
szystkiem, że spis ludności, będący 
przekrojem życia zbiorowego i od- 
źwierciadleniem społecznego stanu 
kraju naszego, jest zdarzeniem rzad- 
kiem, odbywającem się normalnie raz 
na 10 lat. Dlatego dalej, że spis ten, w 
którym jak w magicznem, a wiernem 
zwierciadłe, przejrzy się nawskroś sa 
imo społeczeństwo, posiada dla tego 
społeczeństwa wielkie znaczenie dox- 
ładnego poznania samego siebie. Dlate 

go wreszcie, że praca komisarzy spi- 
sowych, powołanych z łona samego 
społeczeństwa i pełniących swe obo- 
wiązki honorowo, że owa praca cięż- 
ka i ofiarna, tych prawdziwych fron- 
towych żołnierzy Spisu nakłada na ca 
łe społeczeństwo obowiązek dopomo- 
żenia im i stworzenia odpowiedniego 
nastroju wśród spisywanych, uświa- 
domienia ogółu o znaczeniu i doniosło 
Ści spisu. Obowiązek ten ciąży w pier 
wszym rzędzie na oświeconych warst- 
wach społeczeństwa. 

Na czem polega doniosłość 
tegorocznego spisu? 

Ostatni spis ludności mieliśmy je- 
sienią 192] roku. Dane tego spisu są 
już dziś zupełnie niewystarczające. Na 
wet w warunkach zupełnie normał- 
nych w ciągu 10-ciu lat każdy kraj 
przechodzi tak wielkie zmiany, że no- 
wy spis staje się poprostu koniecz- 

_nością. To też dziś wszystkie państwa 
cywilizowane organizują u siebie spi- 
sy powszechne conajmniej co 10 lat. 
Potrzeby państwowo-społeczne państ- 
wa naszego domagają się jednak nowe 
go spisu ze szczególną natarczywością 
Dlaczego? Dlatego, że jakkolwiek rok 
1921 rozpoczął erę pokojowego rozwo- 
ju Polski i konsolidacji Państwa, to 
jednak był to pierwszy rok powojen- 
ny — pierwszy rok gojenia ran zada- 
nych wojną. Wystarczy rzucić okiem 
na pierwsze lepsze osiedie przyfronto- 
we naszej Wileńszczyzny dzisiaj i po- 
równać jego wygłąd zewnętrzny z tem 
co tam było przed 10-ciu laty. Zamiast 
ruin — nowe budynki, szkoły, kościo- 
ły i zamiast pooranych rowami strze- 

    

leckiemi pól jałowych — uprawne 
grunta. Nadto po raz pierwszy pow- 
szechny spis ludności obejmie Śląsk 
Górny i trzy najludniejsze powiaty Wi 
łeńszczyzny (Obszar b. Litwy Środko 

gdyż tych terenów nie objął 
spis w r. 1921. Pozatem, jak wiemy, 
dopiero po roku 1921 napłynęła do 
nas szeroka fala repatrjacji, która nie- 
wątpliwie zmieniła strukturę ludności 
zwłaszcza tu u nas, we wschodniej po- 

nie posiadając 
statystyki wędrówek wewnętrznych 
(przesiedleń) nie mogliśmy przez 10 
łat ubiegłych rejestrować zmian w ro- 
zmieszezeniu ludności na poszczegól- 
nych obszarach Polski, jak również —- 
śłedzić procesu urbanizacji, tudzież 
— badać zespalania się mieszkańców 
dawnych zaborów. 

Jakie jest praktyczne 
znaczenie spisu? 

- Spis da nam dokładną odpowiedź 
na pytanie, jaka jest liczba ludności 
Polski. Zaznaczyć należy, że wszelkie 
obliczenia pozaspisowe dotyczące tej 
dziedziny są nieścisłe. W wielu pra- 
cach naukowych i atlasach, Polska 
wciąż figuruje jako państwo o ludnoś- 
ci 27-miljonowej, chociaż liczy na- 
pewno przeszło 30 miljonów. Odpo- 
wiedź objektywną i ścisłą da nam do- 
piero spis powszechny. 

Dnia 9 grudnia ludność nasza zo- 
stanie spisana według mieszkań. W 
jednym formularzu (A) ujęte zostaną 
odrazu dwie kwestje: mieszkania i — 
osób w niem mieszkających. Ułatwi 
to badanie zagadnienia mieszkaniowe 

  

"go, które, jak wiemy, jest u nas pro- 
blemem palącym z uwagi na przeż 
wany kryzys mieszkaniowy. Z kwest- 
ją mieszkaniową łączy się ściśle spis 
gospodarstw domowych, które są pod 
stawowemi komórkami życia zbioro- 
wego. Spis gospodarstw domowych na 
stąpi równocześnie ze spisem miesz- 
kan i spisem osób. 

Jeżeli o spis osób chodzi (a spis 
osób jest z natury rzeczy osią główną 
spisu powszechnego), to kwestjonarju 
sze spisowe zawierają w szczególności 
rubryki dotyczącepłci, wieku, miejsca 
urodzenia, stanu cywilnego, wyznania, 
języka ojczystego, łudności zamieszka- 
żej, a ludności obecnej, wykształcenia. 

     

Z rubryki „płci* dowiemy się u 
proporcji ilości mężczyzn do kobiet i 
czy nie zachodzi u nas naruszenie nor 
malnej proporcji, powodujące ważne 
zmiany w życiu społeczno-gospodar - 
czem. Rubryka „wieku dostarczy 
nam danych pierwszorzędnego znacze 
nia o iłości dzieci w wieku przedszkoł 
nym i szkolnym, na których to da- 
nych opiera się wszak cały program 
rozbudowy szkolnictwa  powszechne- 
go; o płodności narodu (porównanie 
liczby kobiet w wieku macierzyństwa 
z liczbą urodzeń) ; o przyroście natural 
nym i przeciętnym wieku mieszkań- 
ców Polski; o śmiertelności, zwłasz- 
cza wśród dzieci i t. d. „Miejsce uro- 
dzenia* będzie dla nas wskaźnikiem 
wspomnianych już wewnętrznych 
przesiedleń ludności. „Stan cywilny 
pokaże nam obraz naszych obycza- 
jów, gdyż z rubryki tej dowiemy się 
o ilości małżeństw, kawalerów, rozwie 
dzionych i t. p. Rubryka „wyznań* 
ma duże znaczenie państwowo-społecz 
ne, gdyż wskaże nam, jakie zmiany w 
liczebności poszczególnych wyznań za 
szły w ciągu 10 lat. Krytykowana tu 
i ówdzie rubryka „języka ojczystego 
jest, zdaniem naszem, trafną, gdyż 
jak wiemy z nauki o państwie i z so- 
cjologji, język jest jedyną objekty- 
wną cechą narodowości, zaś inne ce- 
chy subjektywne (np. świadomość na- 
rodowa) są płynne i zależne od wielu 
nieuchwytnych wpływów. Rubryka 
„ludności zamieszkałej'* w odróżnieniu 
od „obecnej* pozwoli nam na przepro 
wadzenie obliczeń przez wyodrębnie- 
nie ludności stałej od napływowej i 
ma szczególne znaczenie dla statysty- 
ki większych miast, których ludność 

jest zwykle ruchliwsza niż ludność 
mniejszych skupień. Jedną z ważnych 
rubryk jest rubryka „wykształcenia, 
która pozwoli nam określić nietylko 
ogólny stan oświecenia, lecz zwłaszcza 
— ilość analfabetów, których w r. 1921 
mieliśmy aż 33 proc. ogółu ludności. 

Dalsze kwestjonarjusze dadzą nam 
spis zawodów (z uwzlędnieniem za- 

wodów pobocznych), spis budynków, 
spis miejscowości (który będzie pod. 
waliną dła wydania t. zw. „skorowi- 

dza miejscowości'* — dzieła o pierw- 
szorzędnem znaczeniu zarówno w sto- 
sunkach publicznych, jak i prywat- 
nych) spis dzieci urodzonych w łatach 
1918—1981 (statystyka szkolna). 

Opracowanie wyników spisu bę- 
dzie dziełem żmudnem i potrwa zape- 
wne około trzech lat. Lecz już w pier. 
wszej połowie stycznia 1932 roku zo- 
staną opublikowane daty dotyczące 
liczby ludności Polski według powia- 
tów i większych miast. 

Na wstępie wspomnieliśmy o obo- 
wiązku warstw oświeconych propago- 

wania spisu. Na zakończenie wypada 
zaznaczyć — i to z naciskiem specjal- 
nym — że ustawa poręcza tajemnicę 
spisu. W tym zwłaszcza kierunku na- 
leży uświadamiać i pouczać szersze ma 
sy. Zeznania poczynione w czasie spisu 
stanowią tajemnicę statystyczną i słu- 
żą tylko do układania tablic cyfrowych 
w których pojedyńcze jednostki zginą 
w ogólnej liczbie liczb. Zeznania te w 
żadnym wypadku nie będą udzielane 
ani osobom prywatnym, ani władzom 
sądowym, skarbowym,  samorządo- 
wym lub innym. W żadnym razie zez- 
nania te nie posłużą do określenia war 
tości majątku lub wymiaru podatków. 

Każdy oświecony człowiek społeczeń 
stwa powinien pouczać spisywanych, 
że w zrozumieniu interesu własnego z 
całem zaufaniem i szczerością muszą 
na pytania Komisarza Spisowego mó- 
wić prawdę, tylko prawdę, wyłącznie 
prawdę. M; KB: 
PETERS RIPE 

Odezwa „Zrebu“ w sprawie 
ekscesów antyżydowskich. 

W związku z ekscesami antyżydo - 
wskiemi grupa nauczycielska „Zrąb* 
wydała następującą odezwę: 

— W imię dobra Państwa! 

„Zrąb*, jako grupa nauczycieli, 
stojących na gruncie obrony interesów 
Państwa Polskiego, poczuwa się do o- 
bowiązku kategorycznego potępiania 
udziału młodzieży w pożałowania go- 
dnych wypadkach, których terenem 
były wyższe uczelnie polskie, a ostat- 
nio nawet niektóre szkoły Średnie i 
powszechne. 

Wszełkie ekscesy antysemickie, 
jako objawy egoizmu i nienawiści na- 
rodowościowych, wyznaniowych i spo 
łecznych, osłabiają potęgę i autorytet 
Państwa nazewnątrz i zwartość jego 
wewnętrzną. Nie licują one z poczu- 
ciem ludzkiej sprawiedliwości, z god- 
nością polskiej młodzieży, której win- 
ny przyświecać dawne polskie trady: 
je tolerancji i humanitaryzmu. 

Wzywamy młodzież, aby zanie- 
chała myśli, że drogą gwałtu i ucisku 
zdoła rozstrzygnąć jakiekolwiek anta- 
gonizmy i różnice, aby nie dała się u- 
żywać jako narzędzie w grze partyj 
politycznych dla ich ukrytych celów, 
aby stała na straży dobra Rzeczypo- 
spolitej. 

Wzywamy gorąco wszystkich ko- 
legów nauczycieli oraz wszystkich ro- 
dziców do czuwania nad tem, by ha- 
sła nienawiści i walki nie przenosiły 
się na teren szkół, oraz do użycia ca- 
łego wpływu dla $uwiadomienia mło- 
dzieży, jaką szkodę wyrządza ona Pań- 
stwu przez podobne postępowanie 
(Iskra). 

     

   
  

  

    

  

   

Kr ORLEN Ww I BOBON ODRZE 

P. Dyrektorowi Seminarjum Nauczycielskiago im. T. Zana, 

Radzie Pedagogicznej, uczniom Seminarjum i kolegom szkoły ćwi- 

czeń, którzy wzięli udział w oddaniu ostatniej posługi zmarłemu 

s: Ryszardowi Koterowi 
tą drogą składa rerdeczne „Bóg zapłać” 

Rodzina. 

ES DANIS TIT TEST 

Centrolew przed sądem. 
Dwudziesty drugi dzień procesu. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy) 

Na wstępie dzisiejszej rozprawy przeciw- 
ko przywódcom Centrolewu przewodniczący 
zakomunikował, że na jego ręce wpłynęło 
pismo b ministra sprawiedliwości Cara, w 
którem w sposób kategoryczny dementuje 
on część zeznań złożonych przed sądem 
przez p. Trąmpczyńskiego. Dotyczy to oś- 
wiadczenia p. Trąmpczyńskiego, jakoby p. 
Car, jako minister sprawiedliwości, miał 
swego czasu wyrazić się do prezesa Sądu 
Apelacyjnego w Toruniu Ruszyńskiego: „po- 
liczę się z tymi sędziami, którzy ważą się 
postępować przeciwko rządowi”. 

P . Car stwierdza kategorycznie, że nig- 
dy podobnej rozmowy nie prowadził : w po- 
dobny sposób na sędziów nie wpływał. Listu 
p. Cara do aktów sprawy nie dołączono. 

Pierwszy ze świadków zeznaje b. woje- 
woda lwowski DUNIN-BORKOWSKI. 

Na pytanie strony czy istniał związek 
między akcją sabotażystów w Małopolsce 
Wschodniej, a działalnością Centrołewu św. 
odpowiada: Akty sabotażu nie miały nic 
wspólnego nietyłko z działalnością politycz- 
ną jakichkolwiek stronnictw polskich, ale 
nie miały też związku z działalnością legal- 
nych stronnictw ukraińskich. Były one dzie- 
łem U. O. W. Na terenie Małopolski Wsch. 
z partyj wchodzących do Centrołewu tylko 
socjaliści stanowili realną siłę organizacyj- 
ną. ale reprezentowali oni kierunek silnie 
nacjonalistyczny polski”, 

Następnie świadek szeroko opowiada o 
przyczynach powstania i tle akcji sabota- 
żowej. Źródłem jej miały być fermenty ist- 
niejące w społeczeństwie ukraińskiem. Wy- 
nikało to stąd, że ruch ukraiński od począt- 
ku odzyskania niepodległości przez państwo 
polskie nie mógł się przejawiać na terenie 
instytucyj legalnych, a w pierwszym rzędzie 
samorządów. To ułatwiło akcję terrorysty- 
czną U. O. W. Tworzono tajne organizacje, 
w których wyładowywał się temperament 
polityczny Ukraińców. 

Dalej świadek mówi, iż nie zdaje mu się, 
aby akcja Centrolewu na tym terenie mo- 
gła wywołać osłabienie sił państwowych. 
Opiera swoje mniemanie na tem, że nawet 
najsilniejsza nagonka Nar. Dem. przeciwko 

obecnemu regimowi w niczem nie osłabiła 
na terenie Małopolski pozycji rządu. 

OBRONA: Czy w społeczeństwie domino- 
wał wpływ stronnictwa rządowego czy też 
opozycji? 

ŚWIADEK: W 1928 r. wpływy prorządo- 
we w Polsce stanowiły niemał 90 proc. Le- 
galizacja przewrotu majowego była sank- 
cjonowana niemal przez całe społeczeństwo, 
Akcja Centrolewu wpłynęła na to, że wzmo- 
cniły się przedewszystkiem żywioły radykal- 
ne, a w pierwszym rzędzie N. D. - 

OBRONA: Dlaczego w poprzednim, Sej- 
mie nie przeprowadzono zmiany konstytu- 
cji? 

ŚWIADEK: Była silna rozbieżność w po- 
glądach. Wszyscy mówili o konieczności 
zmiany, ale każdy myślał o innej zmianie. 

Osk. KIERNIK: A czy obecnie akty sa- 
botażu w Małopolsce nie są większe? 

   

  

     

  

ŚWIADEK: Stanowczo nie. W tym roku 
sabotaż był o wiele łagodniejszy. 

PROKURATOR: Jakie partje ukraińskie 

reprezentują proletarjat? 
ŚWIADEK: Prołetarjat miejski jest re- 

prezentowany przez Socjal-Demokrację Uk- 
raińską, proletarjat wiejski częściowo przez 
Ukr. Partję Radykalną oraz komunizujący 
Selrob. 

OBRONA: Czy to prawda, że pan 
wojewoda lwowski, obiecał utopić opozy: 
we krwi? 

ŚWIADEK: Jaką opozycję? 
OBRONA: Narodową. 

ŚWIADEK: Ma to związek z pewną pry- 
watną rozmo którą miałem w czasie kie- 

dy Narodowa Demokracja rozbiła rokowania 
nad współną listą wyborczą stronnictw pol- 
skich. Nie mówiłem oczywiście o morzu 
krwi, ale o oburzeniu szerokich mas, jakie 
z tego powodu powstało przeciwko N. D. 

Obrona składa oświadczenie, że zrzeka 
się zeznań szeregu swoich świadków, z któ- 

rych dwóch już zmarło. 

Sąd przychyla się do wniosku obrony. 
Zkolei zeznaje b. gen. brygady Kukiel, 

obecnie docent Uniwersytetu Warszawskiego. 
OBRONA: Podobno w pańskiem miesz- 

kaniu odbywała się jakaś narada polityczna 
z p. Kiernikiem? 

ŚWIADEK: Z p. Kiernikiem poznałem się 
w Wilanowie w maju 1926 r. — on jako 
minister obalonego rządu — ja jako generał 
broniący tego rządu. 

OBRONA: A z p. Witosem? 

ŚWIADEK: Poznaliśmy się w podobnych 
warunkach jak i z p. Kiernikiem. Na 2 dni 
przed aresztowaniem w 1930 r. p. Witos był 
u mnie w mieszkaniu na zaproszenie mego 
przyjaciela gen. Sikorskiego, który chciał się 
poinformować o stosunkach politycznych. 
Rozmawialiśmy o położeniu stronnictw lu- 
dowych i o zbliżających się wyborach. 

OBRONA: Czy mówiono o manifestacji 
w dniu 14 września? 

ŚWIADEK: W! rozmowie z p. Witosem 
była poruszana ta sprawa w związku z agi- 
tacją wyborczą. Odniosłem wrażenie że Cen 
trolew jest organizacją tworzoną: doraźnie. 
Rozmowa ta była pogawędką dwóch byłych 
premjerów. Zresztą aczkolwiek gen. Sikor- 
skiego uważaliśmy za tęgiego męża stanu 
tem niemniej jednak należy podnieść, że 
dyktatorem zostaćby nie chciał, ani też u- 
rządzać zamachu stanu. 

Następnie zeznają Świadkowie: Stater z 
Krakowa, który był na wiecu osk. Mastka 
w dniu 1 maja 1930 r. ale nie słyszał nawo- 
ływań do rewolucji, prof. Uniwersytetu Ja- 
giellońskiego Stan. Kot i jeszcze kilku świad 
ków z terenu Krakowa, którzy byli na wie- 
cach albo Putka albo Mastka, ale aczkolwiek 
przemówienia ich były w bardzo ostrej for- 
mie skierowane przeciwko rządowi to jed- 
nak nie można ich określić jako przemó- 
wienia rewolucyjne. 

Jutro dalszy ciąg procesu. 

   

    

  

         

Z dziejów „wszechpolskich' rządów 
w Bratniej Pomocy U. S.B. 

Historja pierwszego awansu. 

Przebieg rozprawy, "a zwłaszcza 
zeznania świadków, przyniosły cenny 
materjał inforinacyjny, wyświetlający 
znakomicie przebieg nadużyć i ich tło 
moralne. Pierwszy * niewyliczony а- 
wans Czerewki powstał w warunkach 
dość specjalnych. W maju ub. r. zje- 
chała do Legaciszek Komisja Rewi- 
zyjna Bratniej Pomocy pod przewod- 
nictwem Władysława Babickiego 1 
dokonała rewizji kasy znajdującej się 
pod zarządem płatnego kierownika 
kolonji Niewińskiego. Wkasie oka- 
zał się brak 880 zł. Świadek Babicki 
zeznaje, że Komisja Rewizyjna zwró- 
ciła się z zapytaniem do Zarządu. Od- 
powiedziano, że jest to awans Czerew- 
ki i za chwilę przyniesiono jego pok- 
witowanie. Z zeznań świadków wy- 
nika, że Czerewko nie otrzymał sumy 
880 zł. gotówką, ale pokrył kwitem a 
wansowym następujące zobowiązania: 

1) Dług prywatny osk. Puchalskie- 
go wobec koł. Legaciszki za utrzyma- 
nie rodziny i niewyłiczone awansa je- 
szcze z uzrowiska Nowicze. Suma ta 
była wpisana, jako przychód kasowy 
i osk. Puchalski otrzymał od zależne- 
go od siebie kierownika kołonji p. Nie 
wińskiego pokwitowanie, wobec cze- 
go powstał brak w kasie na sumę 210 
zł. 

2) Jak zeznał osk. Czerewko i po- 
twierdził świadek Niewiński, Niewiń- 
ski opłacił za niego rachunek w skle- 
pie, wobec czego Czerewko, nie mo- 
gąc mu wypłacić tej sumy (około 300 
zł.), przejął ją na awans. 

3) Istotny niewyliczony awans Cze- 
rewki, jako referenta kolonji w su- 
mie około 300 zł. 

4) niedobór w kasie na sumę zł. 70 

— który obciążał Niewińskiego. Świa- 
dek Niewiński zeznał, że był w tym 
okresie w ciężkiem położeniu finan- 
sowem. 

Wszystkie te zobowiązania w kry- 
tycznym dniu rewizji w napadzie źie 
zrozumianej kołeżeńskości podjął się 
Czerewko pokryć własnym kwitem a- 
wansowym. Wobec Komisji Rewizyj- 
nej umotywowano ten awans rzeko- 
mym zakupem koni i nawozów sztu- 
cznych dla kołonji. 

Charakterystyczne jest, że i inni 
członkowie ówczesnego Zarządu pp. 
Fundowicz i Radziwon (co potwier- 
dzili w sądziej wiedzieli o dokonanej 

  

manipułacjj i nawet odradzali osk. 
Czerewce jego kroku. Historja pierw- 
szego awansu nabiera wobec tego cha 
rakteru umówionego milczenia więk- 
szej ilości członków zarządu. 

Reprezentacja na nieco 
szeroką stopę. 

W tem świetle nabierają specjalne- 
go znaczenia oświadczenia osk. Cze- 
rewki, a także cenne zeznanie świad- 
ków Niewińskiej i Przygodzkiej co do 
genezy nadużyć, źródła niewyliczo- 

nych awansów. Osk. Czerewko otrzy- 
mywał niejednokrotnie polecenia luł 
dezyderaty od Puchalskiego i całego 
zarządu, aby urządzał „wystawniejsze 
przyjęcia“ w Legaciszkach j w Wilnie 
dla przedstawicieli różnych władz, dla 
prezesów Bratnich Pomocy innych 
miast, a nawet dła przedstawicieli żan 
darmerji. Osk. Czerewko przyznaje. 
że potraktował tę reprezentację może 
na nieco za bardzo szeroką stopę, li. 

czył się z tem, że będzie musiał pok- 
ryć sam te koszta, jednak tymczasem 
wydatkowało się z awansów. Między 
innemi osk. Puchałski miał polecić 
osk. Czerewce zużyć na śniadanie dla 
prezesów innych  Bratnich Pomocy 
kwotę. podjętą w „Szkole Ogrodni- 
czej a przeznaczoną na wypłaty ro- 
botnikom, pracującym w Legacisz- 
kach. 

Oprócz tych przyjęć odbywały się 

w Legaciszkach w okresie od marca 
do czerwca r. ub. przyjęcia i libacje, 
urządzane przez Czerewkę, w których 
brali udział, jak to stwierdzają Świad- 

kowie Przygodzka i Niewiński, inni 
członkowie ówczesnego zarządu. Świa- 
dek Niewiński na pytanie, czy i on 
brał udział w tych przyjęciach, twier- 
dził, że czynił to jedynie z konieczno- 
ści, nie mogąc uciekać. Zatem doszło 
już do tego, że płatny kierownik kolo 
nji z tytułu swego stanowiska służbo- 
wego musiał brać udział w przyję- 
ciach, urządzanych dla członków za- 
rządu. 

Ze względu na widoczną tendencję 
niektórych świadków do zrzucenia od 
powiedzialności moralnej jedynie na 
osobę osk. Czerewki, oskarżony zada- 
je Świadkowi Dietrichowi pytanie w 
sprawie urządzonej jeszcze 1 marca 
zatem przed jego urzędowaniem weso- 
łej wycieczki do Legaciszek w towa- 
rzystwie 3 pań i z używaniem alkoho 

  

   

  

  

lu, w której wzięli udział osk. Puchal- 
ski, oraz świadkowie Dietrich i Nie 
wiński. Świadek Dietrich tłumaczy 
się zabawnie, iż nie trwało to tydzień 
ale 3 dni i że wprawdzie spożywano al 
kohol, ale nie w tak wielkiej ilości. 

Przyjaciół poznaje się 
w biedzie. 

W świetle tych zeznań ciekawie 
przedstawia się wypieranie udziału w 
przyjęciach przez innych świadków— 
członków b. zarządu. Charakterysty 
czne jest, że wszyscy odżegnywu ją się 
od osk. Czerewki, twierdząc, że nie zna 
li go przedtem bliżej, zanim został wy 
brany członkiem zarządu. W szczegól 
ności ciekawe jest oświadczenie świad 
ka Dietricha, że nie bywał w towarzy- 
stwie Czerewki i z obiegających wer- 
syj wiedział tylko o jego wystawnym 
trybie życia. O ile sobie przypomina: 
my pp. Dietrich i Czerewko byli po- 
dówczas członkami jednej korporacji 
— organizacji o charakterze towarzys 
kim, mieli więc możność znać się bli 
żej i stykać ze sobą cześciej. 

Krótka pamięć Komisji 
Rewizyjnej. 

Ówczesną Komisję Rewizyjną re- 
prezentował w sądzie p. Władysław 
Babicki. Jego długie i męczące zezna- 
nie roj się od słowa „nie pamiętam*. 
Między innemi, kiedy 16 stycznia wv- 

jaśniło się w oczach Komisji Rewizyj- 
nej, że na awans 880 zł. składa się 
również suma Puchalskiego, św. nie 
pamięta czy zostały wtedy wyciągnięte 
jakiekolwiek wnioski, dokonane jakieś 
sprostowania w rachunkach. Dalej nie 
pamięta b. prezes Komisji Rewizyjnej 
1) czy były jakieś uchwały zarządu ca 
do terminu wyliczenia się z awansów 
2) czy były zapisy w księgach kol. Le 
gaciszki o wypłatach dokonanych ro- 
botnikom, na które miały być prze- 
znaczone sumy uzyskane przez robot- 
ników, 3) czy „Bratnia Pomoc* da- 
jąc żyro na weksle, sprawdzała na ja- 
ki ceł zostaje zaciągnięta pożyczka. 

Wesołe precedensy i wygodne 
uzusy. 

Wszelkie zasady prawne zastępo- 
wał w tym okresie familijnej gospodar 
ki wszechpotężny uzus. Przed potęgą 
tego magicznego słowa korzy się każ- 
dy ze świadków b. członków zarządu. 
Zdaniem świadka Babickiego, ponie- 
waż „Bratnia Pomoc obowiązana jest 

do niesienia pomocy swoim członkom, 
jedną z form tej pomocy było żyrowa 
nie weksli członków stowarzyszenia. 
Na pytanie, czy zarząd badał przy tem 
sytuację materjalną petenta, odpowia- 
da, że owszem — podstawą oceny by- 
ło oświadczenie petenta i jego solidno- 
ści. Obecny prezes „Bratniej Pomocy* 
Henryk Dembiński zeznaje, że w pro- 
takułach zebrań zarządu od r. 1928 nie 
znalazł żadnej uchwały, dotyczącej za 
kazu żyrowania weksli. W r. 1928 za- 
rząd pożyrował weksle swemu człon- 
kowi Wenerowi, które potem zmu- 
szony był wykupić. 

Świadek Babicki zeznaje, że ani w 
statucie, ani w regulaminach nie był 
przewidziany termin wyliczenia się z 
awansów. Istniał uzus, że członkowie 
zarządu sami sobie udzielali awansów 
Świadek Dembiński przypomina, że 
w szematach, które były dołączone 
według stałych wzorów do każdego 
budżetu, znajdowała się klauzula o wy 
liczaniu się z awansów w ciągu miesią 
ca. Były jednak precedensy i uzusy 0d- 
miennego rodzaju. W swoim czasie 
Komisja Rewizyjna pod przewodnict. 
wem p. Kowalskiego ukryła niewyli- 
czone awanse na sumę 3890, nie wska- 
zując w sprawozdaniu na walnem ze- 
braniu, ani sumy, ani nazwiska. Po- 
tem w listopadzie 1928 r., kiedy Komi- 
sja Rewizyjna pod przewodnictwem 
Eugenjusza Skórki stwierdziła niewy- 
liczenie się p. Babickiego, ówczesnego 
prezesa i Puchalskiego, ówczesnego 
członka zarządu z awansów na sumę 
około 700 zł. i wyznaczyła termin wy- 
liczenia się na 5 grudnia, wszyscy 
członkowie zarządu podali się do dy- 
misji, zarzucając Eugenjuszowi Skor- 
ko niekoleżeńskość. 

Nic dziwnego, że w miłej, koleżeń- 
skiej atmosferze, kóra zapanowała po 
tem, kiedy prezesem zarządu został p. 
Puchalski, a prezesem zarządu Komi. 
sji Rewizyjnej p. Babicki, nie robiono 
takich przykrych scen i stosowano w 
całej rozciągłości wesoły uzus niewyli 
czania się z awansów. 

St. Jędrychowski. 

(D. C. N.) 
MEEN ENAARRZWASANZSHADNIEA., 

Liga Narodów z pomocą 
bezrobotnym. 

W łonie Ligi Narodów powstał 
projekt uruchomienia kredytów na 
walkę z bezrobociem. Tego rodzaju 
pomocą finansową objęte zostałyby 
państwa, wchodzące w skład Ligi, w 
których nasilenie bezrobocia jest bar 
dzo duże i wymaga jak najrychlejszej 
ingerencji w szerszym zakresie. 

W związku z tym projektem, któ- 
ry nawiasem mówiąc nie jest jeszcze 
dokładnie skrystalizowany, Magistrat 
m. Wilna otrzymał drogą okólną pis- 
mo z żądaniem przedłożenia szczegó- 
łowego planu robót inwestycyjnych, 
dzięki którym z jednoczesną korzyś- 
cią dla miasta zostałyby zatrudnione 

szersze warstwy bezrobotnych. 
W sprawie tej odbyła się nawet 

w dniu wczorajszym przedwstępna 
konferencja wszystkich naczelników 

wydziałów technicznych Magistratu 
z udziałem szefa sekcji wiceprezyden- 
ta Czyża. 
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Echa e*scesów ulicznych. 
Delegacja studentów u p. woje- 

wody. 
We czwartek 19 b. m. przybyła do 

p. Wojewody Wileńskiego delegacja 
studentów U. S$. B. wszystkich ugru- 
powań. Delegacja poinformowała p. 
Wojewodę o czynionych przez studen- 
tów staraniach o zlikwidowanie zajść 
i otwarcie Uniwersytetu, zakomuniko 
wała jednocześnie, że pośród studen- 

tów kolportowana jest wieść o drugim 
zabitym studencie niejakim Sobolew- 
skim i o studentce niewiadomego na- 
zwiska, rzekomo ciężko ranionej. Pan 
Wojewoda z całą stanowczością za- 
przeczył tym fałszywym  wieściom, 
pozbawionym wszelkiej faktycznej 
podstawy. wyrażając mniemanie, że 
pogłoski te są widocznie umyślnie roz 
siewane przez żywioły antypaństwowe 
które usiłują przeciwdziałać ogólnemu 
wśród młodzieży akademickiej dąże- 
niu do powrotu normalnej pracy na 
Uniwersytecie. Wreszcie p. Wojewoda 
na prośbę przedstawicieli studentów 
przyrzekł zarządzić ułatwienia przy 
zbieraniu się studentów na obrady w 
lokalu Bratniej Pomocy. 

  

  

Dalsze aresztowania. 
W wyniku przeprowadzonego przez fun- 

kejonarju: śledczego dochodzenia 

w sprawie Os ć ulicznych, zatrzy- 

mano w dniu wczorajszym kilkanaście osób, 

którym udowodniono udział w zbiegowisku 
i dopuszczenie się aktów gwałtu na eudzem 
mieniu w postaci wybicia szyb, oraz oka- 
zywanie czynnego opforu policji, podezas 
rozpraszania  zbiegowiska. Zatrzymanych 
przesłano w dniu wczorajszym do dyspozy- 
cji władz sądowych celem wyznaczenia środ- 
ka zapobiegawczego. Dalsze dochodzenia są 

w toku i zostaną w najbliższym czasie osta- 
tecznie zakończone. 

Jednocześnie dowiadujemy się, że tego 
rodzaju sprawy będą prowadzone w Szyb- 
klem tempie i rozprawy sądowe przeciwko 
osobom oskarżonym 0 wymienione czyny 
odbędą się w najkrótszym czasie. (e). 

Dalsza lista poszkodowanych 
firm chrześcijańskich. 

Stowarzyszenie Kupców i Przemysłowców 
Chrześcijan w Wilnie podaje do wiadomo- 
ści, że listę poszkodowanych firm chrześci- 
jańskich, podaną przez Stowarzyszenie w dn. 
15 listopada b. r. należy uzupełnić następują- 
cemi firmami, którym również wybito szy- 

by 

  

   

UL Miekiewicza — E. Wedel, Kawiarnia 
Spółkowa Dmochowskiej. 

Ut Wileńska — Dom Towarowy A. Gło- 
wiński, Bławat Kresowy, Zakład Rymarskt 
Krusiewiez, Sklep Naczyń i Wyrobów Želaz- 
nych Karol Januszkiewiez (Właść. Hieronim 
Dabkus), Piekarnia Kondratowicza, Pracow- 
nia Obuwia Moroz. 

Ul. Zawalna — Sklep Mięsny Czyżowej, 
Sklep Owocowy Żurakowskiej, Sklep arty- 
kułów Spożywczych Hieronima  Markuna, 
Bar Kresowy. 

Vl. Ludwisarska — Sklep Materjałów Pi- 
šmiennych I. S. K. 

Ul. Portowa — Sklep Mięsa Witowieza 
Władysława. 

Ul Trocka — Mleczarnia Marji Czipula- 
15. 

UA 

WAGI dziesiętne i stołowe 

PARNIKI i gniotowniki do kartofli 

SIEKACZE, szarpacze i śrótowniki 

SIECZKARNIE ręczne i konne 

poleca Е 

5 ZYGMUNT NAGRODZKI 

5 # 
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Wilno, ul. Zawalna 11-a. 

K A V 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
— Boy-Żeleński. Jak skończyć z piek- 

łem kobiet? (Świadome Macierzyństwo). 
Warszawa 1832 r. Humanitarny i trzeźwy 
umysł autora każe mu zagłębiać się z nie- 
zwykłą u nas odwagą w tajniki tragedyj 
społecznych i osobistych cierpień poszcze- 
gólnych jednostek. Ujmuje się za dolą ko- 
biet niszczonych bezmyślną, źwierzęcą płod- 
nością, chce zdrowego, silnego pokolenia 
Polaków, chce, nie ilości, jak dotąd, ale ja- 
kości ludzkiej. Przystępnie, rzeczowo, prze- 
konywująco, dowodzi konieczność ochrony 
rasy ludzkiej (a polskiej w szczególności) 
od zwyrodnienia, od przeludnienia jakie nam 
grozi, od nędzy nieuniknionej, a co za tem 
idzie groźby zabur: Zdziera zasłonę z 
fałszywej moralności i oczyszcza powietrze 
polskie, zatęchłe od zakłamanych niby-za- 
sad. Broszura powinna się rozpowszechnić 
jak najszerzej, mimo krzyków obłudników. 

  

— Balzac. Podróż do Polski. Przełożył 
Boy-Żeleński. Warszawa Bibl. Boya. 1932 r. 
Niedawno wydaną przez znawcę i wydawcę 
Bałzaca we Francji, Marcela Bouteron, w 

jego perjodycznem wydawnictwie o Balza- 
cu, natychmiast przyswoił ją naszej litera- 
turze niezmordowany tłumacz arcydzieł lit. 
francuskiej. Romantyczna historja miłości 
genjałnego mieszczucha francuskiego i wiel- 
kiej damy z kresów, najmniej zdawałoby 
się przeznaczonych dla siebie, jest jedną z 
najbardziej typowych dla ówczesnych eg- 
zaltowanych czasów, Jest jedną z powieści 
Balzaca, i gdyby ją jako taką potraktować, 
cóż za przepyszny możnaby stworzyć romans 
oparty na rzeczywistych zdarzeniach. Ci ko- 
chankowie, co się zaręczają za życia męża, 
nie widują po pięć i sześć lat, korespondu- 
ją tysiącami listów... i pobierają się na 
schyłku życia Balzaca, wszystko to przypo- 
mina w opisie jego 8-miodniowej bez za- 
trzymania się i rozbierania, podróży, z Pa- 
ryża do Wierzchowni na Ukrainę. To jest... 

wykwit romantyzmu najczystszej wody! 

WŚRÓD PISM 
6-stronicowy Nr. 46 „Wiadomości Lite- 

rackich* przynosi artykuł wstępny Bertran- 
da Russella „Religja wolnego człowieka”, 
dalszy ciąg rewelacyjnych pamiętników Świę 
tochowskiego, wiersz Pawlikowskiej, kores- 
pondencję Borowego o premjerze sztuki Nał- 
kowskiej „Dzień jego powrotu* w Bormin- 
gham, artykuł o sprawie Dreyfusa z okazji 
przedstawienia w teatrze „Melodram*, re- 

cenzje z książek pióra Czachowskiego, Stro- 
mengera, Zarskiego i Lenkowskiego, recen- 
zje teatralne Słonimskiego, ,Z teki fotomon: 
tažysty“ (Gandhi) Choynowskiego, uwagi 
Boya-Żeleńskiego „Stary Kapulet i mamka*, 
aktualności. 

POWSZECHNY SPIS LUDNOŚCI TO 
EGZAMIN POLSKI PRZED ZAGRA- 
NICĄ. NA LICZEBNOŚCI OBYWA- 
TELI I NA ICH USPOŁECZNIENIU 

GRUNTUJE SIĘ POTĘGA 
PAŃSTWA. 
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K U ROJEROR WA L E NS KAA 

WIEŚCII OBRAZKIZ KRAJU. 
Rozwój Kół Gospodyń Wiejskich 

w Wileńszczyźnie. 
Wymowa cyfr pożytecznej pracy wśród kobiet. 

Koła Gospodyń Wiejskich w w 
wództwie wileńskiem stanowią sj 
jalną dziedzinę pracy Wileńskiego To 
warzystwa Organizacyj i Kółek Rolni- 
czych. Rozwój ich s gólnie w ostat 
nich czasach idzie niemal że równo- 
miernie z działalnością innych komó- 
rek organizacyjnych 'T-wa, skupiaj 
cego wokoło siebie na terenie Wileńsz- 

czyzny blisko 30 tysięcy członków 
płci obojga. 

W r. b. założono dziesięć nowych 
Kół z łączną liczbą członków 217 w 
następu h miejscowościach: w 
Wornianach, pow. wileńsko-trockie. 
go; w Polanach, pow. oszmiański 
w Świrze i Chociłkach, pow. święciań- 

skiego; w Mieżanach, Jackowszczyź 
nie, Śniegach i Gierszanach. pow. bra- 
sławskiego; w Plisie, pow. dziśnień- 
skiego oraz w m. powiatowym Posta- 
wy, gdzie ostatnio poczyniono prace 
przygotowawcze do powstania sekcji 
powiatowej K. G. W. W pierwszej po- 
łowie b. r. sekeje powiatowe K. G. W. 
powstały w Święcianach i Mołodecz 
nie, gdzie jednocześnie odbyły się po- 
wiatowe zjazdy. 

Wzmiankować przy tej okazji na 
łeży o intensywnej pracy sekcji: pow. 
wileńsko-trockiego, która odbywa zeb - 
rania co miesiąc o zorganizowaniu 
przez sekcję w Święcianach balu ; kon 
certu, z których to imprez czysty do- 
chód przeznaczono na kupno inkuba- 
tora na 300 jaj. 

Do zakresu prac organiz 
wszystkich dotychczas istniejących 
sekcyj powiatowych K. G. W. zaliczyć 
należy pośrednictwo w nabywaniu 
nasion sadzonek malin, truskawek, 
pomidorów i t. p. oraz jaj wylęgowych 
kur rasowych a nawet przyrządów go 
spodarstwa domowego, co przejawia 
się równomiernie z akcją propagan- 
dowo-oświatową tej pożytecznej orga- 
mizacji kobiecej 

Akcja ta najlepsze daje wyniki za 
pośrednictwem urządzanych kursów 
i pogadanek w poszczególnych środo- 
wiskach organizacyjnych. Od stycznia 
do października r. b. przeprowadzo- 
no: 

a) 3 kursy gotowania: 8-dniowy w 
Wornianach, i 3-dniowy w Ludwiko- 
wie, pow. wileńsko-trockiego oraz 7- 
dniowy w Wiszniewie, pow. wilejskie- 

80; 
b) 3 kursy wyrobu wędlin: 7-dnio- 

wy w Wilnie, 2-dniowy w Dryświatach 
i 2-dniowy w Tylży, pow.  brasław- 
skiego; 

c) 5 kursów 3-miesięcznych kroj!: 
i szycia: w Wycholeniętach, pow. wi- 
lejskiego, w Kozłowsku, pow. postaw - 
skiego, w Mielegianach, pow. świę- 

ciańskiego, w Gajdach i Dryświatach. 
Pow. brasławskiego. Kursy te wzmian- 
kować należy ukończyło 68 słuchaczek. 

d) 5 dwudniowych kursów przet- 
worów owocowo-warzywnych: w Po- 
Szumieniu, Świrze, Chociłkach pow. 
święciańskiego, w Gajdach, pow. bra- 
sławskiego i w Postawach. 

Ogółem na wszystkich wymienio- 
nych kursach, nie licząc kursów kro- 
ju i szycia frekwencja gospodyń wiej. 
skich, zamknęła się okrągłą liczbą 180. 

Do czerwca wygłoszono w Kołach 
Gospodyń Wiejskich 69 pogadanck na 
różne tematy, a kierowniczka wydziału 
< ramienia Wił. T-wa O. i K. R. — inż. 

Pożary na 
buchł pożar we 

ywiekiej. Ogień zni- 
ъ mieszkańca tej wsi K. 

Chajbukty oraz dwóch jego sąsiadów, Straty 
sięgają ponad 11.000 zł. 

Drugi większy pożar wybuchł we wsi Zah- 

      

     

  

     

    

    

  

  

  

  

    

   

    

Kiełbińska miała wykłady na kursie 
ogrodniczym: w Wilnie, Wiłejce, w 
szkolę wędrownej w Radoszkowiczach, 
na kursie nauczycielskim w  Antono- 
wie, na kursie higjenistek pow. wileń- 
sko-trockiego, na kursie kobiet w Głę- 
bokiem, wreszcie na zjeździe ziemia- 
nek oraz odczyty za pośrednictwem 
radja. 

  

W miesiącach leinich akcja pro- 
pagandowa, uwieńczona została poza 
60 odbytemi  pogadankami aż 7-ma 
wycieczkami zbiorowemi, bądź posz- 
czególnych kół. I tak odbyła się 2-dnio 
wa wycieczka z Kozłowszcz /, pow. 
postawskiego / 40 Wilna i Antowiła, 
2-dniowa zbiorowa z pow święciań- 
skiego do Wilna i Kalwarji, 2-dniown 
z pow. mołodecza! do Wilejki 
na Kongres Eucha ny, 2-dniowa 
do Szkoły Rolniczej w ęcianach i 
do Olszewa, maj. p. Chomińskich. 1- 
dniowa do Szkoły Rołniczej w Opsie. 
(pow. brasławskiego) oraz takież do 
gospodarstw przykładowych w Poszu- 
mieniu, Rudziszkach i wzorowego ma- 
jątku Koziczyna, własność prezesa 

Zw. Ziemian p. Zygmunta Bortkiewi- 
czą. 

Dalej zorganizowano i zlustrowa - 
no 6 zespołów konkursu „Zdrowia w 
chacie wiejskiej* na terenie pow. wi- 
leńsko-trockiego w Wornianach. Mi- 
chaliszkach, Mejszagole, Ludwinowie, 
Bezdanach i Suderwie, gdzie jednocze - 

ie odbyły się jednodniowe lotne kur 
sy gospodarstwa domowego. 

Również w tymże czasie od czer. 
wca do października przeprowadzono 
3-krotne lustracje 4-ch zespołów kon- 
kursów ogródków warzywnych w po- 
wiecie święciańskim, 3-krotne lustra- 
cje 12 przykładowych ogródków wa- 
rzywnych oraz 2 kwiatowych w tym- 
że powiecie i pow. mołodeczańskim 
lustracje 2 zespołów konkursu bura- 
ków pastewnych i 3 zespołów w po- 
wiecie mołodeczańskim oraz w obu 
wyżej wymienionych powiatach  lu- 
stracje 20 gospodarstw drobiowych. 
Ponadto zorganizowano 2 konkursy 
uprawy pomidorów w Wornianach i 
Rzeszy, pow. wiłeńsko-trockiego. 

Ten wielemówiący rejestr wysił- 
ków Wydziału Kół Gospodyń Wiej- 
skich przy Wil. T-wie Org. i Kółek 
Rol. uzupełnia dodatkowo kilka da- 
nych z zakresu akcji hodowlanej. O- 
tóż w ostatnich miesiącach założona 

punkt kopulacyjny w zakresie hodow- 
łi świń w Bojarach, pow. święciańskie 
go oraz dwa gniazda zarodowe „kar- 

mazynów'* w Jackowszczyźnie pow. 
brasławskiego i w Cejkiniach, pow. 
święciańskiego, zaś w zakresie hodo- 
wli kur, poza pośredniczeniem w roz- 
dzielaniu materjału zarodowego „zie- 
lononóżek* na terenie pow. mołode- 
czańskiego przystępiono do budowy 
wzorowego kurnika w Kobylniku, po- 
wiatu postawskiego. 

Ježeli dodamy do tego wszystkie 
go, iż przy długim szeregu kė! gospo. 
dyń wiejszich istnieją podręczne bib- 
ijoteki, że zawdzięczając wzrastające 
mu poczuciu organizacyjnemu, człon- 
kinie kół biorą prawie wszędzie udział 
w całokształcie życia społecznego, to 
powstaje tylko życzyć by ta naprawdę 
zbożna praca wśród kobiet wiejskich 
Wileńszczyzny dawała coraz piękniej- 
sze rezultaty. 0: 

prowincji. 
razie, gminy łużyckiej, który zniszczył zabu- 
dowania gospodarskie mieszkańca tej wsi 
Konstantego Zyngiela. 

Straty sięgają ponad 10.000 zł. 
Pozatem zanotowano cały szereg pożarów 

łazien zamienionych na suszarnie Inu (e) 

  

    

     
  

  

     

    

Kuprjaniszki. 
Świetlica. 

Z dniem 12-go b. m. nruchomiona zo- 
Stała w szkole powszechnej w  Kuprjanisz- 
ach świetlica dla dorosłych. Na uczestni- 
w w zajęciach świetlicowych zgłosiła się 

młodzież w liczbie 46 osób. Prócz innych za- 
36 świetlicowych prowadzony będzie i skró- 
Tony Kurs dla dorosłych. Świetlicę prowadza: 

. Jarzyna Tadeusz, kierownik szkoly, i p. 
*arzynowa Stefanja, nauczycielka miejscowej 
Szkoły. 

  

Holszany. 
Co było powodem? 

Rocznice Powstania Listopadowego ob- 
«©hoqzone są w Holszanach zawsze z wielką 
Uroczystością i odznaczają się  starannem 
Przygotowaniem. Zwykle robi się to w ten 
Sposób, że zespoły tutejszych  organizacyj 
Przygotowują po jednym numerze i z tych 

łada się całość wieczoru. 
W roku bieżącym inicjatywę podjęli 

matorzy sceniczni Holszańskiego Odd 
w. Strzeleckiego i postanowili przygotować 

Drzedstawienie jako główną czę programu. 
Onieważ w świetlicy Zw. Strzel eckiego prze 

Prowadzany jest remont, mianowicie powię- 
2а się ją o nowy lokal dła miejscowego 
działu  Rezerwistów i b. Wojskowych, 

Wrócono się z prośbą do ks. Matulewicza, 
Ł ' pozwolił urządżać próby w sali poklasz- 
Ornej, na co ten wyraził swoją zgodę. 

Kiedy zaś w dniu 15 b. m. wspomniani 
b Atorzy zebrali się tam celem dokonania 
4 by ks. Matulewicz  najniespodziewaniej 
pł się na sali i kazał ją natychmiast o- 

ić. Wśród młodzieży, która bezradnie 
ti Tzymała się na ulicy, poczęły się rodzić 

Ożliwe pytania. Gdzie urządzimy obchód 
u oćbyśmy wszystko przygotowali? Po co 

Potr. to wszystko, kiedy ks. nie widzi w tem 
zeby? —. Należy przytem nadmienić, że 

   

  

  

  bo „w tej chwili nie była nikomu potrzebna, 
jące w tym dniu zebrać S. M. P. w 

| 

ь 

liczbie 9-ciu osób, z których zresztą 4 biorą 
udział w przedstawieniu strzeleckiem, zgo- 
dziło się na przeprowadzenie próby. — Co 
więc było powodem takiego stanowiska księ- 
dza? 

A może chodziło mu o umyślne utrudnie- 
nie przygołowania uczczenia tak drogiego 
sercu Polaka dnia jakim jest 29 listopad? 

Świadek. 

Święciany. 
Zjazd wójtów, burmistrzów 

i sekretarzy. 
Onegdaj odbył się w Święcianach zjazd 

wszystkich wójtów, burmistrzów i sekreta- 
rzy z terenu powiatu. Zjazd otworzył i prze. wodniczył p. starosta St. Mydłarz. Na zjeź. 
dzie poruszono sprawy zasad układania bud_ 
żelu na rok 1932-33 oraz sprawę wykonania skompresowanych budżetów roku bieżącego. Następnie przewodniczący Sejmiku udzielił zebranym szeregu wskazówek w dziedzinie pracy w działach drogowym, szkolnym, przy. sposobienia rolniczego i wojskowego, oraz sanitarnym. Prócz tego poruszono sprawv 
bezrobocia i regulacji cen na artykuły pierw- szej potrzeby w sensie opinjodawczym. Na 
posiedzenie zjazdu przybył kurs przodowni. 
ków pracy świetlicowej pod kierownictweri 
p. inspektora O. , Draeza, który wyjaśnił 
zebranym ważność i celowość pracy Świetli- 
cowej na terenie wsi. 

Jaszuny. 
Zagadkowy zamach na posterunko- 

wego w Jaszunach. 
Władze śledcze prowadzą obecnie docho- 

dzenie w sprawie zagadkowego zamachu na 
życie posterunkowego Leopolda Radziszew- 
skiego z posterunku P. P. w Jaszunach. 

W dniu wczorajszym posterunkowy Ra- 
dziszewski patrołując odcinek szosy Wilno- 
Lida na terenie gminy jaszuńskiej, zauważył 
jakiegoś osobnika, który na widok policjan- 
ta usiłował ukryć się w lesie. Posterunkowy 

  

     

Radziszewski natychmiast zaczął ścigać ucie- 
kającego, który oddał w jego kierunku 
strzał rewołwerowy. Posterunkowy odpowie- 
dział czterema strzałami, lecz również bez 
skutku. Tajemniczemu osobnikowi udało się | 
zbiee. 

Dałsze dochodzenie. w toku. 

Gródek. 
Usiłowanie podpalenia, 

(e) 

Ubiegłej nocy jacyś nieustaleni narazie 
osobniey wrzucili worek z żarzącemi się wę- 
glami na strych domu Dajnowskiego — mie- 
szkańca wsi Łużki, gminy gródeckiej. Dzięki 
szybkiej akcji ratunkowej ogień natychmiast 
zlikwidowano. Sprawey podpalenia narazie 
nie ujawniono. 5 (e) 

Z pogranicza. 
Wysiedlenie Połaków z granicy 

Litwy. 
Na odcinku granicznym Łoździcje z gra- 

nie Litwy wysiedlono rodzinę Andrzeja To- 
za, z pow. olickiego. Powodem wy- 

siedlenia było — nauczanie przez Tomasze- 
wicza, żonę i córkę dz rodzin polskich w 
języku ojczystym we wsi Faraniszki, gdzie 
przed rokiem została zamknięta szkoła pol- 
ska. 

W rejonie Olkienik z granie Litwy wy- 
siedłony został Wincenty Truchlecki z pow. 
koszedarskiego b. nauczyciel polskich szkół 

  

     

  

  

na Litwie. Truchlecki ostatsio odsiadywał 
karę więzienia w Koszedarach za rzekomą 
antypaństwową działalność na rzecz Litwy. 

Znowu spalenie szkoły polskiej. 
Z pogranicza donoszą, iż we wtorek wie- 

czorem we wsi Rodziewicze położonej wpo- 
bliżu miasteczka Sumiliszek nieznani spraw- 
<y podpalili polską 4-oddziałową szkołę. 

Budynek szkoły oblany został z 6 stron 
nafta i zanim zarządzono akcję przeciwpo- 
żarową budynek doszczętnie spłonął wraz z 
całem urządzeniem i inwentarzem. Również 
pastwą płomieni padło mieszkanie woźnego 
Jana Hancewicza, który podczas pożaru nie 
był obecny w domu. 

a miejseu wypadku znaleziono porzuco- 
ne dwie konewki pochodzące z fabryk litew- 
skieh, używane w oddziałach wojskowych 
saperskich. 

Jak zdolališmy dowiedzieč się, ze źródła 
dobrze poinformowanego, podpaleń szkół na 
terenie polskim jak i litewskim dokonywują 
specjalne bojówki litewskie, które działają 
ściśłe w porozumieniu z wywiadem litew- 
skim. 

  

Ujęcie poszukiwanego fałszerza 
pieniędzy. 

W nocy z 17 na 18 b. m. na pograniczu 
pelsko-litewskiem w rejonie Marcinkańców 
ujęty został fałszerz Ch. Narcingier z Łodzi, 
kłóry jest poszukiwany przez policję łódz- 
ką i warszawską za fałszowanie czeków. 

Narcingiera wczoraj pod silną eskorta 
przekazano władzom śledczym. 

  

Likwidacja organizacji komunistycznej 
w Grodnie. 

Władze bezpieczeństwa dokonały ostat- 
nio likwidacji organizacji komunistycznej 
na terenie powiatu grodzieńskiego. Ogółem 
aresztowano 20 osób, wśród nich kierowni- 
ków ruchu wywrotowego. Podczas rewizji, 

przeprowadzonej u aresztowanych znaleziono 
wiele materjału obeiążającego w postaci u- 
lotek propagandowych oraz okólników par- 
tji komunistycznej. 

WIEŚCI Z WOJEW. NOWOGRÓDZKIEGO 
Oddział Nowogródzki „Kurjera Wileńskiego” 

w Nowogródku przy ul. 3-go Maja, 
mieści się 

tel. 94. 
  

Kino dźwiękowe 

Pogoń „MONTE CARLO" 
Wspaniały filmi Bogata wystawa! 

w Nowogródku | Od 21 b. m. „Miłość na rozdrożu” czyli „Z raju boiszewickiego* 
  

Nowogródek. 
I w Nowogródku są wypadki 

niecodzienne. 
Onegdaj kilku szoierów z braku lepszej 

roboty wszczęło między sobą bójkę w rezal- 
tacie której jeden z nich nazwiskiem Mi- 
Śkiewicz pehnął nożem kilkakrotnie swego 
„zawodnika* Cholewo, który z tej areny po- 
wędrował do szpitała. 

Miśkiewicza po przesłuchaniu — pozosta- 
wiono na wolności. | 

— W tymże dniu wystrzałem z rewoł- 
weru w serce pozbawił się życia niejaki Mac- 
kało, trudniąey się wyrobem kiełbas. 

Policja ma więc niecodzienną robotę. Iw. 

Jak to bywa z podatkami. 
Nasze urzędy podatkowe słyną już bodaj 

że na cały at ze swej przesadnej skrupu- 
latności w wymierzaniu i ściąganiu podat- 
ków. O ile odbywa się to przy zachowaniu 
wszelkich formalności i dokładnem prowa- 
dzeniu ksiągowości przez urzędy podatkowe, 
no to się kończy tylko na ciężkiem westch- 
nieniu oswojonego z tem płatnika. Ale nie- 
stety, często taki urząd w swej nadmiernej 
„gorliwości* szuka tylko płatników, zanied- 
bując swe księgi, daty i cyfry, wywołując w 
rezultacie zrozumiałą niechęć do tych insty- 
tucyj. 

Onegdaj wieczorem, spieszę zmoknięty do 
Oddziału Kurjera Wileńskiego, aż tu raptem 
na zakręcie chodnika pędzi ktoś wprost na 
mnie... Gdy „krótkie spięcie* nastąpiło, spo- 
strzegłem, że jest to mój znajomy p. Leon 
LG 

— Dokąd pędzi pan tak nieuwažnie? — 
pytam poprawiając zgnieciony uderze- 
niem mój kapelusz. 

? ja?.. do wszystkich dpabłów!... 
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— Co...? 
ch ich szlag trafil... 

— A niech trafi. Może będzie na świecie 
lepiej... 

— Lepiej?.. Nigdy nie będzie lepiej gdy 
tacy urzędnicy. 

— No to niech sobie będą — mówię po- 
jednawczo, widząc, że p. Leon K. nie na żar- 
ty jest zdenerwowany. Aż wreszcie p. K. py- 
ta mię. 

—- Panie, jakby pan postąpił w wypad- 
ku gdyby od pana Ściągano osiem razy ten 
sam podate: A 

— Co? aż osiem razy — i pan płacił?... 
— Otóż. całe moje szczęście, że już po 

drugiem takiem żądaniu zaszyłem kwit głębo- 
ko do ubrania, gdzie on mimo, że ubranie 
dawno już znoszone — leży. Ale teraz muszę 
chyba oddać go na przechowanie do ognio- 
trwałej kasy. 

— Poco? 
— Jakto poco. Przecież już osiem razy 

od 1926 roku, kiedy w dniu 2 listopada wpła- 
ciłem w kasie skarbowej w Baranowiczach 
należny odemnie podatek dochodowy w su- 
mie 32 zł. 45 gr. zaprzychodowany tam pod 
poz. Nr. 15842, — przychodzą do mnie sek- 
westratorzy żądając uiszczenia tego samego 
podatku. Ale cierpliwość moja już się wy- 
czerpała. *Jakże można tak  maltretow. 
człowieka. Już osiem razy pruję moje ubra- 
nie i pokazuję im czarne na białem, że po- 
datek ten dawno już jest wpłacony. I każdy 
z nich obiecał, że więcej to się nie powtórzy. 

Teraz idę do adwokata. Tak dalej być 
nie może. 

— Poco te koszta. Niech pan lepiej pój- 
dzie do Izby Skarbowej — wołam za nim. 
Lecz p. K. znikł już za bramą posesji naj- 
poważniejszego w Nowogródku adwokata. 

Iw. 

Czy tak się postępuje w społeczeń- 
stwie kulturalnem ? 

W Nowogródku, przy ulicy Wojewódz- 
kiej, mieszka w swojej pochylonej już od 
starości chałupinie — również stara 70-let- 
nia p. Sieniuto, która ma 28-letniego umys- 
łowo chorego syna. Jest on jedynakiem i 
mimo, że swojej matki nie poznaje, kocha 
ona go miłością matki fanatyczki. Pragnąc 
swego Józia ratować, wysyła go za uciułane 
i pożyczone pieniądze do wileńskich szpitali, 
gdzie on przebywał przez kilka lat. Jednak- 
że za leczenie należało płacić, a że starusz- 
ka nie miała czem, więc sprowadzono syna 
zpowrotem do Nowogródka i oddano go pod 
opiekę matki staruszki, która już sama wy- 
maga opieki. Coprawda Magistrat postanowił 
wypłacać jej tytułem zapomogi po 10 zł. mie. 
sięcznie. Za te dziesięć złotych staruszka ma 
utrzymywać siebie niedołęgę i — obłąkane- 
go syna, który nie zawsze pozwala jej dot- 
knąć siebie. Jst więc niemyty, prawie nagi, 
czasami agresywny, a co najgorsze — za- 
nieczyszcza pokój i siebie, bo nie odczuwa 

  

  

  

czynności fizjologicznych. Ostatnio chory 
Sieniuto nie bacząc oczywiście na skomlenie 
matki, wyważył drzwi i poszedł sobie na 
spacer budząc trwogę u dzieci, a zgrozę i li 
tość u starszych. Nocował on w Komisarja- 
cie aż wreszcie odprowadzono go do domu. 

Oneg dwiedziłem go w mieszkaniu 
Sieniutowej. Gdy wszedłem do malutkiego 
(raczej kurnika) bez podłogi i kilku szyb w 
jedynem okienku, ujrzałem człowieka 0 ob- 
liczu dość sympatycznem, lecz odrazu zdra- 
dzającem niepoczytalność umysłu. Był okry- 
ty starym płaszczem, lecz bosy i brudny. 
Stał pochyłony naprzód i coś sobie bełkotał. 
Staruszka zaś stała zdala od niego i ubole- 
wała, że jej synek nie chce włożyć czystej 
koszuli. Zgroza wprost przejmuje. człowieka 
patrząc na tych dwoje. 

Niestety nasze społeczństwo mimo, że 
pragnie uchodzić za naród kulturalny i 
chrześcijański cnotą miłości bliźniego 
nie przejmuje się. Samorządy, zamiast tego 
aby stworzyć należytą opiekę dla tego rodza- 
ju chorych — pakują ich na barki rodziny, 
która nieraz i bez tego ciężaru nie ma środ- 

    

  

  

ków na swoją nędzną egzystencję. Tw. 

Oskarżenie o podpalenie, 
Do Sądu Okręgowego w Nowogródku 

wpłynął od Prokuratury akt oskarżenia na 
Stefana Kota, który w nocy z dnia 21 na 22 
września r. b. we wsi Hołyń gm. lubczańskiej 
z zemsty na tle majątkowem podpalił sto. 
dołę swego brata Mikołaja Kota. 

Prokuratura w Nowogródku pociąg- 
nęła do odpowiedzialności 

Sekwestratora gminy nowo-myskiej pow. 
baranowickiego — Józefa Michałowskiego 
który przywłaszczył ściągnięte z mieszkań- 
ców gminy nowo-myskiej podatki w sumie 
około 800 zł. 

II Powszechny Spis Ludności — 
to egzamin wyrobienia obywatelskie- 
go. Współdziałaj z władzami spiso- 
wemi. 

iii RET AO TEEROWYRZZOECRĘ 

List do Redakcji. 
Wielce Szanowny Panie Redaktorze! 

Z związku ze wzmianką, umieszczoną w 
Nr. 266 poczytnego pisma Pańskiego w spra- 
wie niedojścia do skutku Plenarnego Zebra- 
nia Izby Przemysłowo-Handlowej w Wilnie 
w dniu 15 b. m. zwracam się z uprzejmą 
prośbą o łaskawe zamieszczenie poniższego, 
celem należytego wyświetlenia faktycznego 
przebiegu Zebrania: 

Na mocy Regulaminu Obrad Plenarnych 
Zebrań Izby Przemysłowo-Handłowej w Wil 
nie złożyłem na ręce Przewodniczącego Zeb- 
rania nagły wniosek o postawienie na porzą- 
dku dziennym Zebrania sprawy ustosunko- 
wania się Izby do smutnych zajść ostatniego 
tygodnia. 

Uzasadniając nagłość wniosku, podnio- 
słem, że od tygodnia życie handlowe miasta 
zostało poważnie zakłócone, że Izba Prze- 
mysłowo-Handlowa jako instytucja, powoła- 
na do czuwania nad interesami handlu i 
przemysłu powinna swoim autorytetem, na- 
równi z całem zdrowo myślącem . społeczeń- 
stwem, wziąć czynny udział w nawołaniu do 
przywrócenia spokoju, wzajemnego zaufania 
i wzajemnej zgody. 

Po tem oświadczeniu mojem, wice-prezes 
Izby p. Mieczysław Żejmo zaznaczył, że opu- 
ści salę óbrad, jeżeli (nie mówiąc już o me- 
ritum wniosku) poddana będzie pod głoso- 
wanie chociażby sprawa nagłości wniosku, 
motywując swe stanowisko jakoby nie mają- 
cym styczności z życiem gospodarczem cha- 
rakterem sprawy. Następnie też na czele gru- 

py radców salę posiedzeń opuścił. 
Przewodniczący Zebrania zarządził przer- 

wę. Po przerwie radcowie — Żydzi, uważając 
że powaga sprawy i godność radców — Ży- 
dów nie zezwalają im na wykorzystanie przy 
padkowo posiadanej przez nich większości 
głosów do narzucenia Zebraniu rozpatrzenia 
poruszonej sprawy, i że nieoczekiwanie wyt- 
worzona sytuacja wymaga głębokiego zasta- 
nowienia się, zaproponowali odroczenie Zeb- 
rania, co też większością głosów zostało uch- 
walone. 

Zechce Pan Redaktor przyjąć wyrazy głę- 
bokiego szacunku. 

W imieniu radców — Żydów Izby Prze- 
mysłowo-Handlowej w Wilnie. 

Wice-prezes I. P.-H. w Wilnie. 
A. Gordon 

Wilno, ul. J. Jasińskiego 24. 
Dnia 18 listopada 1931 roku. 

    

Ex | 
Listopad | 

Dziś: Feliksa. 

Jutro: Alberta. 

  

  

   Wschód słońca —g., 7 m. 03 

Zachód A 

Spestrzeżenia Zakładu Meteorsiegii U. 5. E. 
w Wilnie z dnia 19/XI — 1831 oska 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 

Temperatura średnia (0 

S najwyższa: O 

е najniższa: — 1° С. 

Opad w milimetrach: 0,1 

Wiatr przeważający: wsch. 

Tendencja baromua wzrost 

Uwagi: pochmurno. 

—g. 15 m. 41   
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KOŚCIELNA. 
— Konsekracja obrazu M, B. Ostrobram- 

skiej. W sobotę dnia 21 b. m. o godz. 9 ra- 
no J. E. ks. Arcyb. poświęci kaplicę Ostro- 
bramską i dokona konsekracji cudownego 

obrazu Matki Boskiej, poczem odprawi uro- 
czyste nabożeństwo. 

MIEJSKA. 
— Ilość taksówek w Wilnie maleje. Cięż- 

ki kryzys gospodarczy w katastrofalny. spo- 
sób odbił się i na zarobkach szoferów, któ- 

rzy naskutek fatalnej konjunktury częstok- 
roć zmuszeni są do sprzedaży swych wozów. 

Obecnie w Wilnie kursuje tylko 80 doro- 
żek samochodowych. 

— W grudniu przybędą autobusy Arbonu 
Z dniem 1 grudnia uruchomione zostanie 
biuro Towarzystwa „Arbon*. W związku z 
tem dowiadnjemy się, że w terminie do 15 
grudnia ma przybyć do Wilna 46 wozów 
marki Saurera. Karoserje maszyn zosłały 

    

   

   
  

     

  

mane w fabryce Plage i La 

    

ciowo w 
kiewicz, częściowo zaś przez państwowe Za- 
kłady Inżynieryjne,    

Autobusy Arbonu wykonane są podług 
ostatnich wymogów współczesnej techniki 
samochodowej i zaopatrzone w centralne о- 
grzewanie. 

Podobno za przykładem Wilna tego ro- 
dzaju wozy zakupione zostały również przez 
Magistrat m. Gdyni. 

Komunikację w Wilnie Arbon obejmuje 
jak wiadomo z dniem 1-go stycznia roku 
przyszłego. 

— Wydział kontroli Magistratu kończy 
dochodzenie w sprawie Kina Miejskiego. 
Żmudne i od dłuższego czasu trwające prace 
wydziału kontroli Magistratu nad zbieraniem 
materjałów w sprawie gospodarki a miej- 
skiego są już na ukończeniu. Najpóźniej w 
sobotę dnia 21 b. m. wszystkie akta i ze- 
brane materjały przekazane zostaną prze- 
zydentowi miasta. 

Jak wiadomo niezależnie od powyższego 
w sprawie gospodarki kina miejskiego pro- 
wadzą dochodzenie władze prokuratorskie 
oraz specjalna Komisja wydelegowana przez 
Radę Miejską. 

— Powrót z Londynu delegata miasta 
Wilna. W najbliższych dniach spodziewany 
jest powrót do Wilna mec. Jundziłła, który 
z ramienia samorządu wileńskiego, bawi obe- 
cenie w Londynie w związku z końcowym ©- 
tapem prac nad likwidacją pożyczki angiel- 
skiej. Zadaniem delegata wileńskiego było 
czuwanie nad zgłaszanemi do rejestracji ob- 
ligacjami. Prace te obecnie są już na ukoń- 
czeniu. 

Natychmiast po powrocie mec. Jundziłła 
zwołane zostanie nadzwyczajne posiedzenie 
Magistratu, na którem złożone zostanie spra- 
wozdanie w jakiej ilości obligacje pożyhz- 
kowe zosłały zarejestrowane. Pozwoli to 
określić wysokość sumy, jaka przypada do 
zapłacenia z tytułu pożyczki angielskiej. 

— Ilość wypadków w mieście stałe wzra- 
sta. Podług danych pogotowia ratunkowego 
ilość wypadków w mieście zwiększa się stale 
z roku na rok. Już obecnie w ciągu 10 i pół 
miesięcy pogotowie udzieliło pomocy w 5678 
ypadkach, co odpowiada ogólnej ilości po- 

mocy udziełonej przez pogotowie w ciągu 
całego roku 1930. 

— 8-cia karetka pogotowia ratunkowego. 
Magistrat m. Wilna w najbliższym czasie za- 
kupi dla potrzeb pogotowia ratunkowego ka- 
retkę samochodową marki „Chevrolet. Bę- 
dzie to trzeca z rzędu karetka samochodowa 
w rozporządzeniu pogotowia ratunkowego. 

SPRAWY PRASOWE 
Konfiskata „Expressu Wileńskiego*. 

Władze administracyjne zarządziły konfis- 
katę nakładu „Expressu Wileńskiego* z dn. 
19-ga b. m. za umieszczenie 3-ch wzmianek 
kronikarskich omawiających ostatnie wy- 
padki w Wilnie. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Sodalicja Marjańska Akademików U. 

S. B. podaje do wiadomości, iż w niedzielę 
dnia 22 b. m. w kaplicy sodalicyjnej (Wiel- 
ka 64) odbędzie się o godz. 8 rano nabożeń- 
stwo ogólne. 

Goście mile widziani. 
— Referent Organizacyjny Z. P. M. D. 

Szkół Wyższych Rzp. Poł. Okr Wil. podaje 
do wiadomości: 

Lokal Z. P. M. D. mieści się przy ulicy 
Zamkowej 8 m. 3, tel. 148. Oddział Wileński 
Akademickiej Centrali Informacyjnej (A. 
C. I.) mieści się w lokalu Z. P. M. D., czyn- 
ny codziennie od 17 do 18, posiada bezpo- 
Średnie wiadomości z życia akademickiego 
polskiego i zagranicznego, informuje szybko 
i dokładnie. Wszystkie organizacje akademi- 
ckie prosimy o nadesłanie swych adresów i 
składu Zarządów dla bezpośredniego nawią- 
zania kontaktu. 

W! lokalu Z. P. M. D. odbywają się dy- 
żury w następującym porządku: 

Prezes Okręgu poniedziałki i 
od godz. 18 do 19. 

Wiceprezes wtorki i piątki od godz. 18 
do 19. 

Ssekretarjat codziennie od godz. 17 do 18. 
Skarbnik środy i piątki od godz. 17-ej 

do 18-ej. 
Referent organizacyjny codziennie od go- 

dziny 18 do 19. 
Referent propagandowo-prasowy czwari- 

ki od godz. 18 do 19. 
Referent pracy społecznej czwartki od 

godz. 18 do 19. 
— Kalendarzyk prac Z. P. M. D. na czas 

od 23. XI. do 28. XI. włącznie: 

  

  

   

        

   

  

czwartki 

     

23. XI. — Zebranie Koła koleżanek go- 
dzina 20. 

24. XI. — Zebranie Zarządu. Zebranie 
referatu organizacyjnego. 

26. XI. — Zebranie referatu bałtyckiego. 
Zebranie Koła Wewnętrznego poświęcone 
sprawom akademickim godz. 20, 

27.XI. — Zebranie Zarządu Z. P. M. D. 
28. XI. -— Zebranie Komisji Rewizyjnej. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Kurator Okręgu Szkolnego Wileń- 

skiego p. Kazimierz Szelągowski wyjechał na 
kilka dni w sprawach służbowych do War- 
szawy. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Zarząd Związku Absolwentów Gimna- 

zjum Jezuitów w Wiłnie podaje do wiado- 
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NIKA 
mości członków, że w niedzielę dnia 22 b. 
m. odbędzie się zebranie ogólne. Początek 
zebrania o godz. 17. Po zebraniu referat i 
herbatka towarzystka. Obecność wszystkich 
członków konieczna. Równocześnie przypo- 
minamy, że kierownik se pośrednictwa 
pracy dyżuruje we wtorki i piątki od godz. 
19 do 20, w których to godzinach są załat- 
wiane sprawy co do udzielania korepetycyj 

— Baczność Podchorążowie Rezerwy. Na 
podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walne- 
go Zebrania Koła Podchor vy 
przy Kole Oficerów Rezerwy w Wilnie z dnia 
14 listopada 1931 r. i Zarządu Koła Z. O. R. 
w Wilnie z dnia 15 listopada 1931 r. wszyscy 

żący uprzednio 
"ch Rezerwy zostali wcie- 
kiego Z. O. R. na pra- 

istych. Wobec tego 
rezerwy są proszeni 

kretarjatu Koła Waleń- 

      

   

          

      

podchorążowie rezerwy 

do Koła Podchorą 
leni do Koła Wil 
wie 

    

  

członków rzecz 
y podchorą 

niesię do & 

  

      
     

    

  

o zgła 
skiego Z. O. R. uł. Wileńska 33 — Klub Te- 
chników, w celu otrzymania  legitymacyj 
członkowskich. 

  

Koledzy, którzy dotychczas nie wypełnili 
deklaracyj ewidencyjnych są proszeni o wy- 
pełnienie takowych. ; > 

— Podziękowanie. Zarząd Zrzeszenia M o 

jewódzkiego Związku Pracy Obywatelskiej 

  

   
Kobiet w Wilnie składa uprzejme podzięko- 
wanie p. 
27 mtr 

efowi Domagalle za ofiarowane 
płótna naszej Ochronce im. Ks. „B-pa 
awa Bandurskiego na fartuszki dla 

  

    

— Bezpłatny Kurs Instruktorów Obrony 
Przeciwgazowej. Wojewódzki Komitet L. 0. 
P. P. celem dania możności zaznajomienia 
się spełeczeństwa z techniką walki przyszłej 
wojny lotniczo-gazowej, jak również i ze spo 
sobami obrony przeciwłotniczo-gazowej, zor- 
ganizował bezpłatny stały Kurs Instruktorów 
III Kalegorji O. P. Gi : 

Zapisy na drugi kurs O. P. Gaz. przy jmu- 
je Wojewódzki Komitet L. O. P. P. przy ul. 
Marji Magdaleny 4 m. 1 codziennie w godzi- 

nach od 10—15. 
Wykłady odbywać się będą dwa razy w 

tygodniu od godz. 18—2 
Czas trwania Kursu godzin. 
Kurs rozpoczyna się dnia 24 

1931 roku. 

Z POCZTY. 
— Dyrekcja Poczt i Telegrafów komuni- 

kuje: Wobec uruchomienia bezp: 
przewodu telefonicznego Warszaw 
zniżono z dniem 14 b. m. opłaty za rozmo- 
wy telefoniczne, prowadzone między Polska 
a Francją o 1 fr. zł., wobec czego obecnie 
jednostka trzyminutowa wynosi od 7 fr. 20 
cent. do 13 fr. 80 cent. w zależności od 
strefy. 

Tak ze strony Francji jak i ze strony Pol 
ski dopuszczone są do rozmowy wszystkie 

urzędy pocztowo-telegraficzne. 
— Podziękowanie. Pocztow 

mocy Bezrobotnym Wileńskiej: Dyr. Poczt 
i Telegrafów uprzejmie dziękuje pp. Marji 
Szmurłowej oraz Janinie Sumorokowej za 
łaskawe bezinteresowne wzięcie udziału w 
koncercie muzykalno-wokalnym, odbytym w 
dniu 14 b. m. w małej sali Miesjkiej ku ucz- 
czeniu rocznicy 11 listopada, z którego cał- 
kowity dochód przeznaczono na pomoc dla 
bezrobotnych. : 

Komitet wyraża również podziękowanie 
firmie Weler za bezinteresowne i piękne 
przyozdobienie sali kwiatami w dniu kon- 
certu. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Klub Włóczęgów. W piątek dnia 20 b. 

m. odbędzie się w lokalu przy ulicy Prze- 

jazd 12 LXIV zebranie Klubu Włóczęgów 
Senjorów. 

Na porządku dziennym: 1) Omówienie 
ostatnich wypadków na terenie akademic- 
kim. 2) Referat p. K. Leczyckiego p. t. „Po- 
lacy na Łotwie”. Początek o godzinie 19 min. 
30. Goście mile widziani. 

— Uwaga członkowie Rodziny Radjowej. 
W niedzielę dnia 22 listopada o godz. 5 po 
południu odbędzie się w Rozgłośni Wileń- 
skiej (Witoldowa 21) doroczne Walne Zebra- 
nie Stowarzyszenia „Rodzina Radjowa*, Na 

porządku dziennym m. in. sprawozdanie Za- 
rządu i wybory nowego Zarządu. Obecność 
wszystkich członków konieczna. W razie bra 
ku przepisanej ilości członków zebranie roz- 
pocznie się tegoż dnia o godz. 5.30 p. poł. 
i będzie ważne bez względu na ilość obec- 
nych. 

Osoby pragnęce zapisać się na członków 
R. R. mogą to uczynić tuż przed zebraniem 
u wejścia. 

RÓŻNE. 
— Loterja Fantowa, Dnia 22 listopada 

1931 roku w niedzielę odbędzie się loterja 
fantowa na rzecz X Konferencji Pań Miło- 
sierdzia Św. Wincentego a Paulo dla naj- 
biedniejszych parafji ostrobramskiej. 

Sprzedaż biletów odbywać się będzie w 
różnych punktach miasta, wydawanie zaś 
fantów w Ognisku parafjalnem. Cena losu 
50 groszy. 

— Uwadze władz sanitarnych. Spotyka- 
jąc w pismach codziennych wzmianki o za- 
rządzeniach władz sanitarnych i policyjnych 
o utrzymywaniu w stanie czystości i porząd- 
ku podwórzy i t. p. a także wobec islnienia 
odnośnych ustaw i przeprowadzanych nie- 
kiedy komisyjnych lustracyj, momiwoli po- 
wstaje pytanie, czy wszystkich właścicieli 
domów te zarządzenia obowiązują i dlacze- 
go pewne posesje zabudowane i stale za- 
mieszkałe, od szeregu misięcy są poza pra- 
wem i obowiązkiem zadośćuczynienia naje- 
lementarniejszym potrzebom higjeny i wy- 
maganim mieszkańców. Mam na myśli po- 
sesję, znajdującą się w Wilnie, przy ul. Brzeg 
Antokolski4, w sądziedztwie siedziby  6-go 

Kom. Pol. P., a tak niemiłosiernie opuszczo- 
ną pod każnym względem sanitarnym, jak 
żadna chyba w głębi lasu położona lešni- 
czówka względnie osiedle na pustkowiu. 

Naprawdę trudno wprost uwierzyć, aby w 
obecnych czasach w Wilnie i to obok Kom. 
P. P. dom o 2 mieszkaniach bez przerwy 
zamieszkałych, od czasu powodzi hy łtak 
opuszczony, że brak nawet ustępu nie mó- 
wiąc już o śmietniku. Po wodę zaś do picia, 
lokatorzy tego domu chodzą do posesji te- 
goż właściciela w sąsiedztwie Nr. 21, gdzie 
jest kryniczna studzienka do której każdy 
biorący wodę zanurza swój dzban, czy wia- 
dro niekiedy z rękami, by zaczęrpnąć wody 
(zrąb ponad poziom wody m-w 40—50 ctm). 
W studzience tej można widzieć przez taflę 
wody, spoczywające na dnie stare miednice, 
konewki i kawałki drzewa, co jak sądzę, nie 
powinno być. 

Na wielokrotne prośby lokatorów, by go- 
spodarz zechciał wybudować chociaż ubika- 
cję, poza obietnicą, nie od m-ca kwietnia nie 
wskórano, a więc wszelkie nieczystości i 
śmiecia z mieszkań łącznie z czynnościami 
fizjologicznemi lokatorów, roznosi się po 
całem podwórzu „stwarzając zaiste rzadki 
stan higjeny i sanitarności, mimowoli wiec 
powsłaje pytanie: gdzież nadzór sanitarny. 

ZABAWY. 
— Wielka Zabawa Taneczna. W dniu 21 

listopada r. b. w sali Związku Drukarzy m 
Wilna (ul. Bakszta Nr. 8) odbędzie się Wiel. 
ka Zabawa Taneczna. 

' Do tańca przygrywa znany jazzband. 
Bufet obficie zaopatrzony na miejscu. 

Początek zabawy o godz. 9-ej wieczorem. 
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TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski w Lutni. Dziś w piątek 

dnia 20 b. m. ujrzymy  frapującą sztukę 
Kaisera p. t. „Dzień październikowy”, która 
wszędzie zdobyła sobie zasłużone powodzenie 
Składają się na to: niezwykle oryginalna 
treść, zagadnienie pełne żywotności, oraz 
świetne przez autora postawione rołe, które 
u nas znalazły doskonałych odtwórców w 
osobach pp. Dunin-Rychłowskiej, Mareckiej, 
Glińskiego i Loedła. Wnikliwa reżyserja Sta- 
nisławy Wysockiej. oraz nastrojowe deko- 
racje W. Makojnika dają sztuce należyty ton 
i oprawę. 

— Jutro i dni następnych 
dziernikowy“. 

— Teart Miejski na Pohulance. Dziś w 
piątek dnia 20 b. m. o godz. 8 wiecz. ukaże 
się „Lałka*, przepiękna komedja muzyczna 

Audrana. Całkowicie nowa reżyserja i insce- 
nizacja reż. W. Radulskiego nadała widowi- 
sku temu szybkie tempo, wesołość i humor. 
Nieprzewidziane sytuacje oraz komiczne pio- 
senki wywołują salwy Śmiechu na widowni. 
Nowe oryginalne dekoracje skomponował W. 
Makojnik. W sztuce bierze udział cały nie- 
mal zespół z pp. Szurszewską, Brygiewiczem 
i Ciecierskim w rolach głównych. Przy pul- 
ZĘ kapelmistrzowskim p. W. Szczepań- 
ski. 

— Jutro i dni następnych „Lałka”. 
— Szkołne przedstawienie „Róży* na Po- 

hułanee. Jutro w sobotę dnia 21 b. m. o go- 
dzienie 4 p. p. odbędzie się przedstawienie 
przeznaczone dla szkół. Wypełni je potęż- 
ny dramat Żeromskiego „Róża* w reżyserji 
dyr. M. Szpakiewicza. Ceny szkolne. 

iedzielnt przedstawienie popołudnio- 
we na Pohulance, W nadchodzącą niedzielę 
dnia 22 b. m. ukaże się na przedstawieniu 
popołudniowem o godz. 4 nieśmiertelne arcy- 
<izieło Żeromskiego „Róża*. Ceny miejsc zni- 
żone. 

FALA 244,1 m. — stacja o mocy 0,5 Kw. 
FALA 581 mtr. stacja o mocy 22 Kw. 

PIĄTEK, dnia 20 listopada 1031 r. 

11.40: Komunikaty. 
14.00: Program dzienny. 
14.06: Muzyka z płyt. 
15.05: Komunikaty. 
15.25: „Drogi t kierunki nowoczesnej zo- 

ologji“ odczyt. 

SKLEP FUTER 
I PRACOWNIĄ KUŚNIERSKA 

„Dzień paź- 

   

15.45: Koncert dla młodzieży (płyty). 
16.20+ „Znaczenie gospodarcze drugiego 

powszechnego spisu ludności* od- 
czyt. 

Codzienny odcinek powieściowy. 
Lekcja angielskiego. * 
„Rewolucja francuska“ II odczyt. 
Koncert. 
Kom. L. O. P. P. 
„Polakom na Kowiefszezyžnie“. 
Przegląd zagranicznej prasy rołni. 
czej. 

19.26: „Ciotka Albinowa mówi”. 
19.40: Program na sobotę. 
19.45: Pras. dzien. radj. 
20.00 Pogad, muzyczna. 
20.15: Koncert symfoniczny z Filharm. 
22.40: Kom i muzyka taneczna. 

SOBOTA, dnia 21-go listopada 1981 roku. 

16.40: 
16.55: 
17.10: 
17.35: 
18.50: 
19.00: 
19.15: 

  

  

11.40: Kom. 
12.10: Poranek szkolny ze Lwowa. 
14.00: Progr. dzienny. 
14.05: Muzyka (płyty). 
15.05: Kom. i pogadanka. 
15.45: Koncert życzeń (płyty). 
16.20: 
16.40: 
16.50: 
17.00: 

Radjokronika. 
Codzienny odcinek powieściowy. 
Koncert życzeń. 
Tr. nabożeństwa Opieki M. Boskiej z 
kaplicy w Ostrej Bramie. 
Audycja i kencert dla młodzieży. 

18.50: Kom. rolniczy Wil. Tow. O. i K. R. 
19.00: Tygodnik litewski. 
1920: Kwadrans akademicki. 
19.35: Progr. na niedzielę i rozm. 
19.45: Pras, dzien. radj. 
20.00: Na widnokręgu — felj. 
20.15: Muzyka lekka. 
21.55: „Witaj jutrzenko swobody* — felj. 
22.10: Koncert chopinowski. 
22.40: Kom. 
23.00: „AKUKU* — odcinek z docinkami. 
23.30: Muzyka taneczna z płyt. 

NOWINKI RADJOWE. 
SYNTEZA WIELKIEJ REWOLUCJI 

O godz. 17 min. 10 usłyszymy drugą i 
ostatnią część świetnego w formie i pełnego 
głębokich myśli odczytu prof. Marjana Zdzie- 
chowskiego o Rewolucji Francuskiej. Tran- 
smisja na wszystkie stacje. 

MAKUSZYŃSKI MÓWI... 

Dnia 20 b. m. w przerwie koncertu sym- 
fonicznego z Warszawy zabierze głos przed 
mikrofonem jeden z najbardziej popularnych 
autorów połskich — Korneł Makuszyński. 
Prelekcja ta p. t. „Droga na Parnas* mieć 

18.05: 

  

KU R JE R W 

będzie charakter pamiętnikarski z okresu 
Młodej Połski, z którą łączyły prelegenta za- 
żyłe i serdeczne stosunki. 

PREZ MŁODE USZY DO MŁODEJ DUSZY. 

Już starożytni filozofowie podkreślali po- 
tężny wpływ muzyki w procesie wychowy- 

wania młodych dusz. W; radjowych koncer- 
tach dla młodzieży łączy się przyjemne z po- 
żytecznem. Wysłuchanie szeregu wartościo- 
wych utworów muzycznych, poprzedzonych 
przystępnemi objaśnieniami p. Zofji Ławę- 
skiej przynosi młodym słuchaczom  nieza- 
przeczoną a bez wysiłku osiąganą korzyść. 

sn NSS MST STT ASS 

12-tu wywrotowców z pow. dziśnieńskiego 
przed sądem okręgowym. 

Po zlikwidowaniu w końcu 1928 r. rej- 
komu w Głębokiem i ujęciu w związku z tem 
głównych działaczy komunistycznych z nie- 
jakim Aniskowiczem na czełe, akcja wywro- 
towa na terenie pow. dziśnieńskiego zamarła. 

Jednakże już w lecie następnego roku 
władze bezpieczeństwa stwierdziły ruch ko- 
munistyczny, co przejawiało się rozpowsze- 
chnianiem bibuły i wywieszaniemt transpa- 
rentów komunistycznych. 

Dzięki energicznym zabiegom policji u- 
jawniono, iż akcja komunistyczna na tere- 
nie powiatu dziśnieńskiego n skrawiej wy 
stępuje w gminach: dokszyckiej, głębockiej 

i porpliskiej. 
Kierownikiem tej akcji, a raczej kiero- 

wnikiem rejonowego komitetu w Głębokiem 
był Jan Puczyński ze wsi Lichobołocie, na 
terenie gminy dokszyckiej rej wodził miesz- 
kanieć wsi Taryuny Mikołaj Małużewiec, 
zaś w gminie porpliskiej aktywną działal: 
ność prowadzili: Hilary i Pawel Krupesy, / 
leksander Juchniewicz oraz Jan Talarosek 
ze wsi Klepiec. 

Działalność wymienionych polegała na 
wywieszaniu transparentów, rozrzucaniu ulo 
tek komunistycznych, agitowaniu za niepła- 
ceniem podatków, wychwałaniu stosunków, 
istniejących w Rosji sowieckiej, sianiu niena 
wiści do władz polskich oraz na rozpowsze- 
chnianiu pogłosek o bliskiej wojnie i krót- 
kotrwałości rządów polskich w t. zw. Bia- 
łorusi Zachodnej. 

Kierownicy akcji akcji odbywali zjazdy 
i konferencje, na które przyjeżdżali przedsta 
wiciele Okr. Komitetu K. P. Z. B. dając in- 

strukcje i układając plan działania. 
W wyniku obserwacji w pierwszych 

dniach listopada ubiegłego roku władze bez- 
pieczeństwa przeprowadziły akcję likwida- 
cyjną aresztowując wielu skompromitowa- 
nych działaczy wywrotowych. Inni zaś zdo- 
łali ukry ćsię a następnie zbiec do Rosji. 

Dokonane rewizje ujawniły moc materja 
łu obciążającego podejrzanych. 

      

  

  

PORUDOMIŃSKICH 

  

Drobiazgowe śledztwo doprowadziło do 
postawienia przez urząd prokuratorski w 
stan oskarżenia: Jana Puczyńskiego 1. 36, 
Hilarego Krupskiego |. 35, Piotra Korniło- 
wicza L. 22 Jana Dojlidowicza 1. 18, Miko- 

laja Małużeńca 1. 30, Sergjusza Talaronka L 
21. Kuźmę Sinicę 1. 21, Szymona Dojlido- 
wicza l. 17, Jana Wasiłewicza 1. 19, Mikoła- 
ja Dojlidowicza 1. 21, Dymitra Korniłowicza 
1. 15 i Jana Kornilowicza L. 23, którzy stanę- 
li przed Sądem Okręgowym pod zarzutem na 
leżenia do spisku p. n. „Komunistyczna 
Partja Zachodniej Białorusi* (art. 102 cz. I 
K. K. 

Rozprawie 

  

    

przewodniczyl p. sedzia A. 
Orlicki przy udziale p. p. sędzi t. Mi- 
łaszewicza (referent) i Cz. Sienkiewicza. 

żał wiceprokurator P. Steckiewicz. 
podsądni, z których znaczna 

podała się za bezwyznaniowców, 
do winy nie przyznali się. 

Przewód sądowy oraz bogaty asortyment do- 
wodów rzeczowych ustalił jednak słuszność 
oskarżenia, a wobec tego sąd zkazał: Pu- 

czyńskiego, Hilarego Krupskiego, Piotra Kor 
niłowicza i Małużeńca na 8 lat, Kuźmę Si- 

ergjusza Talaronka i Symona Dojli- 
a na  6lat oraz Jana Wasilewicza i 

Jana Karniłowicza na 4 lata ciężkiego wię- 
zienia. Osk. Mikołaja Dojlidowicza skazano 
na 2 łata domu poprawy. 

Podsądnego Dymitra Karniłowicza liczą- 
cego lat 15 sąd, uznając, iż działał on bez zro 
zumienia istoty i znaczenia czynu. uniewin- 
nił jednak oddał go pod odpowiedzialny do- 
zór rodziców. Ka-er. 
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Popierajcie Ligę Morską 

i Rzeczną!! 
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NĄ WILENSKIM BRUKU 
KRADZIEŻE. 

— Pieskunowi Janowi, mieszkańcowi wsi 
Tymice, gm. łuczajskiej, pow. postawskiego, 
nieznani sprawcy skradli w dniu 18 b. m. 
z lokalu T-wa Krajoznawczego, przy ul. Św. 
Anny 13, gdzie chwiłowo zamieszkiwał, — 

garderobę męską, damską oraz bieliznę łącz- 

nej wartości 580 złotych. 
— Korsakowskiej Bronisławie (Ołimpja 

Nr. 11) nieznani sprawcy skradli z mieszka- 
nia garderobę damską oraz bieliznę łącz- 
nej wartości 350 złotych. 

— Wi nocy z dnia 17 na 18 b. .m. niez- 

nani sprawcy zapomocą wyrwania strzechy 
dostali się do stodoły Oliwińskiej Marji, 

zam. we wsi Kropiwnica i skradli 80 klg. 
jęczmienia i 112 kig. gryki, ogólnej wartości 
36 złotych. Ustalono, że kradzieży tej doko- 
nali Ejsmont Władysław, Astrakowski Ad. 
i Pietrusewicz Jułjan, mieszkańcy wsi Kro- 
piwnica. Pietrusewicza zatrzymano, dwaj in- 
ni zbiegli. Skradzionego zboża nie znaleziono 

Humor. 
Nie szkodzi... 

Do przedziału pierwszej klasy wsiada 
jegomość o zaniedbanym stroju i wygłądzie. 
W przedziale siedzi elegancka dama z có- 
reczką. Chcąc się pozbyć intruza, uprzedza 
go: 

— Wybaczy pan, że go niepokoję, ale 
uprzedzam, iż córeczka moja jest chora na 
tyfus... 

        

  Nic nie szkodzi, odpowiada pasażer, 
ja i tak popełnię samobójstwo podczas prze- 
jazdu przez najbliższy tunel. (Biihnej 

XI) L 

Helena Romer 
Tutejsi. Nowele. wyd. Rój. Warszawa 

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

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

Wiija u Państwa Mickiewiczów. 
(Teatr dla Młodzieży). Scena W: 
leńska. 

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

T ii A MA 

      

    
    

    

  

WYKAZ 
8% i 5% listów zastawnych Towarzystwa Kre- 
dytowego miasta Wilna, wylosowanych w dniu 

Bir. 269 (2211) 

Kto wygrał ? 

WARSZAWA, 19.11. (Pat). W pierw 
szym dniu ciągnienia I klasy 24 Pol- 
skiej Państwowej Loterji Klasowej 
główniejsze wygrane padły na numery 
następujące: 30 tysięcy złotych -— 
14.645 i 15 tysięcy złotych — 119.964. 
AAA SE =: 

Giełda warszawska z dnia 19.XI. b.r.. 

WALUTY | DEwiZy: 

    

   
   

  

Dolary  .  « .  .8,891/, —8,917/,—8,87 :%,. 
Gdańsk . . . . : . . 17 .65—174,8—173,22 
Holaadja . . . + 88,15 —333,65— 357.85 
Londyn „e ao 
Nowy Yerk knbel 21- 
Paryż se! ‚95—235,01—34 8% 
Praga = Ai ! 
Szwajcarja - „118,75—17 
Bsrin w bi. pryw. . . . a 

PAPIERY PROCENTOWE: 
3% pożyczka budowl. . ..  . - - 31.25 
5% Kouwersyjas . . . +.  41,75—42,C0* 
4% dolarowe  .'. + „4. . « 42,50—42,2% 
70, Stabilizacyjas 59,0 —65,C0—53,C06 
8% L. 4 R. G A. i B.R., ovs.b.u.a. 94,00 
Te same 7% 2 CLR . 83,25 
ATR >ziESlad 20000. 83,00 
4'/,% warszawskie . . .. . . .. - 43,50 
5% warszawskia . .. . - - „ 52,00 
8% warszewskie . «. .. - . 65,75— 66,00 
10% Radomia A „6715 
6%, obl. m. Warszawy 1926 r. VIII em. 67,56 

AKCJE 

Bank Polski a L, 
Sole Potasowe. . . « « * « « « . . 82,00: 

Il Powszechny Spis Ludności — 

te bilans dorobku Rzeczypospolitej w 

13 roeznieę niepodległości. Pamiętaj 

6 tem udzielając danych w dniu 9-g6 

grudnia. 
WRODZONE ZOOWEÓOCC WZ OE RZOROROREK | 

OFIARY. 
Od Z. W. dla K. D. — 10 zł. 
Ku uczczeniu pamięci zmarłej koleżanki 

Idy Mysłobodzkiej klasa II gimnazjum im. Е. 
Orzeszkowej składa na Bratnią Pomoc tegoż 
gimnazjum 8 zł. i 15 gr. 

  

GOTÓWKĘ| 
w każdej sumie loku- 

17 listopada 1931 roku (6-te losowanie). jemy przy pełnej gwa- 

zostały przeniesione p E й k iai 2 8 I piętro m. 6 (róg Wislsiej) | 13 2 8% listy zastawne 2» 13 kuponami: po zł. 100 — O па salies 
- 2 ' a „bi 

do nowego lokalu przy ul. l e m l e c l el Telefon ten sam r A LAU Ge s AE A 54 as ZA aj i 

  

Dom H.-K. Zachęta” 546, 560. 668, 676, 830, 832, 889; po zł. 500.— Nr. Nr. Mickiewicza |, tel 905 
197, 360, 457, 512, 647, 656, 717. 921, 1.00, 1097; po 
zł. 1000.— Nr. Nr. 22. 429, 483, 503, 522, 610, 826, 
1010. 1263, 1409, 1774, 1/90, 1828, 1952, 2136 i 2716 

Od czwartku 19 b. m. 

Godz. 4—6—8 i 10 wiecz. 

W roli głównej 

Marja Corda. 
  

  ślą Glejskie Samson i Dalila a * 

: ; к ( kiest d 5% listy zastawne konwersyjne serji „K* z 12 : BAŁA MIEJSKA NAD_PROGRAM: Panna do wszystkiego. łba «M. Saalekiego: koponóni: Bo zł.28-— Nr Ne li, 908 506, 646,67.| MIGSZKANIO: 
Ostrobramska 5. Początek o godz. 4. 6, 8 i 10 wiecz. Ceny miejsc: balkon 30 gr., parter 60 gr. Kasa czynna od 3.30 do 10 wiecz. 876. 908. 1101, 1174, 1221, 12 3, 1258, 1427, 1539, 1650, 

1864, 1877. 1907, 1909; po zł. 50— Nr Nr 58, 142, 
156, '623, 735, 737, 855, 1106, 1022, 1106, 1:99, 1263 
1491, 1616: po zł. 250.— Nr.Nr, 201. 248, 841, 878, 

  steściopokojowe 
z pełnym komfortem po 

  

Džwiekowy Kino-Teatr 

     
Dźwiękowy Kino-Teatr 

     Dziś ceny normalne! ma pozosta ssanee EA eee 7 

  

Ę E L I 0 S$ CZ ! Aj 918, 1554, 1571, 1658, 1730, 1790, 2061, 2181, 2448, | gruntownym remoncie па 
Film, za którym szalrje cały świat! Atrakcyjny przebój sezonul a CZ 2564 i 2565. tychmiast do odstąpienia. 

Ulabieaiec = z 2 2 a listy zastawne emisji przedwojennej w i REKE 
rublach zwaloryzowane: po rb. 100.— (zł. 77.50) Nr | 8—15, miedzy 10-1 i 3-6. 

mniem Maurice Chevalier Elizabeth Arden B GE Boża oś 
1901. 2063, 2155, 2870. 2909, 2917, 3169, 3286; po rb. 
500.— (zł. 387.50) Nr Nr. 407, 542, 713, 748,87-, 1012, 
1517, 1576, 1616, 2171, 2254, 2419, 2429; po rb. 1000.— 
(zł 775—) Nr. Nr. 123, 93, 466, 500, 691, 732, 1163, 
1293, 1307, 1587, 1812, 1977, 2016, 2798, 2862, 2887, 
3010, 3037 i 3069. 

Wypłata za powyższe listy ich nominalnej warto- 

Mieszkanie 
5-pokojowe 

ze wszelkiemi wygodami 

do wynajęcia 
przy ulicy Rzecznej 14. 

Dowiedzieć się: W. Pohu-- 

LONDON 

Nieźrównanej dobroci preparaty „Venetian* 
do pielęgnowania i udelikatniania cery 

poleca 

Wyłączna Agentura w Wilnie 

e „evalier Wesoły porucznik 
w-g op. „Czar Wslca”, reżyserja Lubicza, muzyka Oskara Strausa, z udziałem prześliczej CLAUDETTE COLBERT. 

NAD PROGRAM: DODATKI DŹWIĘKOWE. Film demonstruje się jednocześnie w dwóch największ. kinach „Helios* i „Hollywood" 

Na pierwszy seans ceny zniżone. Początek seansów o godz. 4, 6. 8 i 10.15. Na premjerę honorowe bilety nieważne. 
  

  

  

ь i ści uskuteczniona będzie, poczynając od dnia 2-go 

2 Dźwiękowe Kino Be PO DNIEBNY RO MANS P Į e kto PERFUMERJA stycznia 1932 roku, przez Kasę Towarzystwa w Wil- laska 22, m. 5 8000 

przebój dźwiękowy 
= nie, Jagiellońska 14. z : 

w = główn.: A publiczności słynny amant Charies Forrel i nowa wielka gwiazda, kobieta J P R U Ž A kė 2 

a, o zielon. oczach Elissa Landi. Romans! Rewelacjal Emocja! NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe a 

«=. Wielka 47, tel. 15-41 Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.30, w dnie świąt. o g. 2-ej. Na |-szy seans ceny zniżone. ul. Mickiewicza 15 Przetarg. 

vis-a-vis Hotelu „Georges“ duży, umeblowany. 
  z osobnym wejściem 

i światłem elektr., do wy» 
najęcia, ul. Kazimierzowe 

ska Nr. II, m. I. 

Ministerstwo Komunikacji zawiadamis 
o przetargu ofertowym, który odbędzie się 
w Ministerstwie dnia 1В grudnia 1931 roku 
o godz. Il-ej na dostawę służbowych rozkła- 

Egz. od r. 1890 Telefon 4-82 
Sprzedaź detaliczna według cennika fabrycznego. 

ZEFECEFCECEECEFEFEFE 

SHH UROCZYSTE OTWARCIE! EE 
Arcyfilm dźwiękowy M A R 0 K K 0 na aparatach dźwiękowych 

reż. J. W. STEJNBERGA „KLANGFILM“ (A. E. C.) * 

Dźwięk. Kino-Teatr | 

„PAN“ T
O
E
Z
E
E
C
E
E
Z
Z
O
C
E
E
Z
E
E
E
C
E
E
C
E
L
I
C
E
C
E
 

  C
T
E
E
F
E
O
E
E
E
E
E
F
E
E
E
E
E
E
E
E
F
E
F
E
C
E
E
F
E
E
E
E
 

  

  

  
  

dów jazdy, ściennych rozkładów i wykresów ° 

WIELKA 42 e i ary Cooper i Adolf Menjan. Roszatek © в Zeei. Honor 0ał i dla Dyrekcyj Kolei Państwowych. 
gwiazda ekranu Marlena Dietrich, G EJ ( p do i M njć * bilety bezwzględ. nieważne g oszenie. pó ma > są zamieszczone 

U z, Zarządy więzień na Łukiszkach i Stefański н it Polskim“ i 1931 r. 
šias Kolejowa Dziś i dni następnychł = = = Ten głośny film bardzo na- | Wilnie SRS bet obaw © ae 5 grud. Nr 264. Ai ak sl 2 Е 

Najpotężniesze arcydzieło Kobieta na ksi Zycu turalistycznie przedstawia | nia 193! roku na godzinę 12 w południe na dostawę: . 3 - 

а 6 0 wszystkich czasów : podrėž międzyplanetarną. | żyta 75.C00 kg., jęczmienia 14 000 kg., grochu polne- do S rzedania 

6 ЧЫ Fritsch» cesae. Gerda МацО - со аее ееа | ке ое б ва 10ер ке | Doktor || Dr. 8 URUANDE | 00 SP głównyc że być rzeczywistością już jutro ej 15. z i żytniej tl j s i 5 RA 

įsžek dwsran kolejow.) Poezątek seansėw o godz. 5. W niedziele i šwieta o godz. 4 po poł. a ais 06 1200 Ee śledzi irskich 12 B= ss M Lew i n Gdańska | Sierakowskiego 21-85 
sy zalana 1600 śe szmalcu wieprzowego 500 kg., k bv. džiėsi Chor. uszu, gardla i nosa 2293 
aszy perłowej 3000 kg., kaszy jęczmiennej 3000 kg. choro ziec Przyjmuje od g. 12—1'/; 

Kino - Teatr D zi $ I Monumentalny Nad Emil JanningS | ; kawy zbożowej 300 kg. y 1 46' Tel. 574. 7998 Ognisko Kolejowe 
film historyczny na tle 
miłostek królewskich p t. A n n a B 0 l e V n i Henny Porten 

Režyserja Ernesta Lubitza. — Imponująca trešė! Wspaniala wystawa 
NAD PROGRAM: Arcywesola komedja w 3 akt. krėla ekranu Charlie Chaplina p. t. „Marzenia Chaplina" 

ul. Zawalna 28/30, 
teleion 5-85 

powrócił 

w Wilnie 
sprzedaje 

  Zaoferowane produkty winny być dobrej jakości 
z dostawą loco więzienie. Oferty należy składać naj- 
później do dnia 5 grudnia r. b. do godziny 12 w po- 

  

LUX Akuszerka 
Judnie na 

Mickiewicza ||, t. 15-61 Początek seansów o godz. 4-ej. w dnie świąteczne o godz |-ej. Ceny miejsc od 40 gr. 

  

  

Dfrii Dziś! Najnowsze po raz Przepiękny sslonowo-erotyczny dramat 

qkowy Kino-Teatr | ©o, „ży w Wilnie 10096 G 0 r С ė k r e Wn skusch. W rolach główn: Imor- 
STYLOWY dźwiąkowe arcydzieło p. t. й gena Robertson i Wiljam Janney. 

„ Džwiekowa sensacja po raz pierwszy к, я 

———МАО РКОСК_А_М. w Wilnie z ulubieńcem publiczności Host G:bsonem Bo: Karząca dłoń 
alies Wielka 38. Potężny sensacyjny dramat w 10 aktach. W roł. główn. Hoot Gibson i czarująca chińska gwiazda Ming Wong 

KINO -TEATR Dziś! Najpotęż- Niezapomniana kre- 

MIMOZA 
ul. Wielka Nr. 25   

FILIP MACDONALD. 

niejszy film oparty 
o tło wschodu 

Na egzotycznym tle wschodu snuje się piękna opowieść milosna. 

NAD PROGRAM: Tajemniczy dom 

48) 

CZTERY DNI. 
Przekład autoryzowany z angielskiego. 

Miał trzy urłopy: tydzień w sierp- 
niu 1915 roku, weck-end w maju 1916 
roku i długi sześciotygodniowy urlop 
w styczniu 1917 roku. W maju 1317 
był dwa tygodnie w szpitalu w Karrig- 

ny. Czy to panu wystarcza? 

— Dziękuję — rzekł Antoni. — 
Bardzo dziękuję. 

— O Lake'u jeszcze się dowiem. 
Słyszał pan co zeznała stara Dollboy- 
sowa? O tym Firance? Jadę teraz na 
miejsce. н 

— Dziękuję та ГаКе'а — rzekł 
Antoni. Niech pan o nim nie zapomi- 
na. Owszem słyszałem o  Firance. 
dziwna historja, bardzo dziwna. Go to 
za jeden, że nikt o nim nie słyszał? 

— Jakieś banialuki. Ta stara nie 

wie sama, co mówi — odpowiedział 
telefon. — Do widzenia. 

Antoni powiesił słuchawkę i za- 
notował na wyjętej z kieszeni kopercie 
szczegóły służby wojskowej zabitego 
Blackattera. 

Łucja, schodząc z góry. zastała 
męża, ubierającego się w płaszcz. 

— Pomów z Pike'm — rzekł ca- 
łując ją na pożegnanie. Wyjeż- 
dżam. Wrócę wcześniej, lub później. 

Wyszedł i prawie w tej samej chwi 
li zagrała trąbka samochodowa. Łu- 
cja odwróciła się i zobaczyła stojące- 
go obok siebie Pike'a. 

Antoni okręcony w wielki włocha- 
ty płaszcz, usiadł obok szofera. Oczy 
miał zamknięte, głowę wtułoną w ra- 
miona. ? 

Wydawnictwo „Kurjer Wileński'* S-ka z ogr. odp. 

  

OGRÓD ALLAHA acja Alice Terry i 
Iwan Petrowicza. 

Wspaniała wystawa! Imponująca treść! 
Potężny sensacyjny dramat. 

W roli głównej Joe Bonomo 

— Prędko, proszę pana? — zapy- 
tał White. 

— Jak tylka potrafisz — odpowie- 
dział Antoni. 

White zastosował się do połecenia. 

Tylko dwa razy w ciągu tej jazdy 
Antoni otworzył oczy i to wkrótce po 
opuszczeniu oberży. Pierwszy raz, gdy 
minęli i przegonili limuzynę pani Car- 
ter-Fawcett. Boczna szyba ukazała 
puste wnętrze i tylko u kierownicy 
siedział milczący Apollo o kamien- 
nym, nieludzko pięknym profilu. Dru 
gi raz, gdy minęli się z autem Brock- 
lebanków. Ponieważ droga zwężała 
się w tem miejscu i robiła zakręt, Whi 

te zwolnił biegu przezornie. Panna Pe 
ggy, która prowadziła, ukłoniła się rę 
ką. Antoni uniósł kapelusza. Siedzą- 
cy obok córki sir Ryszard również 
podniósł rękę. Antoni skinął głową i 
uśmiechnął się. W chwilę potem, gdy 
się rozjechali. Antoni wychylił się, pa 
trząc za odjeżdżającą maszyną i spo- 
strzegł, że baronet zwolnił tak samo. 
Nawet z tej odległości wydało mu się, 

    

. sale Zalsnduowiėžienin oe Kukieskach 
zapieczętowanej lakiem kopercie z napisem „Oferta 
na dostawę produktów żywnościowych*. Oferty zło- 
żone po upływie wyżej wymienionego terminu nie 
będą rozpatrywane. W dniu 5 grudnia r. b. o godzi- 
nie 12 nastąpi otwarcie ofert przez komisję przetar- 
gową w obecności oferentów, przyczem komisja za- 
strzega sobie prawo przetargu ustnego, niezależnie 
od przetargu ofertowego. Należność za dostarczane 
produkty będzie regulowana miesięcznie w miarę 

7997 

Pratownia zębów Sztucznych 
Edward Gitel 

ul Jagiellońska 8— 14 
Wykonanie specjalne 
Ceny konkurencyjne 

| 985 

    

Šmiatowska 
przeprowadziła się 

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

Akuszerka 
  

fortepian i pianino 
Informacje w Ognisku 
(Kolejowa 19) w ponie- 
działki, wtorki, czwartki 

i piątki od g. 6—8 w. 
> 7996 

  

Sprzedam za   udzielenia na ten 
sprawiedliwości. 

Zarząd więzienia w Wiinie na Łukiszkach. 

cel. kredytu przez ministerstwo Doktór Med. 

N. Woikowyski 
Chor. uszu, nosa i gardła 

  

Pamiętajcie o głodnych! 

że widzi blask ciemnych, 
młodych oczu. 

White wziął ostry zakręt 
chał na prostą drogę. 

-— Prędzej! — rzekł Antoni. 
White nacisnął nogą pedał. 

9 

Antoni nie wrócił do Farrow w so 
botę. O ósmej wieczorem służąca we- 
zwała Łucję do telefonu. 

— To ty, kochanie? — zapytał te- 

lefon. — Wrócę dopiero jutro, praw- 
dopodobnie wieczorem. Mam z sobą 
Dysona. Opiekuj się nią! 

— Opiekuję się — odparła Łucja. 
— Spała prawie do szóstej. — W gło- 
sie czuć było wysiłek. — Naturalnie 
dobrze jej to zrobiło, wypoczęła, ale... 
ale... ale... moralnie czuje się teraz go- 

wieczyście 

i wyje- 

rzej.. Otrząsnęła się z odrętwienia i 
rozpaczy. 

— Cierpliwości! — rzekł Antoni. 
«— Ty jesteś zdrowa?.. To dobrze... 
Co.Ania mówiła o Firance? — zapy- 
tał skwapliwie. 

ulica Kijowska 2-a, 
przyjmuje od 4-ej do 6:ej 

4987     
— Och, nigdy o nim nie słyszała 

Nawet nazwisko jest jej obce. 
— Nie martw się — rzekł ochoczo 

Antoni. — Czy mogłabyś poprosić Pi- 
ke'a? 

— Czeka — odparła. — I pan Flo 
od również. 

Pike zdał swój raport. 
— Zjeździliśmy całą okolicę i nie 

spotkaliśmy nikogo, ktoby słyszał, 
czy wiedział o Firance. Tego nazwis- 
ka tu nie znają. Widziałem się z in- 

spektorem Foxem. Bardzo dyskretny, 
jak to policja prowincjonalna, ale 
mam wrażenie, że i oni niczego się nie 
doszukali. : ; 
W głosie detektywa nie brzmiał ani 

żal. ani zadowolenie. Trudno było wy 

wnioskować, co o tem sądzi. ё 

Telefon chrząknął. Pike spodzie. 

wał się, że pułkownik Gethryn powie 

coś zdecydowanego i doznał zawodu. 

—- Jeszcze jedna robota — rzekł 

Antoni. — Dla was obu. Dowiecie się, 
czy Carter-Fawcett bawi jeszcze w 
Weydings, czy wyjechała. Jeżeli nie, 

Marja [AMNETOWA 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m.5 

W. Z. P. Nr. 69. 

2 AUTO 
półciężarowe: 

ul. Ofiarna 4 m. 9.   7120 

  

to miejcie ją na oku i nie przeoczcie,. 
jeżeli wyjedzie. To połecenie stosuje 
się tylko do dzisiejszej nocy. 

Oczy Pike'a zajaśniały radością. 
— Rozkaz, panie pułkowniku. Co 

więcej? 
-— Narazie nie. Nie mam czasu — 

rzekł telefon. — Do widzenia! 
Rozłączywszy się, Pike poszedł po 

Flooda. 
Tymczasem Łucja udała się na gó 

rę, do pokoju Bronsonowej. 
Nieszczęśliwa kobieta nie spała i 

nie leżała, lecz chodziła po pokoju 
lekkiemi, rytmicznemi krokami od 
drzwi do okna... od okna do drzwi... 
od drzwi do okna... i zpowrotem... tame 
i zpowrotem.... tam i zpowrotem... 

Łucja usiadła na parapecie okna. 
Cisza rozbrzmiewała rytmicznemi kre 
kami, 

(D. C. N.) 

Aro 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 

  
 


