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W tym samym czasie, kiedy w Wai. 
szawie i innych miastach Polski od- 
łam młodzieży akademickiej teroryzo 
wał współobywateli-Żydów, w Niem- 
czech duchowe bractwa bojówkarzy 
nacjonalistycznych rozpoczęły terory - 
styczną akcję, która znalazła szeroki 
oddźwięk w społeczeństwie. Wysłą- 
pienie to nie było skierowane przeciw 
Żydom, lecz przeciw pewnemu skrom 
nemu uczonemu, którego poglądy nie 
przypadły do gustu nacjonalistycznej 
młodzieży akademickiej. 

    

Już niejednokrotnie młodzież na- 
cjonalistyczna aktywnie występuje 
przeciw niedogadzającym im profeso- 
rom i wprost terorem zmusza ich do 
ustąpienia. Ofiarą takich wystąpień 
był berliński psycholog Nikolai, rady 
kalny pacyfista, którego zorganizowa 
ny teror młodzieży akademickiej zmu- 
sił do opuszczenia katedry i udania 
się do Argentyny. Podobne wystąpie- 
nia były również skierowane przeciw- 
ko profesorowi prawa państwowego 
Nawiaskiemu w Monachjum, przeciw 

docentowi w Heidelbergu Gumbelo- 

wi. przeciw wybitnemu znawcy pra- 
wa międzynarodowego prof. Schie- 
ckingowi, na którego wykładzie rzu- 
cono bomby, oraz przeciw całemu sze- 
regowi innych. 

Obecnie ofiarą podobnych terory- 
stycznych wystąpień stał się nowo- 
mianowany docent teologji uniwersy- 
tetu w Halle prof. Depp, który swemi 
wystąpieniami pacyfistycznemi, skie- 
rował przeciwko sobie nacjonalistycz 
ny odłam młodzieży akademickiej. 
Zarówno jak w Warszawie wystąpie- 
nie studentów przeciwko Żydom by- 
ło przedewszystkiem antyrządową po- 
lityczną dywersją endecji, tak również 
i ekscesy studentów, podniecanyci 
przez nacjonalistów w Halle przeciw- 
ko prof. teologji Depp'owi, były tyl- 
ko dywersją nacjonalistów przeciwko 
rządowi pruskiemu. 

Trzeba nadmienić, że wykłady z 
teologji wogóle nie cieszą się zwykle 
wielką frekwencją słuchaczy, a więc 
mianowanie samo przez się nowego 
profesora teologji nie mogło, bynaj- 
mniej, wzbudzić większego zaintere- 
sowania wśród młodzieży akademic- 
kiej, gdyby nie agitacja nacjonalisty- 
czna. Studenci nacjonaliści zajęli c: 
ły gmach uniwersytecki a w szczegól- 
ności audytorjum, gdzie prof. Depp 
miał wygłosić swój wykład inaugura- 
cyjny i usiłowali wrogiemi okrzykami 
zmusić go do przerwania wykładu. 
Jednakże duch Marcina Lutra nie wy- 
gasł jeszcze w Niemczech. Jeśli na 
niektórych innych uniwersytetach re- 
ktorzy kapitulowali przed  terorem, 
odurzonej frazeologją nacjonalistycz- 
ną młodzieży akademickiej, rektor u- 
niwersytetu w Halle, prof. Aubin za- 
jął odrazu zupełnie zdecydowane sta- 
nowisko. Zawezwał nawet do gmachu 
uniwersytetu policję i oznajmił decy- 
dująco, że nie ustąpi wyuzdanej dema- 
gogji nacjonalistycznej młodzieży: je- 
dno z dwojga, albo pozwołą prof. 
Depp'owi kontynuować wykład, albo 
zamknie uniwersytet. Owa groźna i 
decydująca postawa rektora nie pozo- 
stała bez skutku. Widząe ze strony 
władzy silną rękę, przestrzegającą pra 
wa i ładu, młodzież nacjonalistyczna 
uspokoiła się i zaniechała swych dal- 
szych wybryków. : 

Nasuwa się pytanie, czy słusznie 
w tym wypadku postąpił rektor, ucie- 

kając się do interwencji policji w gma 
chu uniwersyteckim. Czy nie naruszył 
przez to autonomji terenu uniwersy- 
teckiego?  Mimowoli przypomina się 
analogja z krwawemi wypadkami w 
miastach polskich, gdzie skonsygno- 
wana przed uniwersytetem policja pod 
czas ekscesów na dziedzińcu uniwer- 
syteckim, nie mogła interwenjować ze 
względu na autonomję terenu uniwer- 
syteckiego. 

Mam wrażenie, że odpowiedź na 
to pytanie daje historja autonomji uni- 
wersyteckiej. Celem autonomji uni- 
wersyteckiej było zagwarantowanie 
swobody nauki przed samowolą wła- 

dzy absolutnej; autonomja terenu uni- 
wersyteckiego służy swobodzie nauki 

nie zaś swobodzie wybryków studen- 
Domniemani bojownicy o „woł 

  

    

     

  

tów. 
ność akademicką, których tak obu-- 
rza interwencja na uniwersytecie w 
Halle, są, w istocie rzeczy, najgorszy- 
mi wrogami prawdziwej wolności a- 
kademickiej. Pragną, bowiem. prze- 
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mocą pozbawić możności zajmowania 
się działalnością naukową tych uczo- 
nych. których kierunek polityczny nie 
przypada im do gustu. Wolność aka-   

demicka, jak ona istnieje: w Niem- 
czech, daje możność / każdemu 
studentowi dowolnie wybrać sobie na- 
uczyciela. I, istotnie, nikt ze studen- 

tów teologji nie był zmuszony do słu- 
chania wykładów prof. Depp'a. Tym- 
czasem 55 studentów teologji dobro- 
wolnie wybrało sobie wykłady prof. 
Depp'a. Dążąc przemocą do pozba- 
wienia prof. Depp'a możności wykła- 
dania, studenci nacjonalistyczni rów- 
nocześnie pragnęli uniemożliwić о- 
wym 55 studentoni wysłuchania wy- 

kładu, obranego przez nich profesora. 
Tak przedstawia się w rzeczywisto 

ści walka nacjonalistów o ..wolność 
akademicką*. Rektor Aubin postąpił, 
oczywiście, słusznie. Naruszył formal- 
nie autonomję terenu uniwersyteckie- 
go w imię prawdziwej wolności a 
demickiej. Wydaje się, że stare normų 
autonomji terenu uniwersyteckiego 

przeżyły już swój wiek. Są one jedy- 
nie reminiscencją owych czasów, gdy 
tworzyły wszelkiego rodzaju schroni- 
ska przed samowolą władzy absolut! - 

    

  

    

nej. Żyjemy, chwała Bogu. w pań- 
stwach praworządnych, i' wszystkie 
owe średniowieczne maskarady czas 
już złożyć do muzeum. Swoboda aka- 
demicka służy swobodzie ducha, lecz 
nie swobodzie pałkarstwa. 

Nie wszystkie uniwersytety mają 

tak mężnych i energicznych rektorów, 
jakim jest prof. Aubin w Halle. Lu- 
dzie nauki wogóle rzadko odznaczają 
się talentem administracyjnym. To też 
dlatego należało już dawno uwolnić 
rektorów cd -obowiązków, gie odpo- 
wiadających ich usposobieniu i prze- 
kazać władzom ogólnym prawo wol- 
nej interwencji podczas rozruchów u- 
niwersyteckich. W państwie demokra 
tycznem niema miejsca dla przywile- 
jów stanowych: studentom gwałcą- 
cym swobodę nauki zapomocą pałek. 
należy się taka sama kara, jak biją- 
cym się szewcom, a może nawet i wi+- 

ksza. 

  

Dr. G. W. 

EMRIEEŃKOCC ROT ZO WREROZEDCKA 

Audjencje. 
WARSZAWA 26.XI. Pat. — Paa 

Prezydent Rzeczypospolitej przyjął w 
dniu 26 bm. na audjencji dr. Rollanda, 
profesora Wyższego Studjum Handlo- 
wego w Krakowie, oraz delegację w о- 
sobach p. Ligonia, Sawickiego i Cier- 
niaki, która zaprosiła p. Prezydenta na 
uroczyste widowisko śląskie w operze 
w dniu f grudnia. 

Premier Prystor wraca 
do Warszawy. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy. 

Jutro spodziewany jest powrót p. 
premjera Prystora do Warszawy po 

kilkudniowym urlopie wypoczynko 

wym. 

Powrót ministra Zaleskiego. 

PARYŻ, 26. 11. (Pat). — P. mini- 
ster Zaleski odjechał do Warszawy. 
Ze względu na przeciąganie się sesji 
Rady Ligi Narodów oraz konieczność 
powrotu do Warszawy ministra spraw 
zagranicznych, przy stole Rady zastę- 
pować będzie ministra ambasador 
Rzeczypospolitej w Paryżu p Chłapow 

"ski. Jak wiadomo, stały delegat Pol- 

ski przy Lidze Narodów min. Sokal 

nie może opuścić Genewy z powodu 

choroby. 

Nieprawdziwa pogłoska. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Jedno z wczorajszych pism warszaw- 
skich podało wiadomość, że min. spr. 

wewnętrznych Pieracki ma być jako- 
by desygnowany na premjera. Koła 
miarodajne pogłosce tej kategorycznie 
zaprzeczają. 

Dochody i wydatki w paź- 
dzierniku. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Dochody skarbu państwa w paź 

dzierniku wyniosły 211.136 tys. 2i., 

(we wrześniu 173.577 tys.) wydatki 
zaś 215:810 tys. zł. (we wrześniu 

182.116 tys). Wobec tego deficyt za 
październik wyniósł 4.174 tys. zł. (we 
wrześniu 8.539 tys.). Deficyt budżeto- 

wy za 7 ostatnich miesięcy roku bud- 

żetowego wyniósł 128.319 tys. zł. 

Wizyta min. Zaleskiego w Londynie. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Na zaproszenie rządu angielskiego 
w dniu 9 grudnia r. b. p. min: Zaleski 
uda się z wizytą do Londynu. 

Program wizyty u rządu angiel- 
skiego został omówiony podezas ostat 
niego spotkania min. Zaleskiego z 
min. angielskim Simonem w Paryżu. 

Podczas swego pobytu w stolicy Wieł 
kiej Brytanji min. Zaleski omówi z 
poszczególnymi członkami rządu an- 
gielskiego szereg spraw dotyczących 
oba kraje, a w pierwszym rzędzie 
sprawy gospodarcze. 

Strajk tkaczy w Widzewskiej Manufakturze. 
(Teł. od własn. koresp. z Warszawy) 

Z Łodzi donoszą, iż w Widzewskiej Manu- 
fakturze zastrajkowało wczoraj 800 tkaczy. 
Powodem strajku była zmiana ilości robot- 

  

ników przy obsłudze krosien. Przebieg straj- 
ku jest zupełnie spokojny. 

Katastrofa lotnicza w Toruniu. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Dziś na lotnisku w. Toruniu wydarzyła 
się katastrofa lotnicza, podczas której pilot 

kapr. Pakuła został zabity na miejscu zaś 
obserw. por. Franaszczek ciężko ranny. 

Hitlerowcy przygotowywali w Hesji 
zamach stanu. 

Wykrycie tajnych planów wywrotowych 
wywarło silne wrażenie w całych Niemczech. 

BERLIN, 26. 11. (Pat). — Niezwykle sil- 

ne wrażenie w całych Niemezech wywarło 

wykrycie tajnyeh planów wywrotowych. 

przygotowywanych przez partję narodowo- 

secjalistyczną w Hesji dla dokonania zama- 

chu stanu. Na zarządzenie nadprokuratora 

Rzeszy policja przeprowadziła wczoraj wie- 

czorem w Hesji masowe rewizje wśród przy- 

wódeów hitlerowskich. M. in. dekonano re- 

wizji w Darmstadcie, gdzie w t. zw. „bru- 

natnym domu*, mieszczącym centralne biura 

organizacji hitlerowskiej, oraz w mieszka- 

niach prywatnych kierowników partji poli- 

eja skonfiskowała szereg kompromitujących 

dokumentów. Wszyscy hitlerowcy, uwikłani 

w aferę, stają ped zarzutem przygotowywa- 

nia zdrady stanu. Wykrycie spisku nastąpiło 

naskutek zdrady jednego z przywódców hit- 

lerowskich, posła do Sejmu  heskiego dr. 

Schiifera, który zerwawszy z partją, przesłał 

prezydjum policji niezwykle ważne doku- 

menty. Obecnie ministerstwo spraw wewnę- 

trznych Prus i Hesji przesłały te dokumenty 

wraz z dowodami, stwierdzającemi ich au- 

tentyczność nadprokuratorowi Rzeszy, który 

zarządził pierwsze dochodzenie. knkrymino- 

wany dokument ma formę proklamacji przy 

szełgo rządu hitlerowskiego w Hesji, opra- 

eowanej we wrześniu na tajnej konferencji 

przywódców ruchu narodowo-soejalistyczne- 

go. 

Proklamacja wzywa łudność Hesji do ści- 

słego wykonywania wszystkich rozkazów i 

zaleceń, wydawanych przez hitlerowskie od- 

działy szturmowe po zwycięstwie zamachu 

stanu. Opornym grozi kara Śmierci. Miesz- 

kańcy republiki obowiązani są do wydawa- 

nia w ciąku 24 godzin w ręce oddziałów 

szturmowych eałej broni palnej. Za niedoz- 

wołone posiadanie broni przewidziana jest 

kara śmierci bez wyroku sądowego karze 

śmierci podpadają również urzędniey oraz 

rohotniey przedsiębiorstw państwowych i 

gminnych, nie stosujący się do rozkazów 
zwycięskiego rządu rewolucyjnego. 

Prokłamacja wylicza następnie tezy, na 

których oparte mają być pierwsze doraźne 

zarządzenia organizacyjne władz  hitlerow- 

skich. M. in. artykuły żywnościowe w całym 

kraju podlegają bez wynagrodzenia konfis 

kacie oddziałów szturmowych. Wolna sprze- 

daż żywnościowa zestanie wzbroniona. Za 

przekroczenie tych przepisów grozi konfiska- 

ta majątku, lub kara śmierci. Aprowizacja i 

wyżywienie zorganizowane zostaną na хака- 

dach kolektywnych, względnie edbywać się 

mają za pośrednictwem bezpłatnych bonów 

żywnościowych. W eałym kraju rząd obej- 

mie przymusowy zarząd nad majątkami pry- 

watnemi i dochodami osób prywatnych. 

Proklamacja zapowiada wkońcu utwo- 

rzenie sądów pclowych dla karania 

stępstw w trybie przyśpieszonym oraz wpro- 

wadzenie przymusu pracy, któremu podlegać 

będą wszyscy bez różniey płci obywatele He- 

sji z wyjątkiem Żydów, pozostawionych poza 

nawłasem prawa. 
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Urzędowy komunikat o rewizji. 
BERLIN, 26. 11. (Pat). — Oglo- 

szońo komunikat urzędowy o rewizji 

wśród hitlerowców w Hesj 
„Przeprowadzone wczoraj po po- 

ładniu u różnych przywódców partji 
narodowo-socjalistycznej okręgu he- 
skiego rewizje, które miały na celu 
zbadanie autentyczności nielegalnego 
dokumentu rządu narodowo-socjali- 

  

stycznego i innych pism, jakie dosta- 
ły się w ręce najwyższej prokuratury 
Rzeszy, zakończyły się pełnem sukce- 
sem. Autentyczność dokumentu nie 
podłega obecnie żadnej wątpliwości, 
jak również i fakt jego zredagowania 
przez asesora sądu dr. Besta i wspól- 
ników*. 

. 

Nowa rewizja w centrali hitlerowców. 
BERLIN, 26- 11. (Pat)-— W Darm 

sztacie policja w dniu 26 b. m. przed 

południem dokonała nowej rewizji w 

  

centrali hitlerowców, mieszczącej się 

w t. zw. „brunatnym domu“ oraz w 

mieszkaniach przywódców partji na- 

rodowo-soejalistycznej. Skonfiskowa- 

ne dokumenty przesłane zostały do 

prokuratury Rzeszy do Lipska. 

Powody tragicznego wypadku przy ul. Wolskiej 
(Tel. od własn. kóresp. z Warszawy). 

We wezerajszym numerze „Kurjera Wi- 
leńskiego* podaliśmy wiadomość z Warszawy 
© wstrząsającym wypadku, jaki się rozegrał 
w mieszkaniu szofera Osuchowskiego przy 
ul. Wolskiej, podczas którego 6 osób Ż 
cem spłonęło w zalanych płonącą benzyną 
mieszkaniach. 

Jak ustaliło przeprowadzone dochodzenie 
wypadek został spowodowany zgóry obmy- 
ślaenym przez Osuchowskiego planem samo- 
bójstwa. Na ślad tej tragicznej historji nat- 

  

rafiła policja w firmie samochodowej nieja- 
kiego Mączkowskiego, w której Osuchowski 
zakupił większą ilość benzyny. 

Po owym wypadku rano dnia następnego 
„podczas etwierania sklepu znałeziono zarzu- 
eony list od Osuchowskiego, w którym pisze 
on, że nie może dać rady z biedą, webee cze. 
go postanowił zejść z tego Świata, wraz z 
bliskiemi sobie osobami, których nie chee 
zostawić na łup niepewnego losu. 

Kara śmierci za szpiegostwo. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy), 

Donoszą ze Lwowa, że Sąd Okręgowy w 
Czortkowie w trybie doraźnym skazał na ka- 
rę Śmierci przez powieszenie Jana Skorup- 

skiego, który dokonywał szpiegostwa na 
rzeez jednego z państw ościennych. 

Wyrok w procesie 14 członków U. O. W. 
oskarżonych o napad na ambulans pocztowy. 

LWÓW, 26. 11. (Pat). — W dniu 26 b. 
m. o godz. 11 min. 30 rano zapadł wyrok w 

toczącym się ой 19 października r b. proce- 
sie 14 członków Ukraińskiej Organizacji Woj 
skowej, z których kilku oskarżonych było © 
napad na ambułans pocztowy pod Bóbrką, 
w ezasie którego zamordowany został post. 
P. P. Milewski. Na podstawie werdyktu przy 
siegtych skazani zostali: Jerzy Dadzyszyn na 
karę śmierci, Mikołaj Maksymiak na 15 lat 

ciężkiego więzienia, Zenobjusz Knysz na 8 
lat ciężkiego więzienia, Bohdan Krawciw, 
Zenon Pełeński Dymitr Wyrsta po 3 łata 
ciężkiego więzienia, Bohdan Kordjuk na pół- 
tora roku ciężkego więzienia, Józef Proto- 
szyn na 15 miesięcy, Zygmunt Protoszy na 
'jedek rok, Julja Kozakiewiez na jeden rok, 
Włodzimierz Kaczmarski i Włodzimierz 
Andruszak po 6 miesięcy ciężkiego więzie- 

nia. Dwaj oskarżeni zostali zwolnieni. 

Wielki skandal polityczny. 
BERLIN 26.X1. Pat. — Wykrycie przygo- 

towań hitlerowskich do zbrojnego przewrotu 
w Hesji przybrało rozmiary wiełkiego skan- 
dalu politycznego, o którym cała prasa za- 
mieszcza obszerne informacje. 

Wyniki dochodzeń stwierdzają ponad 
wszelką wątpliwość autentyczność skonfis- 
kowanych w czasie rewizji dokumentów. Taj- 
ne posiedzenie, na którem opracowany był 
iekst proklamacji przyszłego rządu hitlerow- 
skiegow Hesji, odbyło się pod Wormacją, 
w folwarku, należącym do skarbu heskiego. 
Dzierżawcą tego folwarku jest jeden z przy- 
wódców ruchu narodowo-socjalistycznego dr. 
Wagner. W naradach, które miały charakter 
ściśle poufny, brali pozatem udział: asesor 
sądowy Alsey, dr. Best, były oficer mary- 
narki wojennej Dawidson oraz przywódca 
hitlerowskich oddziałów szturmowych na ob- 
szarze Hesji kpt, Wassing. 

Poseł hitlerowski dr. Śchafer, który wy- 
dał tajną proklamację władzom policyjnym 
we Frakfurcie n. Menem, uczestniczył rów- 
nież w naradach. jednak wkrótce potem zer- 
wał z konspiratorami. W kilka dni po wy- 
borach do sejmu w Hesji oddziały szturmowe 
urządziły napad na mieszkanie dr. Schafera. 
przyczem zabrano przemocą szereg papierów 
dotyczących ruchu hitlerowskiego.  Schi 
przed konfliktem upatrzony był na m 
stra spraw wewnętrznych rządu  heskie 
Na temat motywów, jakie skłoniły go do wy- 
dania tego tajnego dokumentu władzom, krą- 

ajsprzeczniejsze. wersje. 
nacjonalistyczna przedstawia Schi- 

fera jako renegata. Okazuje się, że w dniu 
16 października, w czasie przesilenia gabi- 
netu Brueninga, w Boxheimer zmobilizowa- 
no silne pogotowie nadzwyczajne, złożone z 
oddziałów szturmowych. Po rew oczeku- 

ją w Darmszłacie szeregu aresztowań. Rząd 
heski obraduje dziś przez cały dzień. 

Według doniesień ankfurter Nachri- 
chten* Hitler, który miał wczoraj przybyć 
do Darmsztatu na konferencję partji, w osta- 
tniej chwili odwołał przyjazd, wzywając te- 
legraficznie uczestników konferencji do Mo. 

nachjum. 

Hitlerowcy wypierają się. 
BERLIN 26.XI. Pat. — Biuro prasowe na- 

czelnego kierownictwa partji narodowo-socja- 
listycznej oświadcza w sprawie wyniku re- 

yj, przeprowadzonych u przywódców hit- 
lerowskich w Hesji, że jeżeli naprawdę znale- 
ziono materjały obciążające, to są one fał- 
szywe, a w każdym razie chodzi o rzeczy, 
z któremi partja nie ma nic wspólnego, o 
których nie nie wiedziała i które uważa za 
wykluczone. Kierownictwo partji będzie mo- 
gło zająć w tej sprawie le sprecyzowane 
stanowisko dopiero wtedy, gdy będzie w po- 
siadaniu nieznanych jej dotychczas dokumen- 
tów. W końcu oświadczenie podkreśla, że ka- 
żdy członek partji, zajmujący się rzeczami 
nielegalnemi, będzie wykluczony ze stron- 
nictwa. 

Wróżby nacjonalistycznej 
prasy francuskiej. 

PARYŻ 26.X. Pat. — Wobec rozwoju wy 
padków w Niemczech prasa nacjonalistyczna 
zapowiada szybkie dojście do władzy title- 
rowców. Hitler obecnie już nie potrzebuje 
nawet uciekać się do zamachu stanu, który 
przedstawia pewne ryzyko. Ruchu nacjona- 
listycznego nic nie powstrzyma obecnie i 
kanclerz Bruening jest tylko pozorem i zwy- 
kłym figurantem. 

Przygotowania do zebrania 
przedsoborowego. 

(Teł. od własn. koresp. z Warszawy). 

W ostatnich dwóch dniach odby- 
wały się kolejne posiedzenia delegatów 
rządu i duchowieństwa prawosławne- 
go w związku z pracami przygotowaw- 
czemi do zebrania przedsoborowego. 
Metropolita Dionizy w porozumieniu 
z Ministerstwem W. R. i O. P. zwołał 
na 1 grudnia r. b. posiedzenie komisyj 
zebrania przedsoborowego. 

68 ustaw opiera się na stosunkach 
ludnościowych w Państwie. Wynik 
II Powszeclinego Spisu Ludności wy- 
wrze wielki wpływ na życie Państwa. 
Dokładność jego przeprowadzenia 

zależy od Ciebie, Obywatelu. 

            

    

  

   

          

  

    

      

      

  

Syn. Chodźa Muhamet Kajan Wajsow 

NAZIF WAJSOW 
zmarł tragicznie dnia 25 listopada 1931 r. w wieku lat 17. 

Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Inflanckiej 30 (Zwierzy- 
niec) odbędzie się dziś 27 listopada o godz. 12-ej, poczem nastąpi złożenie 
zwłok na cmentarzu Mahometańskim (Łukiszki). 

O tym smutnym obrzędzie zawiadamiają przyjaciół i znajomych 

pogrążeni w głębokim smutku 

     
        

       
Matka i Ojciec. 

   
  

Zjazd dyrektorów wszystkich 
Dyrekcyj Kolejowych. 

WARSZAWA 26. X. Pat. — W Minister 
stwie Komunikacji odbył się wczoraj znajd 
dyrektorów wszystkich Dyrekcyj Kolejowych 
zwołany przez p. ministra komunikacji. 
Zjazd poświęcony był omówieniu spraw per- 
sonalnych, wobec czego uczestniczyli w nim 
oprócz dyrektorów departamentów 
stwa Komunikacji, głównego inspektora, na- 
czelników zainteresowanych wydziałów i dy- 
rektorów wszystkich dyrekcyj, również i na- 
czelnicy wydziałów osobowych poszczegół- 
nych Dyrekcyj Kolejowych. W obradach, 
które odbyły się pod przewodnictwem p. mi- 
nistra,. brał również udział podsekretarz sta- 
nu inž. Czapski. 

Obrady zagaił p. minister komunikacji 
krótkiem przemówieniem, w którem wska- 
zał na ogromne znaczenie dla sprawnej go- 

spodarki kolejowej polityki personalnej, od 
której zależy dobór odpowiednich  pracow- 
ników i odpowiednie ich wyzyskanie. 

Następnie zabrał głos dyrektor Biura Per- 
sonalnego Ministerstwa Komunikacji mgr. 
Zajączkowski, który wskazał na główne za- 
dania wydziałów personalnych dyrekcyj ko- 
lejowych, Po tych przemówieniach naczełnicy 
wydziałów kolejowych poszczegółnych dyrek 
cyj kolejowych składali kolejno sprawozdania 
ilustrujące pracę wydziałów w dyrekcjach. 

Sprawozdania, poparte cyframi, wywoły- 
wały żywą dyskusję przyczem po każdem 
sprawozdaniu p, minister komunikacji udzie- 
lał wskazówek, idących po linji oszczędności, 
jak najbardziej intensywnego / wyzyskania 
czasu 1 zdolności pracowników. 

W roku bieżącym zwołany zostanie jesz- 
cze jeden zjazd ktorów dyrekcyj kolejo- 
wych który poświęcony będzie sprawom ru- 
chowym. Zjazd ten odbędzie się 17 grudnia 

r. b. Następne zjazdy zwoływane będą już 
w początkach roku przyszłego. 

пар 

Kongres mtodziežy 
państwowej. 

W niedzielę 29 listopada odbędzie się w 
Warszawie I Ogólnopolski Kongres Młodzic- 
ży Państwowej, w której wezmą udział Le- 
gjón Młodych, Akademicki Związek Pracy dl 
Państwa, Myśl Mocarstwowa oraz niezrzesze- 

ympat, Program zjazdu obejmuje msz: 
w ko: akad. św. Anny (godz. 9.45), 

złożenie wieńca na grobie Nieznanego Żoł- 
nierza (10.45), otwarcie Kongresu o godz. 
11.30, przemówienie p. pułk. Walerego Sław- 
ka, prof. Wacława Makowskiego i gen. Gu- 
stawa Orlicz-Dreszera, referat kol. Stefana 
Mrožkiewicza z „Legjonu Młodych" p. t. 
„Synteza typu akademika państowowca* + 
kol. Rowmunda Piłsuds z „Myśli Mo- 
carstwowej“ p. t. „O nowy ustrój Rzeczypo- 
spolitej Akademickiej“. O godz 15-ej rozpo- 
czną się obrady kon j: organizacyjnej, sa 
mopomocowej i prasowej. Pozatem Kongres 
ma zająć zdecydowane i jednolite stanowi- 
sko w stosunku do kwestji żydowskiej. Sym- 
patycy, którzy chcieliby wziąć udział w zjeż- 
dzie, proszeni są o zgłoszenie się do lokahx 
„Legjonu Młodych" w piątek i w sobotę e 
godz. 17-ej. Wyjazd zbiorowy nastąpi w sa- 
botę wieczorem. 
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Nastrój przygnębienia 
na giełdzie londyńskiej. 
LONDYN, 26. 11. (Pat). — Czwartkowa 

giełda zamknęła się w nastroju przygnębie- 
nia i w oczekiwania na dalszy spadek fun- 
ta, który przy zamknięciu notowano 3.60 
(dolary) i 92 (franki). — Ujemnie wpłynęło 
także na kurs funta ogłoszenie tygodniowego 
biłansu Banku Angielskiego, z którego wy- 
nika, że rezerwa złota pozostała wprawdzie 
ta sama o ile chodzi o sumę, mianowicie 
42.253.383 f., ale zwiększono obrót gotówko- 
wy, wobec czego pokrycie spadło z 35,57 
proc. do 33,83 proc. 

DOORSNTPTREWIESATOY TERE TNS SR 

węgiel Górnośląski 
w wozach zaplombowanych, 

DRZEWO OPAŁOWE suche — poleca firma 

„WILOPAŁ", Inż. Homy Wład., 
Styczniowa 3, tel. 18-17, za gotówkę i na raty 
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KTO BARDZIEJ ZAWINIŁ? 
Jesteśmy często świadkami mniej lub 

więcej uzasadnionych wycieczek prze- 
ciwko szkole średniej. Okazję pote- 
mu daje zarówno tragiczny wypadek 
samobójstwa z powodu nieotrzymania 
promocji lub matury, jak też i niedo- 
rzeczne odpowiedzi kilku matołków 
(a gdzież się tacy nie znajdą) z po- 
śród maturzystów zdających do wyż- 
szej uczelni. 

W ostatnich dniach okazją taką 
stały się burzliwe występy młodzieży 
akademickiej. W artykule „Zasta- 
nówmy się poważnie”, zamieszczonym 
w „Słowie p. W. Ch. szuka głębszych 
przyczyn zajść uniwersyteckich i 
stwierdziwszy „energiczny udział w 

"zajściach studentów 1-g0 roku“ odra- 
zu, utartym już zwyczajem, napada na 
szkołę średnią, jako główną winowaj- 
czynię. 

Czy uzasadnione jest przypisy- 
wanie „pierwszoroczniakom“ decydu- 
jącej rołi w ostatnich wypadkach? 
„Kwadrans akademieki* radja w so- 

botę dnia 21. XI. mówi, że zarówno 
studenci pierwszego, jak i drugiego ro 
ku, są za dalszą walką; zresztą iloś- 

„ciowy udział w zajściach nie jest by- 
najmniej równioznaczny z rolą pro- 
wodyrów ruchu, co jest w danym ra- 
zie najważniejsze „ałfaktem jest, że 
chodzi tu o młodzież, która przebywa 
już w murach innej uczelni, młodzież, 
która w znacznej ilości wyszła od pa- 
ru lat ze sfery wpływów szkoły śred- 
niej. A jednak za postępowanie mło- 
dzieży tej pociąga się do odpowiedzial- 
ności jedynie szkołę średnią. 

Nie mam tu zamiaru bronić szko- 
ły średniej, posiadającej wiele wad w 
swym ustroju; zgadzam się, że działal- 
ność jej była jednym z czynników two- 
rzących duchową strukturę akademie 
ką, natomiast bezpośrednie powiąza- 
nie ostatnich zajść ze szkołą średnią z 
pominięciem innych winowajców, wy 
woła chyba w każdym bezstronny 
człowieku słowo oburzenia i protestu. 

Czyż nikt inny bardziej bezpośred- 
nio z akademickiem życiem związany 
nie ponosi również, a może i przedc- 
wszystkiem winy za ostatnie z 
Czy nie zawiniły tu bardziej władze 
uniwersyteckie, grono profesorskie 
stanowiące naturalnych przewodni- 
ków duchowych i opiekunów młodzie 

ży? *) 
W imię czego ta „elita“ społeczeń- 

stwa usunięta jest od wszelkiej odpo 
wiedzialności? Działalność wyższych 
uczelni ochrania nader skutecznie pan- 
cerz autonomji. Czy dlatego społeczeń 
stwo nie ma prawa krytycznego do 

niej stosunku? 

Akademik był przed kilku laty ucz 
niem gimnazjum. Jak tam było, to by- 
ło, bądź co bądź trzymany był on w 

- karbach dyscypliny i obowiązku, a co 
ważniejsza, widział, że jego bezpośred 
nie zwierzchność poddana jest rów- 
nież pewnym ścisłym obowiązkom 
*Ten i ów nauezyciel, lubiany przez 
młodzież, wybrany przez nią został 
na kierownika kółka uczniowskiego, 
na kuratora Bratniej Pomocy, którą 
ściśle kontrolował. 

Młodzież opuszczająca szkołę śred 
nią pozbawiona zostaje naraz wszel- 
kiego kierunku. Wśród akademików 
przeważają młode chłopaki, przybyłe 
z prowincji. Ten „osiemnastoletni 
smyk“. na którego, słusznie skądinąd, 
oburza się p. W. Ch., chował się tam 
na prowincji w rygorze domu rodzi- 
cielskiego i szkoły. Ten sam dzieciak, 
łedwo o parę miesięcy starszy, wstę- 
puje do uniwersytetu. Ustaje wszelki 
rygor, wszelka kontrola. Cóż dziwne- 
go, że chłopak rozpoczyna harce, ni- 
czem młody źrebak bez wędzidła. - 

W Anglji student obowiązkowo 
musi mieszkać w internacie przy uni- 
wersytecie i przebywa pod stałą opie- 
ką ji kierunkiem, we Francji, jeśli nie 
mieszka przy swej rodzinie dalszej lub 
bliższej, to u dobrych znajomych, któ- 
rych rodzice zobowiązują do troskli- 
wej nad nim opieki. U nas młody stu- 
<dent nieledwie dzieciak, o ile nie mie- 
szka z rodzicami, puszczony jest zu- 
pełnie samopas. Czy znajduje on przy 
najmniej moralny punkt oparcia w a- 
utorytecie profesorskim ? 

Sięgam myśłą do moich wspom- 
nień uniwersyteckich (nie z wileńskie 
go uniwersytetu). Widzę prof. H., któ 

ry przybywa na wykład stale ze znacz 
nem opóźnieniem; wykład ten  za- 
miast trzech kwadransów trwa nie 
więcej jak 25 minut, w czasie których 
profesor co chwilę wyciąga zegarek, 
gdyż najwidoczniej brakuje mu już 
materjału wykładowego przed  koń- 
cem godziny. Nadchodzi okres zdawa 
nia cołloquiów. Nie mogę się poro- 
zumieć z ks. profesorem P., który za- 
raz po wykładzie pośpiesznie wycho- 
dzi, a godzin przyjęć nie przestrzega. 
Ostatecznie muszę wysłuchać w koś- 
ciele nieszporów, przez niego odpra- 
wianych, aby złapać go, wychodzące- 
go z kościoła. Innego znów profesora 
możńa było znaleźć w stałych godzi- 

nach tyłko... w cukierni. Znajoma mi 
„młodzież akademicka z politechniki 

całemi tygodniami i z wielkim nakła- 
„dem czasu i energji starała się bezsku- 
tecznie '© wyznaczenie jej przez pro- 
fesora terminu egzaminu. Opuszczanie 
przez profesorów wykładów i semi- 
narjów w ciągu długich okresów cza- 

    

  

    

  

        

) W artykule „Uniwersytety“, zamiesz- 
<zonym w następnym numerze „Słowa” p. 
W. Ch. omawia jedynie trudne warunki pra- 
<«y profesorów. 

  

  

su. lekceważenie wszelkich terminów, 

były na porządku dziennym. 
Profesorowie traktują młodzież z 

całem poczuciem wyższości i przywi- 
lejów swego stanowiska — lecz nie 
poczuwają się do obowiązków moral- 
nych z niem związanych. Między stu- 
dentem a profesorem niema niezbęd- 
nego kontaktu duchowego poza sferą 
ściśle naukową; wyjątkiem staje się 
obecnie profesor odgrywający jakąś ro 

i i i lubiany przez 

  

  

Młodzież akademieka, ta właśnie 
najmłodsza z pierwszego i drugiego 
roku jest niezwykle podatna zarówno 
na złe jak i dobre wpływy. Niechże 
z uczelni, w której przebywają, idą ku 
niej te dobre wpływy; niech profeso- 
rofie nie odgradzają się od studentów 
ani majestatem swej godności, ani 
ważkością pracy naukowej; niech oto 
czą ich rozumną i przyjazną opieką; 
niech młodzież widzi w nich nietylko 
urzędników, stojących na straży №е- 
galnych form akademiekich stowarzy- 
szeń, lecz i serdecznych doradców, tro 
szezących się o całokształt ich ducho- 

wego życia. ‚ 
Doradców tych zabrakło podczas 

ostatnich zajść uniwersyteckich. 
Stwierdziły one, że profesor nie 

ma wpływu na życie akademika. Mia- 
ło się wrażenie, że młodzież akademic 
ka pozostawiona jest całkowicie sa- 
ma sobie. 

Dalej tak być nie może. Społeczeń- 
stwo, które tak ostra krytykuje szko- 
łę Średnią, ma prawo i obowiązek u- 
pomnieć się, aby profesorowie uniwer- 
sytetu również poczuli ciążącą na nich 
odpowiedzialność i zatroszczyli się o 
powierzoną im młodzież; aby weszli 
w sferę jej zainteresowań i zawiązali 
z nią żywy, serdeczny kontakt. Jeśli 
tego nie zrobią, jeśli nie wybiegną ser- 
cem i myślą poza mury sal wykłado- 
wych, to w życiu młodzieży akademic- 
kiej mogą się i nadal powtórzyć wy- 
padki, za które grono profesorskie sta 
nie przed sądem społeczeństwa i swe- 
go własnego sumienia. 

    

Dr. Janina Klawe 

   Przypisek redakcji, Drukując powyższy 

artykuł, napisany przez osobę, mającą z ty- 

tułu swej działalności zawodowej poważne 

podstawy do wypowiadania się w kwestji 

tu poruszonej, chcielibyśmy, aby wywołał on 

należyty oddźwięk w kołach profesorskich i 

stał się przedmiotem poważnej dyskusji. Ze 

swej strony zauważyć musimy, że trudno о- 

czekiwać odpowiedniego wpływu na mło- 

dzież ze strony tych licznych, niestety, pro- 

fesorów naszego uniwersytetu, którzy, hoł- 

dując uprawianej przez nacjonalistyczne ko- 

ła akademików „ideologji pałkarstwa 

głębi duszy, jeżeli już nie głośno, z nią sym- 

patyzują. Niema powodu ukrywać tega, 

co jest notorycznie rzeczą znaną. 

Rodzina wojskowa. : 
W Wilnie od szeregu lat istnieje organi- 

zacja, nosząca nazwę „„Rodziny Wojskowej”. 
Sama nazwa tłumaczy cel danej organizacji, 
t. zn. skupienie w niej zastępu żon oficerów 
i podoficerów. któreby całe swoje siły, ca- 
łą pracę zechciały poświęcić dla dobra ro- 
dzin wojskowych. „Nieść pomoc samym so- 
bie*, — gdyż nie chodziło początkowo „Ro 

dzinie Wojskowej* o zakreślanie szerokich 
planów działań nazewnątrz samej organiza- 
cji, — założona została przedewszystkiem w 
celu udzielania pomocy tym rodzinom woj- 
skowych, którzy tej pomocy potrzebować bę- 
dą. 

Silna wola i wytrwałość doprowadziły do 
celu, stworzyła bowiem „Rodzina Wojsko. 
wa* placówkę, gdzie każde zainteresowanie 
członkiń jakimkolwiek działem, czy to pracy 
zawodowej, oświatowej, sportowej, czy ar 
stycznej — zostało wyzyskane; utworzyły się 

poszczególne sekcje, które te działy czynią 
dostępnemi dla członkiń. 

Przedewszystkiem będę pisała o 
szkolnej. 

Rodzina Wojskowa posiada dwie szkoły 
powszechne (w koszarach I. Brygady i w 
lokału Kasyna Garnizonowego — Miczkiewi 
cza 18), oprócz nich dwa przedszkola (w ko- 

szarach ł. Brygady i przy ul, Arsenalskiej 
Nr. 5). 

Szkoły i przedszkola prowadzone są ści- 
śle według wskazań Inspektoratu Szkolnego 
m. Wilna, całe urządzenie, pomoce naukowe, 
pensje nauczycielek i personelu opłacane są 
z funduszów „Rodziny Wojskowej”. 

Frekwencja uczniów w szkołach jest ogro 
mna, tak ze względu na wzórowe prowadze- 
nie, jak i na bardzo niską opłatę miesięczną. 
Niech wystarczy jako przykład, że podoficer, 
posyłając dwoje dzieci (jedno do szkoły, dru 
gie do przedszkola) — płaci za nie zł. 14 — 
miesięcznie; w tym samym stosunku płasą 
oficerowie za swoje dzieci. 

W celu ułatwienia członkiniom pracy 
wodowej „Sekcja Robót” otworzyła t 
sięczne kursy bezpłatne kroju i 
sy takie były czynne w zeszłym roku i 4 ab 
solwentki uzyskały patenty), kursy robót rz- 
cznych i haftów artystycznych, był kurs ma- 
lowania na tkaninach, w projekcie jest utwo 
rzenie kursu introligatorskiego. 

Następną sej bardzo czynną jest sek- 
cja „Kulturalno-oświatowa*, organizująca cv: 
rocznie całe cykle odczytów ze w tkich 
dziedzin, uzyskując jako prelegentów najlep- 
sze siły naukowe Wilna. Zasługą sekcji 
jest organizowanie wycieczek w samem mie- 
ście i w okolicach Wilna, oraz lekcje zbioro 
we języków obcych. 

Jyż bliska zrealizowania jest myśl zało- 
żenia kasy pożyczkowo-oszczędnościowej dla 
członkiń. O pożyteczności i znaczeniu tej 
nowej placówki nie będę pisała, gdyż każ- 
demu z czytelników jest to znane. Również 
w zaczątku jest organizowanie sekcji sanitar- 
nej, której głównem zadaniem będzie propa- 
gowanie higjeny i opieka nad matką i dziec 
kiem, czy to zapomocą odczytów, czy przez 
organizowanie łych ośrodków pomocy 1е- 
karskiej i wy ćnie kadry sanitarjuszck 
na wypadek wojny, 

Wszełkie zdolności wokalno-taneczne-gi- 
mnastyczne członkiń zostały v 
sekcji artystycznej, Są lekcje 
we, chóry żeńskie gimnastyka plastyczna, — 
wszystko prowadzone przez pierwszorzędne, 
fachowe siły. 

Osobo zupełnie należałoby pisać o Klubie * 
Sportowym „Rodziny Wojskowej”, tu tylko 
wspomnę, że — dosłownie — którakolwiek 
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KURJIER W I 

z członkiń nie jest dotknięta ślepotą, kulawa, 
czy garbata, iczy na gimnastyce szwedz- 
kiej, gra w siatkówkę, strzeła z broni mało 
kalibrowej lub z łuku, jeździ konno zimą i 
łatem, gra w tenis, wiosłuje lub ježi 
nartach. 

Wyniki Klub Sportowy ma zupełnie do- 
bre. Kiłka lat wstecz — pierwsze miejsce w 
zawodach strzeleckich i niedawno — 3 miej- 
sce w W: wie w grze w siatkówkę. 

Dzięki stałemu budżetowi, który posiada 
„Rodzina Wojskowa”, przy wydatnej pomo- 
cy Garnizonu Wileńskiego, może organiza- 
cja ta rozwijać się coraz więcej i tworzyć pro 
jekty otwarcia nowych szkół i przedszkoli 
i uruchomienia nowych sekcyj. 

Pomimo, tego, że „Rodzina Wojskowa* 
stała stworzona przedewszystkiem w celu 

enia pomocy rodzinom wojskowych, nie 
asklepia się w pracy tylko w swej organi- 

zacji, niema prawie organizacji lub placówki 
społecznej w Wilnie, gdzie nie pracowałyby 
licznie członkinie „Rodziny Wojskowe 

W budź rocznym „Rodziny Wojsko- 
wej” są uwzglę ane następujące sumy, ja- 

ko dary dla poszczególnych placówek spo- 
łecznych, a więc: 

Polski Czerwony Krzyż —- 250 zł., Polski 
Biały Krzyż — 200 zł.; Polska Macierz Szkol- 
na — 200 zł.; Kolonje letnie dla dzieci — 

+ L. O. P. P. — 150 zł.; Kościół po-Try- 
nitarski — 100 zł.; Drobne ofiary — 100 zł. 

Razem: 1.200 złotych. 
Oprócz tego z kasy „Rodziny Wojskowej” 

wypłacana jest co rok suma zł. 564.— na ko- 
lonje letnie dla dz przy Tow. Przeciw- 
gruźliczem, zan t składek ezłonkowskich 
od '5 p. p. Leg. i O. War. 

W- celu umożliwienia zbliżenia towarzy- 
skiego członkiń, urządzańe są co miiesiąc 

herbatki w Klubie „Rodziny Wojskowej”, u- 
rozmaicane popisami artystycznemi samych 
członkiń, lub zaproszonych gości. Podczas 
herbatek członkinie lub zaproszeni prelegen- 
ci wygłaszają przemówienia, odczyty, potem 
brydž i tańce, przeciągają się do późna w 
nocy. | 
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Dni przeciwgruźlicze 
pod protektoratem 

p. wojew. Zygmunta Beczkowicza 

Corocznie w okr pomiędzy 1 grudnia 
a 10 stycznia odbyw się t. zw. „Dni Prze- 
ciwgruźlicze*, które mają na celu z jednej 
strony propagowanie idei wałki z gruźlicą, 
zaś z drugiej zebranie pewnych funduszów 
na tę walkę. W miastach wojewódzkich pow- 
stają t. zw. Komitety Lokalne, które ze swej 
strony zapraszają Komitety Honorowy i Wy- 
konawczy. W skład powyższych Komitetów 
na rok 1931-32 weszły następujące osoby: 

   

Komitet Honorowy: 

1 Ksiądz Biskup Bandurski Władysław, 

2. p. Folejewski Józef — Prezydent m. 
Wilna, 8 

8. p. Falkowski Kazimierz — Dyrektor 
Kolei Państwowych w Wilnie, 

4. p. Hulewicz Witold — Dyrektor pro- 
gramowy Polskiego Radja, 

5. J. E. Jałbrzykowski Romuald — Arcy- 

biskup Wileński, 
6. p. prof. Dr. Januszkiewicz Aleksander 

— Rektor U. S. В. 
7. p. Pułkownik Kowalski Wincenty — 

Dowódca Obszaru Warownego w Wiłnie, 
8. p. Konopko Eugenjusz — Wojewódzki 

Komendant Policji Państwowej, 
9. p. dr. Maleszewski Wiktor—Szef Sekcji 

Zdrowia Samorządu m. Wilna, 
10. p. Meysztowicz Aleksander — Dyrek- 

tor Banku Ziemskiego, * 
11. p. prof. Micheyda Kornel — Prezes 

Wileńskiego Towarzystwa Lekarskiego, 
12. p. dr. Rostko Janina — Prezeska 

Związku Obywatelskiej Pracy Kobiet, - 
/ 18. p. Śzelągowski Kazimierz — Kurator 

Szkolny na Okręg Wileński, 

14. p. Szpakiewicz Mieczysław — Dyrek- 
tor Teatrów Miejskich, i 

15. J. E. Arcybiskup Prawosławny Teo- 
dozjusz. 

    

    

      

Komitet Wykonawczy „Dni Przeciwgružli- 

czych“; 

1. p. dr. Kuncewicz Zofja — Sekretarz 
Wil. T-wa Przeciwgružliczego, 

2. p. prof. dr. Władyczko Stanisław — 
Prezes Wileńskiego T-wa Przeciwgruźliczego, 

3. p. dr. Bądzyński Wacław — Skarbnik 
W. T. P. i Wojewódzkiego Komitetu „Dni* 

4. p. doc. dr. Bagiński Stefan — Przewo- 
dniczący Komitetu Rozpowszechniania Hig- 
jeny, 

5. p. dr. Bielińska Wiktorja, 

6. p. dr. Borodziczówna Antonina 
kretarz Wojewódzkiego Komitetu „Dn 

7. p. dr. Borowski Antoni — Lekarz Na- 
czelny Wil. T. P. i Okręgowy Wizytator 
O. S. W. ё 

8 p. dr. Brokowski Stefan — poseł na 
Sejm Lekarz Szkół Powsz. w Wilnie, 

9. p. Gorta Teodor, 

10. p. Goździkówna Kamilla — Przedstawi- 
cielka Stow. Naucz. Szkół Zawodowych, 

11. p. prof. dr. Stanisław Hiller — Prezes 
Wojewódzkiego Komitetu „Dni*, 

' 12. p. dr. prof. Jakowicki Władysław — 
Dyrektor Kliniki Położniczej U. S. B. 

18. p. Kajtuszewski — Przedstawiciel Zw. 
Zawodowych Centr. Chrz., 

14. p. Kiejlatisówna Stanisława, 
15. p. Latour Marek — Redaktor Gazety 

„Expres Wileński”, 
16» p. Mackiewicz Stanisław — Redaktor 

Gazety „Słowo”, 
17. p. dr. Obuchowicz Aleksandra, 

Obst Jan — Redaktor Gazety „Dz. 

    

   

  

   
   

   

   

   

p. Obuchowicz Stef: 
yrekcji Lasów Państw 

. p. Okulicz К 
zety „Kurjer Wii 

   

  

21. p. Paradowski Jan — Prezes K. Snia- 
decja, 
„22. p. Romanowski Antoni — Prezes 

Chrz. Nar. Stow. Naucz. Szkół Powsz., 

        

p. dr. Rudziński 

  

r : tenryk — Naczelnik 
tu Zdrowia Wil. Urzędu Wojewódz.. 

24. p. dr. Szabad Cemach — Prezes ZOZ. 
я p. dr. Wasilewski Feliks — Kierownik 
Ośrodka Zdrowia. 

     

     
    

EWA Mi 

WAGI dziesiętne i stolowe 
PARNIKI ; gniotowniki do kartofli 
SIEKACZE, szarpacze i śrótowniki 
SIECZKARNIE ręczne i konne 

poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, ul. Zawalna 11-a. 

21 lb 

    
   

  

   
Studenci chińscy domagają 
się wypowiedzenia wojny 

Japonii. 
SZANGHAJ, 26. 11. (Pat), — W Nankinie 

studenci w liczbie 9 tysięcy wtargnęli do > 
siedziby rządu i ziożyli tam rezołucję, 'do- 
magającą się wypowiedzenia Japonji wojny, 
wydalenia Japończyków z Mandżurji i odwo 
łania dr. Sze z Ligi Narodów. 

          

    

Popieraicie Lice Morską 
REPREZE SIPS ASS 

Ža     

LoBFN' SK A 

Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł w dniu 26 listopada nasz uko- 
chany mąż, ojciec, dziadek i brat 

Gerszon Gersztejn 
(przemysłowiec leśny) 

© tej niepewetowanej stracie zawiadamia pogrążona w głębokim smutku 

Eksportacia zwłok nastąpi dziś w dniu 27 listopada o godz. !| rano, 
z mieszkania przy ul. Arsenalskiej 4. 

  

Centrolew przed sądem. 
Dwudziesty ósmy dzień procesu. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Pierwszy w dniu dzisiejszym zeznawał 
Św. Rymar poseł ze Stron. Narodowego. 

   

  

OBRONA: Czy wiadomo panu, że istnic- 
je opinja, iż w Polsce panuje dyktatura? 

ŚWIADEK: Jestem zdania, że dyktatura 
panuje w Polsce od wypadków majowyci:. 

OBRONA: Czy. wybór, Marszałka Pilsu- 
dskiego na Prezydenta był legalizacją prze- 
wrotu? 

ŚWIADEK     zy О5К. Pragier jest typem 
rewolucjonisty? 

ŚWIADEK: Nie, jest raczej typem uczo- 

   

  

Czy w okresie 1928—30 byiy 
hu na ustrój państwowy? 

ŚWIADEK: Były zapowiedzi zamachu. 
Czy wiadome jest panu, że 

„. posłowie Kozłowski i Wojciechowski prze- 
prowadzili rezolucję,aby zwrócić się do P. 
Prezydenta Rzplitej o wydanie nowej kon- 
stytucji w formie dekretu? 

ŚWIADEK: Owszem, zdaje mi się że taka 
rezołucja zapadła w Drohobyczu. 

PROKURATOR: Czy znany jest panu fakt 
pobicia pos. Witosa w Poznaniu przez bo- 
jówkę endecką? 

ŚWIADEK: Słyszałem o tem. 
PROKURATOR: A możeby pan szerzej nam 
o tem opowiedział. я ; 

ŚWIADEK: Szczegółów nie znam. 
PROKURATOR: W każdym bądź 

było to w: Poznaniu? 
ŚWIADEK: Tak. 
SĘDZIA RYKACZEWSKI: Pana pobiio 

w 1922 roku na zebraniu. Jaka to była bo- 
jówka? 

ŚWIADEK: Mówiono że socjalistyczna. 
PROKURATOR* Czy przybycie oficerów 

do Sejmu można wytłumaczyć jako chęć za- 
pewnienia Marsz. PHsudskiemu swobody na 
terenie Sejmu. Przecież mówiono tu przed 
sądem, że nie pozwolono Marszałkowi w 

razie 

   

Sejmie mówić? (Znana awantura przy о- 
twarciu Sejmu w 1928 r. Przyp. red.) 

Świadek nie odpowiada. 
OSKARŻONY LIEBERMAN: Czy ci ofi- 

cerowie nie mówili, że przybyli by wejść na 
salę? 

ŚWIADEK: O ile wiem, io odpówiedzi 
ich były różne, 

Następnie zeznaje kilku świadków dowo- 
dowych w związku z wiecem pos. Barlickie- 
go w Skarżysku. 

Świadek kier. Komisarjatu P. P. w Skar- 
żysku Filipowicz. zeznaje m. in. že» Barlicki 
w swem przemówieniu nazwał wówczas rząd 
Marsz. Piłsudskiego rządem awanturników, 
który należy zlikwidować. 

PROKURATOR: A czy była mowa o po- 
życzce zagranicznej? 

ŚWIADEK: P. Barlicki mów. że rząd 
Marsz. Piłsudskiego pożyczki zagranicznej 
nigdy nie otrzyma. W tej samej sprawie zez- 
nają jeszcze świadkowie: Fikarski, Sawicki i 
Gorkoń. 

Dalej zeznaje pos. PPS Zygm. Zarembu. 
jeden z gorliwych przywódców PPS i red. 
„Pobudki*. Zeznaje on, że Dubois artykułu 

inkryminowanego mu w akcie oskarżenia w 
„Pobudce“ nie pisał i wogóle nie był współ- 
pracownikiem tego pisma, które było wy 
dawane dla szerokich mas robotniczych i nie 
mogło mieć języka salonowego. 

OBRONA: Czy PPS jest partją patrjo- 
tyczną? 

ŚWIADEK: PPS jako organizacja jest par- 
tją patrjotyczną, ale również nie wyklucza 
rewołucji społecznej, КЮга nadejść musi. 

Jesteśmy dalecy od tendencyj spiskowych, 
bo wątpię abyśmy mogli, jako grupa, two- 
rzyć spisek. 

Ostatni zeznaje pos. Żuławski. Mówi on, 
że napięcie walki Centrolewu z rządem zależ- 
ne było od naporu ze strony przeciwnej. 

   

    

    

      

Zatarg chińsko - japoński. 
Nareszcie sprecyzowano. 

PARYŻ, 26. 11. (Pat), — Rada Li- 
gi na czwartkowem tajnem posiedze- 
niu sprecyzowała projekt powołania 
komisji mandżurskiej. 

W oczekiwaniu na ostateczne in- 

strukcje z Nankinu odroczono posie- 
dzenie do dnia jutrzejszego. 

Briand przyjął we czwartek dele- 
gata japońskiego Yoshizawę i delega 
ta chińskiego dr. Sze. 

Wezwanie Ligi Narodów. 
PARYŻ 26.XI. Pat. — Rada Ligi 

Narodów postanowiła przesłać  tele- 
graficznie do Nankinu i Tokio wez- 
wanie do zaniechania wszełkich wro- 
gich kroków w oczekiwaniu uregulo- 
wania konfliktu. 

Decyzję tę powizęto w związku z 
oświadczeniem chińskiem, złożonem 

Ewakuacja Cicikaru trwa. 
PARYŻ 26.X1. Pat. — Nota japoń- 

ska z dnia 25 listopada, wystosowana 
do Ligi Narodów, komunikuje, że ewa- 

"obu państw. 

wczoraj po południu, które podkreśla 
niebezpieczeństwo poważnego starcia 
przy posuwaniu się armji japońskiej 
w kierunku Czing-Czeu i prosi Radę 

"Ligi, aby postarała o ustanowiehie pa- 
sa neutralnego pomiędzy wojskami 

Posiedzenie publiczne 
Rady wyznaczono na piątek . 

kuacja wojsk japońskich z Cicikaru, 
rozpoczęta 24 bm., trwa w dalszym cią- 
gu. 

Pogłoski 0 

PARYŻ 26.X1. Pat. — W kołach 
politycznych zaczynają od paru dni 

krążyć pogłoski o możliwościach roz- 
wiązania parlamentu przed wybora 

  

rozwiązaniu parlamentu 
francuskiego. | 

mi. Jako rzecznicy tej idei występują 
pisma radykalne, bliskie byłemu mi- 
nistrowi Deladier'owi. 

Cele- Francji. e 
Oświadczenie Lavala w Izbie Deputowanych. | 

PARYŻ 26.X. Pat. — Na czwartkowem po- 
siedzeniu Izby premjer Laval, odpowiadając 
na interpelację w sprawie połityki zagranicz- 
nej, oświadczył, iż ściśle przestrzegał man- 
datu, udziełonego mu przez Izby. Wspomniał 
on o wizycie Brueninga w Paryżu, o trud- 
nościach napotkanych w Londynie i o przy- 
chylnėm przyjęciu, jakiego doznał w Berli- 
nie. Komitet francusko-niemiecki, zdaniem 
premjera, prowadzi do poprawy stosunków 

Wspominając p podróży do Waszyngtonu, 
premjer zaznaczył, że pozwoliła mu ona 0 
kazać wysiłki, czyniońe przez Francj 

7 rozbrojeńia. Lavai porozumiał 
prezydentem Hooverem co do tego, iż nie po- 
weźmie on żadnej inicjatywy beż porozumie- 

ię z Francją. 
ta w Waszyngtonie dopro: 

parytetu złota, Preuitjer podkreś- 
tik, ary Francji na rzecz Niemiec, którym 
łatwo byłoby udowodnić złą gospodar 
nansową. Jedynie oparta na zaufaniu współ- 

ncji i Niemiec mioże usunąć 
jaki daje odczuwać. 

ny pamiętać o tej 
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Należy szukać możliwości udzielenia kredy- 
tów i lepszych sposobów spłaty długów, lecz 

nadewsz. o należy dążyć do przywróce- 
nia zaufania. 

W stosunku do Niemiec Francja nie bę- 
dzie odmawiać porozumiewania się i ukła- 
dów, trzeba jednak przedewszystkiem, aby 
odzyskały one swe zdolności płatnicze. Nie 
lekceważąc sobie bynajmniej. zasad solidar- 

ności bronić będziemy interesów Francji, pod 
czujną kontrolą Izby. Przyjmiemy nowe zo- 
bo zania tylko na ograniczony okres de- 
presji gospodarczej i pod warunkiem, że 
ziiiejszeniu odszkodowań odpowiadać bę- 
dzie odpowiednie zmniejszenie długów wojen 
nych. Francja obstawać będzie przy zasa- 
dzie spłaty transzy nieuwarunkowanej i nie 
zgodzi na pietwszeństwo prywatnych dłu- 
gów niemieskich przed odszkodowaniami. 

„Rząd — oświadczył Laval — nie będzie 
niógł udzielać 
zanim nie otrzyma Sprawozdań rzeczoznaw= 
ców i zanim nie nastąpi ratyfikacji morator- 
jum hooverowskiego przez Stany Zjednoczo: 
ne. Celem Franeji -— oświadczył preinjer, 
kończąc przemówienie — jest słiiżyć sprawie 
porządku europejskiego dla obrony nasz i 
starej cywilizacji, celem jest budować praw- 
dziwy pokój i służyć nia z godnością. 

  

   
  

  

  

   

      

     

  

Kiedy nastąpi otwarcie uniwersytetu? 

  

Według otrzymanych przez nas in- 
formacyj, otwarcie uniwersytetu na- 
stąpi najprawdopodobniej jutro w so- 
botę. ewentualnie najpóźniej w ponic- 

  

działek. 
W związku z tem odbyło się w 

dniu wczorajszym posiedzenie 5ena- 

ОВ 

Starania Bratniej Pomocy o otwarcie uniwersytetu. 
Prezydjum Stowarzyszenia Bratnia Po- 

moc Pol. Młodz. Akad. U. S. B. prosiło Jego 
Magnificencję Rektora, po zaistnieniu smuf- 
nych wypadków, o zezwołenie na wi 
noakademicki, który przyczyniłby s 
uspokojena umysłów. J. M. Rektor uza 
spełnienie prośby od spokoju młodzi 
demickiej. Prezydjum Bratniej Uomocy, dą- 
żąc do uspokojenia ogółu młodzieży akade- 
mickiej zwołało konferencje porozumiewaw- 
cze przedstawicieli wszystkich  organizacyj 

  

    

   

  

   

akademickich w wyniku których uchwalono 
rezolucje, które skłoniły Zarząd Bratniej Po- 

mocy do uchwalenia poniższej prośby skie- 
rowanej do J. M. Rektora i Prześwietnego 
Senatu U. S. B. 

Zarząd Stowarzyszenia Bratnia Pomoc 
Polskiej Młodzieży Akademickiej U. S. B. na 
nadzwyczajnem posiedzeniu swem w dniu 
25 listopada r. b. zważywszy, że nadsyłane 
Stowarzyszeniu Bratnia Pomoc P. M. A: U. 
® В. rezolucje poszczególnych zebrań aka- 

innych bliższych wyjaśnień, ̀ 

Nr. 275 (2217) 

Bojkot sklepów żydowskich 
czyli — źle się, dzieci, bawicie. 
'To już było. kilkunastołetni 

chłopiec uczeń gimnazjum, przylłepiałem na 

plecach, kupujących u Żydów, kartki dru- 

kowane, o niezbyt mile brzmiących napisach 

Roku, w którym to się działo, nie pamię- 

tam. Pamiętam natomiast, że nasza gorli- 

wość młodzieńcza i nieprzyjemności z nią 

związane, okazały się bezcelowe, gdyż spo 

łeczeństwo polskie nie wytrwało i znowu by- 

ło, jak dawniej. 

Jeno w mózgu 

czemu się tak stało? 

Odpowiedzi dawane mi, „bo to Polacy 5% 

niewytrwali* i t p. nie zadowolniły mnie, 

Już jako 

   

  

świdrowało mi pytanie: 

Byłem przekonany, że są tu jakieś ważniej- 

sze pr: Ale jakie? Na to mój niewy- 

kształcony umysł nie mógł sobie odpowie- 

  

dzieć. 

A odpowiedź prosta, bo to było wówczas 

nierealne, a dzisiaj tem bardziej. 

Niejeden z udekorowanych wstęgą zielo- 

ną, postawi w słup zdziwione oczy. Jakto? 

Więc mamy popierać Żydów? — To jest nie- 

realne, że się będzie popierało Polaków? 

Przedew 

pieraniu Żydów czy Polaków, to nie dobro- 

   stkiem tu niema mowy o po- 

czynność. Tu chodzi o kupowanie, o handel. 

W tym wypadku każdy musi mieć woł- 

wyborze jakości towaru 

tu odgrywa rolę cena, kredy- 

  

ność w i miejsca 

  

zakupu, gdyż 

ty, wybór, wreszcie punkt miejsca zakupu. 

bojkoł 'to walka. boks, 

y dwóch ludzi, tu wgrę ma- 

ja wchodzić ace ludzi. 

A więc szanowni bojownicy, czyście za- 

stanowili się nad tem, czego hasło rzuciliście, 

które zostało podjęte przez grupę młodzieży 

pochopnej do wszelakich wystąpień, wszak fa 

dla niej atrakcja. | 
Zdaliście, panowie prowodyrzy, 

  

Zresztą To nie 

gdzie wys    
     tys 

egzamin 

niedojrzałości. Zadokumentowaliście, że nie. 

miacie zielonego pojęcie, co to właściwie jest 

handel, jakie jego zadania, jakie prawa nim 

rządzą. : 

Hasłami swojemi czynicie krzywdę Poł- 

sce. 7 

Bojkot to walka, a do walki trzeba przy- 

stąpić przygotowanym. Prócz tego do walki 

trzeba trzech rzeczy, jak powiedział pono Na- 

poleon, pieniędzy, pieniędzy i pieniędzy. 

Do walki, do jakiej nawołujecie trzeba 

miłjonów złotych, a gdzież one są? 

I nietylko samych miljonów, ale własne 

surowce, fabryki przetwórćze, hurtownie, 

sklepy i sklepiki. 

Bojkot dzisiaj to absurd. Na to sobie ża- 

den naród, jako taki dzisiaj pozwolić nie mo- 

że. 

Dzisiaj nie można myśleć o „murze chiń- 

skim*. Dzisiaj niema państw narodowych, 

  

są państwa o różnych narodowościach rów- 

nouprawnionych. 

Polska, w pierwszym rzędzie, należy do 

takich państw, o ile wam wiadomo. 

Żydzi w Polsce są Jej obywatelami, któ- 

rzy jak i inni obywatele muszą z czegoś żyć, 

a na to życie muszą pracować. W tym celu, 

jak i innym obywatelom zezwolone jest pro- 

wadzenie wszelakich warsztatów pracy, za 

co wespół z innymi obowiązani są ponosić 

pewne świadczenia na rzecz państwa i gmiin. 

Bojkotując pewną część obywateli odma- 

wiamy jej obywatelstwa i utrudniamy warun- 

ki istnienia. 

A to pociągnie za sobą fatalne skutki, 

czego już mamy próbki, jak 300.000 niedobo- 

ru w kasie Magistratu m. Wilna, podanie do 

Izby Skarbowej o moratorjum podatków itp. 

Część Żydów nie będzie mogła, część nie 

będzie chciała ponosić ciężarów na rzecz 

skarbu państwa i gmin, wyzyskując sytuację. 

A i Polacy nie pozostaną w tyle, też pa- 

między nami są ludzie i ludziska. Daje się 

już słyszeć, jak sobie niejedni bojkot tłuma- 

czą: że to ich zwalnia od płacenia komorne- 

go w domach żydowskich, o zwolnieniu ich 

od zaciągniętych zobowiązań względem firm: 

żydowskich, jak płacenie rat i t. p. 

Skutek będzie wreszcie taki, że doprowa- 

dzi się do trudności dla Skarbu Państwa, do 

redukcji płac i posad. 

Więc kto na tem ucierpi? Tylko Żydzi? 

Nie! Całe Państwo, a więc wszyscy obywate- 

le, więc i Polacy, o których tak wam nihy 

chodzi. 

Ucierpią przedewszystkiem ci najbiedniej 

si, którzy istnieć tilc mogą bez pomocy skar- 

bu państwa i gmin. е 

Każda idea nasza musi mieć na celu prze 

  

dewszystkiem dobro Państwa, a nie poszcze- 

gólnych narodowości, 

Przypominam sobie, panowie, że wy- 

Polskę (wy może nic) pod 

sztandarem, na którym widniał napis: „Wol- 

ni z wolnymi, równi z równymi". | 

Powyższe piszę, wcale nie w obronie Ży- 
dów, ale piszę w obronie Polski i Polaków. 

Ujmując sprawę powyższą po kupiecku, 

da się powiedzieć „łen interes nam się, po- 

prostu, nie kalkuluje*. З 

walczyliśmy 

jJdit Czewski шнр й 

demickich oraz deklaracje polskich orgźni- 
zacyj akadeniiekich z nieznacznemi wyjat- 
kami świadczą 6 iispokojeniu umysłów mło- 
dzieży i nie dają podstaw do specjalnej oba- 
wy przed powtórzeniem się zajść wykracza: 
iqcyeh poza obowiązujące przepisy uniwersy- 
teckiė, że przebieg Konterenćy| porozumie- 
wawczych, zwołanych przez Zarząd Stowa- 
rzyszenia Bratnia Poritóc i złożone teksty 
rezólacyj Wykazują całkówicie jednolite sta- 
nowisko młodzieży akademickiej w sprawie 
potępienia aktów gwałła i płzemocy stośo- 
wanych na U. S. B, że dłużej trwająca przer- 
wa w wykładach niezmiernie szkództ stud- 
jom poskiej młodzieży akademickiej, a w 
szezególiości młodzieży niezamożnej, sttwia: 
3ac ją w obliczu ńiebezpieczeństwa utrśty 
trymestru a nawet róku, źe niepewność co 
do terminu rozpoczęcia wykładów zmusza 
młodzież z prowincji do ppttszczenin miasta, 
a całą młodzeż akódemieką wyćżerpuje psy* 
<hieznie, wykelłejając 4 normałnćj pracy stu. 
denta, postanowił jednośtyślną uchwałą pro- 
sić Jego Magnificencję Rektora i Prześwict= 
ny Senat U. S. B. o jak najsźybsze wśiówie: 
nie wykładów. * 

   

Za Zarząd: 

Sekretarz Generalny Prezes 
Wł. Ryńca. E. Chmiśiewski. 

Prośba powyższa została przedłożońa J. 
M. Rektorowi w dniu wczorajszym, który 
przyrzekł przedłożyć ją na posiedzeniu Se- 
natu. 
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WIEŚCII OBRAZKI Z KRAJU. 
WIEŚCI Z WOJEW. NOWOGRÓDZKIEGO Zastrzelił narzeczona i popełnił 

samobójstwo. 
Wstrząsająca tragedja w gminie budsławskiej. 

     

  

Wasilew- 

Н 16 
gnęła za 

W dniu wczorajszym we wsi 

szezyzna gm. budsławskiej 
wstrząsająca tragedja, która 
sobą dwie ofiar; 

Niejaki Alek er Grzybowicz od dłuż 

szego Czasu starał się e rękę Marji Chmfe- 

rzowej, która przed kiłku dniami przy 

oświadczyny. starającego si Śłub miał się 

odbyć w pierwszych d ia 

W międzyczasie gdy n 
gotowania do 
raj niespodzie 

iż nie w zie za nie 
Wszystkie prośby + ozpaczonego 

nieugięta Chmierzowa odtrąci- 
e zerwała z Grzy- 

poc 

      

      

    

    

    

     
czowi, 
innego. 

Grzybowi 
ła i wczoraj rano ostatec 

howiezem. 

     

        

Zawiedziony w swej miłości Grzybowiez 
postanowił się zemścić. Zaprosił Chmierzo- 
wą na ostateczne pożegnanie, gdyż jak о$- 
wiadezył w liście postanowił opuścić rodzin- 

i wyjechać do Wilna. Na pożegnanie 
bwa stawiła się, wówczas niepanu- 

ad nerwami Grzybowiez porwał rewol- 

    

   

  

jacy 
wer i strzelił kilkakrotnie w kierunku Chmie 
rzewej kładąc ją trupem, a następnie  cel- 
nym strzałem w skroń sam pozbawił się ży- 

cia. 
Na w ającej tragedji na miej 

sce wypadku przybyła polieja, która zabez- 
pieczyła ciało zastrzelonej Chmierzowej i sa- 
mobój Grzybowieza, aż do przybycia ko- 
misjł sądowo-śledczej. (e). 

  

   

  

Okropna Śmierć koniokrada. 
Samosąd wieśniaków w gminie kozdrowickiej. 

Od dłuższege czasu we wsi Gierańce, Cie- 
Te e i Uzdowo gm. kozdrowickiej ginęły 

konie. Przedwezoraj równ skradzono 

%onie na szkodę braci Piotrowskich. W z 

ku z tą plaga, włościanie na czele z solty 

sem Domańskim odbyli de, na której 
postanowiono zdwoić czujn wart wiosko- 
wych. 

W nocy z 24 na 25 b m. do stajni Józe- 
ia Leniesza włamało się dwóch k 
dów, którzy wyprowadzili dwa koni 
trakcie dosiadania koni przez złodzi 

niokradzi zostali otoczeni przez 4 stróżów. 

Zaskoczeni konickradzi momentalnie w 

«agneli rewolwery usiłuj steroryzować war- 

towników, leez ei byli już widocznie na to 

przygotowani, gdyż z równą szybkością zdo- 
lali odebrać broń złodziejom. 

Na wieść o ujęciu koniokradów, przed 
domem seltysa zebrało się około 50 włościan, 
Którzy domagali się od sołtysa wydania zło- 
siziei, na których sami włościanie mieli wy- 

    
   

    

    

   

  

    
    

    

  

wyrok. Sołtys. początkowo nie zgadzał 
się, lecz widząc energiczną postawę wieš- 
niaków, cofnął swą decyzję i oddał koniokra- 
dów w ręce wzburzenych włościan. 

Tłum wieśniaków na czełe z braćmi Pio- 
trowskimi i Lenieszem zaprowadzili k 
kradów na skraj lasu, gdzie wydany zo: 
po krótkiej naradzie wyrok.  Koniokrad 
mieli otrzymać po 50 kijów, i dopiero póź- 
niej wydani policji. 

Podczas trwania „doraźnej kary* jeden 
z koniokradów niejaki Dominik  Ryzkow 
zmarł pod kijami, drugi zaš skrwawiony i 
ze złamaną ręką zdołał uniknąć samosadu, 

gdyż sołtys zaalarmował policję, która dru- 
giego koniokrada Tadeusza Zyskina ciężko 
poranionego odcehrała wzburzonym wiešnia- 

kom. 
Żyskina w stanie groźnym 

w szpitału w Kozdrowiczace 
Winnych pociągneła policja do odpowie- 

dzalności sądowej. (e). 

dać 

      

     

    

umieszezono 

  

Zuchwała kradzież 3.000 dolarów. 
Włamanie do mieszkania reemigranta z Ameryki. 

Przed kilku tygodniami do wsi Karolisz- 
ki gm. miekuńskiej przybył z Ameryki bo- 
gaty reemigrant Kozłowski, który jak głosi- 
ła wieść posiada wielki majątek w dolarach. 
W: istocie Kozłowski nahył okazały dom i ku 
pił większy obszar gruntu. 

O przyjeździe bogatego reemigranta do- 

wiedzieli się i złodzieje, którzy postanowili 
wkraść Kozłowskiego. Nocy ubiegłej, gdy do- 

    

mownicy byli pogrążeni w śnie do domu 
włamali się przez dach włamywacze, którzy 
zrabowali Kozłowskiemu kasetkę z 3000 do- 
larów amerykańskich. Nad ranem dopiero 
Kozłowski skonstatował włamanie, 0 czem 
niezwłocznie doniósł policji. Na miejsce 
padku przybyło kiłku wywiadowców z ps 
policyjnym. We wsi krążą pogłoski, iż wła- 
mania dokonali miejscowi włościanie (e). 

  

   

Zbrodnicze podpalenie z chęci zemsty. 
Między B. Syrowatką a D. Ławrynowi- 

«zem mieszkańcami wsi Mosiejonki gm. głę- 
hoekiej trwał od dłuższego czasu spór 0 łą- 
ki, pozatem oba nienawidzili się nawzajem, 
ponieważ Ławrynowicz odmówił synowi Sy- 
rowatki ręki swojej córki. Oburzony tem 
Syrowatko szukał sposobności, by się 
zemścić na zarozumiałym sasiedzie. Ponie- 
waż okazja nie nadarzała się, a Syrowatko 
pałał chęcią zemsty postanewił spalić Ła- 
wrynowicza niedawno zbudowany dom miesz 
kalny. W tym eelu namówił swego syna Ba- 

   

zyłego do zbrodniczego czynu 
Onegdaj w nocy, Bazyli Syrowatko 0b- 

lał budynek mieszkałny Ławrynowieza naf- 
tą, poczem go podpalił. Płomienie momen- 
talnie objęły cały dom, tak iż rodzina Ła- 
wrynowicza z trudem zdołała się uratować. 
Powiadomione władze Śledcze zarządziły e- 
energiczne dochodzenie w wyniku którego 
zdołano ustalić, iż podpałenia dokonał Bazyli 
z namowy swego ojea. Bazyli Syrowatko sta- 

nie przed sądem doraźnym, ojeu również 

grozi ciężka kara. . (el 

Nowa Wilejka. 
Z miasteczka. 

Już dawno zamierzałem opisać nasze mia- 
słeczko, które zdaje się zawsze, a obecnie 
mapewno, traktowane jest po m emu. 

Miasto same, położone tuż nieomal pod 
Wilnem, rozłożone wzdłuż traktu Balorego 

po obu stronach linji kolejowej Wilno—Tur- 
anonty, mogłoby być yby przedmies- 
«iem Wilna. Ni t jest, mimo sto 
sunkowo tanich m ań i dogodnej komu- 
nikacji kolejowej i autobusowej. Lecz nie » 
łem chcę pisać. Chcę opisać niektóre nasze 

bolączki. 
Pierwsza — to most kolejowy, 

<dwie połowy miasta. С m 
anniej dogodnego jak ten 'właśn 
ażeby dostać się na dworzec wze£ 
Maja. trzeba od strony ul. Połoc 
mie wdrapać się po blisko 60-c 
(bardzo stromychj. by po drugi stronie 
ze znowu po blisko 40 stopniach. Usta- 
"wione go poto, ażeby uchronić publiczność 
przed niebezpieczeństwem chodzenia po to 
»rach kołejowych, konstruktorzy nie liczy- 
Ai się z tem, że we » na taki most jest na- 
wet dła młodych i zdrowych dość uirudnio- 
me, a cóż dopiero dla starców i chorych?! 

    

         
    

łączący 
być coś 

nost? Bo 
uł. 3-g0 

j dosłow 

stopniach 

   

   
    

    

    

   

  

   

    

    

   
  

  

Most ten nie stanowi jednak jedynego po- 
łączenia obu stron miasta. Jest jeszcze przej- 
ście naprzeciw fabryki Mozera prezz aoi 
zupełnie niezabezpieczone, ale zdarza s 
często, że przejście to jest zatarasowane w 

  

   

  

   

   
   

  

     
      

   

   

    

czy też pociągami. Trze możłiw 
z jednej strony mia do drugie 

10 ulica Połocka, która stanowi część traktų 
Batorego, a który poprzez przejazd kolejowy 
viagnie się dalej ulicą iWleńs 
wspomnę ylko o ulicy Połockiej, któ 

„jeszcze możliwą do przejścia i moż 

trzymaną w części przy domach kolejowych 
i sztatach kołejowych. Lecz gorzej przed 
»lawia się ta ulica za fabryką Aloe 

lam dostatecznego” oświetlenia, a 
ło istne pułapki dla przechodniów. 
mę przejazdu nie posiada 
<izą z musu właśnie ci, którzy п 
pać się na most, ani chodników, 
šenia, a nia znajduje się poprostu w o 
płakanym stanie, Nadmie trzeba, że z jed- 
nej strony znajduje się wysoki nasyp kole- 
„jowy, a z drugiej, niewystarczająco zabez 
pieczony brzeg Wilenki. Dziw tylko, że do- 
*tyche obyło się bez wypadku! A pr: 
cież ten właśnie odcinek traktu Batorego 
bardzo ważną arterją komunikacyjną już nie 
tylko dla N. Wiłejki, ale posiada | 

     
    

  

     
  

    

   
     ani oświet- 

    

    

       

      

   

   

   
  

  

  

wielkie znaczenie w komunike 1 

stowej i strategiczne. Czyż władze, do któ- 

rych należy konserwacja i utrzymanie trak- 
rodków na 

ych bezroboi- 
doprowadzi 

   tu Batorego nie mogą znal 

usunięcie tego zła? Mamy li 
nych, którzy w krótkim czasi 
by ten odcinek do należytego porząd 

    

  

  

     

    

łożyliby chodniki, naprawiliby jezdnię i. za- 

bezpieczyli brzegi Wileńki. Robi się wiele, 
-więc czyż i tegoby zrobić nie można?! 

  

    w N. Wiłejce znajdują si raczej znaj- 

się Warsztaty Kolejowe Dyr. Wileń- 
óre zatrudni do 400 pracowników. 
przenosi się tak pracowników, jak i 

, wskutek tego ucie:- 

wią i tak już kułej tu handel i rzemiosł», 

a tem samem i całe miasto z Magistratem, 
który zdaje się nie uczynił nic, ażeby zapo- 

„tatów. 
<a nie doczeka si; 

już nigdy dobrych, przedwojennyc» 

czasów, kiedy to czynne były wszystkie fu- 

bryki i warsztaty kolejowe. Dziś miasteczko 

nie odgrywa żadnej roli. choć jest najwick- 

szem w pow. wil.-trockim. 
awym objawem jest także to, że wszy 

  

   

  

   
obecnie 
warsztaty w głąb kr 

    

   

  

        

  

biec przer 

Zdaje 

  

  
    

        

nym stopniu właśnie przez N. Wilejkę. Ni 
, że wielu mieszkańców omija sklepy 

miejscowe i udaje się bądź koleją, bądź też 
autobusami do Wilna po zakupy (w. j.) 

Świr. 
W dniu 11-go listopada. 

„Dnia 11 listopada o godz. 7 wieczorem w 
J łu Gminy w Świrze odbyła się u- 

akademja, urządzona przez miejsco- 
wy Komitet B. B. W. Rz, Przemawiał do li 

cznie zebranej ludnošei p. dr. B. Habda: 
który w krótkich słowach zobrazował dzie- 

je Polski od najdawn jszych czasów, po 
przez czasy niewoli, do dnia dzisiejszego. 

Następnie miejscowy zespół amatorski B. 
BW: Nr odegrał nadzwyczaj piękny dra- 
mat p. t. „Więzień Magdeburga", którego ve- 
ys był p. Zygmunt Gertner, kierownik 

a WOAÓWZEZ 
Na program akademji złożyły się śpiewy 

  

   

    

    

        

Niepodległości od- 
abawa taneczna przy dźwiękach or 

kiestry mi jscowej Straży Pożarnej, podczas 
Której bawiono się zgodnie i ochoczo, do- 
chód zaś w wysokości 60 zł. przeznaczono na 
bezrobotny h. 

      

      
   

    

  

   

  

  

  

ienić należy, że praca kulturalno 

oświałowa w Świrze znalazła zrozumienie 
wśród 52 go otoczenia. Długoletnia praca 
p. d-ri pr Strzelca i cicha, 
ale mrówc nauczycielstwa, nie posz- 
ła na marne. wietlicy P. W. i W. F. do- 

   syć często zbiera się młodzież na wieczory 

świetlicowe. Miło patrzeć, jak młodzież:z po- 
jemnością spędza wolne chwi 

codziennych, jednocześnie ucząc 
i czeić wszystko co jest polskie. 

Miejscowy 

Z pogranicza. 
Aresztowanie defraudanta. 

W: dniu wczorajszym wpobliżu Filipowa 
aresztowany został przez władze śledcze kas- 
jer żydowskiego banku budowlanego w Trzci 

nach kołi Białegostoku M. Kagan. 

Kagan będąc kasjerem banku, a jedno- 

cześnie członkiem gminy żydowskej zdefra- 
udował z kasy banku 19. 

     

się koc 

     

  

) zł. poczem usi- 

łował zbice do Litwy, lecz został zatrzyma- 

ny. 

Ujęcie przemytników z tytoniem 

litewskim. 
odcinku granicznym Troki i 
patrole K. O. P. zatrzym. 

Orany 
5 osob- 

kilka 

    

    

   

            

     

   

  

którzy usiłowali przem 
przemytu, Wśród skonfiskowanego 

w postaci jedwabiu, aleziono 
x Ż 3 wom i »rzedni ty 
toniu litewskiego „Zefir” wagi około klg. 

  

Wysiedlenie z granie Litwy. 

Na odcinku gra p 
śiedlony zosta 5 Mie- 

żejko z Wiłkomirskiego, który mii$o kilka- 
krotnej kary administracyjnej nie usłuchał 
nakazu władz litewskich i nie posyłał dzieci 
swoich do szkoły litewsk 

Żona Mieżejki Antonina wraz z trzema 

chłopcami i 14 letnią córką została na Lit- 
wie, skąd po sprzedaniu gospodarstwa bę 
dzie również zmuszo przybyć do Polski. 

EADS HRS TIA AE TE S 

I! POWSZECHNY SPIS LUDNOŚCI 

TO BILANS OKRESU NIEPODLEG- 

ŁOŚCI PAŃSTWA. PAMIĘTAJCIE O 

     

  

      
  

    

  

      

      

Oddział Nowogródzki „Kurjera Wileńskiego" mieści się 
w Nowogródku przy ui. 3-go Maja, tel. 94. 
  

Kino dźwiękowe 

Pogoń 
w Nowogródku 

dźwiękowo - śpiewny 

  

Dziś! Silny dram. 
Kobiety z przeszłością 

W. rolach głównych: Barbara Kent i Ben Lyon 

WKRÓTCE: JASKRAWE MOTYLE 
  

Skazanie 7 szpiegów na karę Śmierci 
(Telef. od wł. kor, 

Przez dwa dni ostatnie Sąd Okrę- 
gowy w Nowogródku na sesji swej 
wyjazdowej w Baranowiczach. roz- 
poznawał w trybie doraźnym sprawę 
szajki szpiegowskiej, która działała 
na terenie pow. baranowickiego, stoł- 
peckiego i nieświeskiego. 

Po przewodzie sądowym, który w 

    

z Baranowicz). 

całej rozciągłości potwierdził winę 
oskarżonych sąd wydał wyrok, mo- 
cą którego wszyscy członkowie tej 
szajki w ilości 7 osób zostali skazani 
na karę Śmierci przez powieszenie. 
Obrońcy skazanych zwrócili się do 
Pana Prezydenta Rzplitej z prośbą o 
ułaskawienie skazańców. 

   

  

Nowogródek. 
Ze spraw kupiectwa chrześcija 

w Nowogródku. 
W dniu 6 

Nowogródku walne zebranie 
działu Stowarzyszenia Kupców Polskich w 
celu wybrania nowego zarządu, ewentualnie 
zlikwidowania Oddziału. Powodem tego jest 

ustąpienie ze swych stanowisk pre 
misji rewizyjnej p. 
zarządu p. K. Iwanowskiego. 

Obecnie Oddział ten liczy 
przeważnie zamiejscow 
gródku sklepów chrz 
wie 13, w tem tyłko cz 
łami spożywczemi, a i te 
aczkolwiek wymogom nowogródzkiej klien- 
teli zupełnie odpowiadają. 

Do roku 1921 był w Nowogródku zaled- 
wie jeden sklep chrz ijański, to zn. przed 

częciem wojny, pod ą „Progres“ 

część gmachu późniejszego urzę- 
i posiadający kiłka oddziałów; 

1iej istniejący dotychczas sklep p. Dzie- 
dziuli. Dopiero z chwilą zainstalowania się 
w Nowogródku urzędów II RE powsta 
ło tu sporo sklepów polskich. tym wła 

  

iego 

rudnia b.     

      

   
32 członków, 

Nowo- 
     
       

      

     

    

    
  

    

   

   

  

Kup. Pol, który przejawiał bardzo 
1ą działolność. W następnych jednak 

ło się, że Nowogródek nie ma 
wielkich widoków na rozwój m ta, tak, że 
szereg sklepów upadło, a wzmożona konku- 
rencja sklepów żydowskich i brak taniego 
kredytu zachwiały fundamentami i pozosta: 
łych prze dsiębiorstw. i N 

gródku |jak zresztą 
starych wytrawnych kupców, 
tych nowych w swe siły podupadła i Stow 
rzyszenie zaczęło tracić swoich członków, 
To też w latach 1927—29, Oddział ten był 
zupełnie nieczynny. W roku 1929 znowu zo- 
stała wznowiona jego praca w nader ożywio- 
nem tempie, przyczem wydawane było przez 
okres sześciomiesięczny samowystarczalne 
czasopismo p. „Wiadomości Kupieckie* 
Jednakże i tym razem potęgujący się kry- 
zys gospodarczy i brak poparcia ze strony 
społeczeństwa ostudziły po roku zapał do 

    
  

    

  

   

  

e został tu zorganizowa a" Oddział * 

pracy tych nielicznych kupców. wprowa a 
jąc ich w coraz w 
do pracy organiz 

Dzisiaj więc większość z > nie wie- 
rzy w możliwość poprawienia warunków by- 
tu przez kupiectwo i dlatego do organizacji 
swojej, także i do Izby Przemysłowo 
Handlowej nie ma przekonania. Tak jest przy- 
najmniej w Nowogródku i dlatego spodzie- 

się należy. rozwiązania tego zreszta nie- 
cznego so zena. W Nowogródku są 

kupców 

łonków, które aczkolwiek nie 
wnątrz większej i 

ności — wewnątrz jednak pracują bardzo 
intensywnie. K. 

   

  

  
  

   

  

   

  

   

   

  

  

  

je 
czące da 200 

    

  

Skazanie za R wywrotową. 
W dniu 24 b. m. Sa 

gródku rozpoz wał 22 т 

ny rajczańskiej, pow. nowogródz 
odora Flejty, który od 1930 r. był czynnym 
członkiem organi Ji KP. Z B. Po usta- 
leniu na przewodzie winy Sąd skazał go na 
2 lata więzienia. 

w Nowo- 

zmi- 

  

   

    

    

  

  

  

* 
а4 Okręgowy w Nowo- 

   

   

  

W dnu 25 b. m 
gródku rozpozn 
Lagodki gm. rajez: 
który w sierpnu r. 

   

    

kiej Jana 
b. rozrzu 

    

ustaleniu winy 'skazał go z + 
na karę 6 miesięcy twierdzy. 

Klub narciarski. 
W dniu 25 b. m. z inicjatywy 

Podokręgu Związku Strzełeckiego w 

gródku odbyło ю 2е} ie organizacyjne 
Klubu Narciarskiego Województwa Nowo- 
gródzkiego. Uchwałono statut Klubu oraz po- 
wołano zarząd, na czele z p. wicewojewodą 
Godlewskim jako prezesem. Teren działal- 
ności klubu: województwo nowogródzkie, 

pokrywające się z terenem Podokręgu Zwią- 
zku Strzeleckiego, Zadaniem Klubu jest or- 
ganizowanie i popieranie sportu narciarskie- 
go i kursów jazdy na nartach, szerzenie spor 
tu narciarskiego wśród organizacyj P. W. i 
W. F. młodzieży szkolnej i ogółu społeczeń- 
stwa oraz udział w ogólno-krajowem życiu 
sportowem. 

zarządu 
Nowo- 

  

    
   

  

     

    

EDIT ADR ISIN IS OIS ERB 
Silne lotnictwo to potęga Państwal 
RER B SRT MIDI RAT EM 

OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY WILEŃSKIEGO. 

z dnia 2 listopada 1931 r. za Nr. Il 1224/31 

o przeprowadzeniu drugiego powszechnego spisu ludności 
w dniu 9 grudnia 1931 r. 

Na podstawie rozporządzenia Rady Mi- 
nistrów z dnia 2 września 1931 r. (Dz. U. R. 
P. Nr. 80 poz. 629) przeprowadzony zostanie 
w dniu 9 grudnia b. r. drugi powszechny 
špis ludnośei Rzeczypospolitej Polskiej wed- 
ług stanu o północy z dnia 8 na 9 grudnia 
1931 r 

S dotyczyć będzie. 

1) wszystkich osób zamieszkałych w miej- 
seu zwykłego zamieszkania, także czasowo 

nieobecnych, 
2) wszystkich osób czasowo obecnych. 
W. zwięzku ze špisem ludneści przeprowa 

dzony będzie spis zawodów, budynków miesz 
kalnych (tak zamieszkanych jak i nieza- 
mieszkaniach), innych budynkach o ile są za 
mieszkane, oraz nieruchomości, na których 
się b ki te znajdują, wreszcie spis miesz 
kań i spis miejscowości. Spisy te będą prze- 
prowadzane według formularzy i instrukcyj 
wydanych przez Mnistra Spraw Wewn. 

Osoby podlegające spisowi są obowiązane 
do złożenia przed organami spisowemi ze- 
znań w zakresie, objętym urzędowemi for- 
mularzami, jak również do okazania na żąda 
nie tych organów dokumentów, niezbędnych 
do sprawdzenia ich zeznań, 

Nadto mają obowiązek złożenia zeznań: 
właściciel względnie zarządca domu — 

co dę budynków i mieszkań, znajdujących 
się w tej nieruchomości, oraz eo do osób w 

nich zamieszkałych względnie obecnych. 
osoba zajmująca lub wynajmująca na 

swoje imię mieszkanie, głowa gospodarstwa 
domowego oraz domownicy — co do miesz- 
kania zajmowanego przez siebie oraz c0 do 

osób w niem zamieszkałych wzgłędnie о- 

beenych. 
Zeznania winny być ścisłe, zupełne i zgod 

ne z prawdą. Celem należytego wypełnienia 
arkuszów spisowych osoby obowiązane do 
złożenia zeznań winny zawczasu przygoto- 
wać edpewiednie dokumenty, jak metryki 
urodzenia, ślubu i t. p. 

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 21 paź- 
dziernika 1919 r. o organizacji statystyki ad- 
ministrzeyjnej (Dz. U. R. P. Nr. 85 poz. 464) 

  

    

  

  

  

        

zeznania poczynione w czasie spisu stanowią 
tajemnicę statystyczną; będą one używane 
tylko do eelów statystycznych i nie mogą 
być udzielane władzom publicznym ani też 
osobom prywatnym w jakimś innym celu; 
w szczególności nie być podstawa do nakła- 
dania podatków, przeprowadzania rekwizy- 
cyj i wytaczania dochodzeń sądowych lub 
administracyjnych. 

Kto umyślnie lub z niedbalstwa złoży ze- 
znanie nieprawdziwe, uchyli się od złożenia 
zeznania, wzbrania się wpuścić organa spi- 
sowe do mieszkania przy budynku lub w in- 
ny sposób przeszkadza organom spisowym 

w wykonywaniu ieh czynności; dalej — kto 
przeprowadza spis prywatny w czasie Spisu 
urzędowego, wywiera wpływ na inne osoby 
w kierunku uchyłenia się od złożenia zeznań 
albo złożenia zeznań nieprawdziwych lub 
w sposób sprzeczny z przepisami — ulegnie 
karze grzywny do 500 zł. z zamianą w razie 
niemożności jej uiszczenia, na karę aresztu 
do miesiąca. 

Celem spisu jest zebranie dokładnych i 
szezegółowych wiadomości o  zaludnieniu 
Państwa Polskiego, © podziale jego pod 
względem płci, wieku, języka ojczystego, wy- 
znania, wykształeenia i zawodu. 

Spis przyniesie olbrzymią ilość wiado- 
mości © gospodarczym i społecznym stanie 
ludności Rzeczypospolitej. 

Gruntowne wyświetlenie zapomocą spisu 
różnych niedomagań życia gospodarczego i 
społecznego naszego kraju umożliwi dalszą 
skuteczną wałkę o poprawę warunków na- 

  

Szego bytu. 
Elementarnym zatem obowiązkiem każ- 

dego obywatela jest podanie w dniu spisu 

ścisłych i zgodnych z prawdą odpowiedzi na 
zapytania, zawarte w formularzach iso- 
wych. = ё 

Każda osoba winna w dniu 9 grudnia 
spełnić swój obowiązek chętnie i dokładnie, 
gdyż tego wymaga zarówno dobro panstwa, 
jak i jej własny interes. 

  

    

Wojewoda 

(—) Z. BECZKOWICZ. * 

Komitet obchodu 25-lecia teatru polskiego 
w .Wilnie. 

Na zaproszenie p. prezydenta miasta 
Folejewskiego przybyli w czwartek 26 
b. m. wieczorem do sali posiedzeń Ra- 
dy Miejskiej bardzo liczni przedstawi 
ciele społeczeństwa wileńskiego celem 
zorganizowania Komitetu. który ma 
się zająć uroczystym obchodem 25- 
lecia stałego teatru polskiego w Wilnie. 

Po ożywionej dyskusji postanowio - 
no urządzić obchód jubileuszowy w 
styczniu przyszłego roku. Na obchód 
ten złożą się: uroczyste przedstawie 

RR w” tku An kiai Kns     Gai" tw MA na 

nie od samego jego zarania t. j. od ot- 
warcia przed laty 25 przez p. N. Mło- 
dziejowską - Szczurkiewiczową pierw- 
szego stałego teatru. Wysłane będą za: 
proszenia m. in. do wszystkich teatrów 
polskich, do dyrektorów. którzy pra 
cowali w Wilnie. 

Ułożeniem programu obchodu zaj- 
mie się komitet pod przewodnietwem 
p. prezydenia m. Wilna Folejewskie- 
go. W skład Komitetu weszli pp: prof. 

F. Ruszczyc, próf.'Sławiński, dyr. Szpa 
rai Klott Świaławęki Rvch.   biawiaś 

SEZNEANNZNZARKAONNAZSENZENCECEE 

ZWIĄZEK DRUKARZY M. WILNA 

  

BAKSZTA 8 

BUFET NA MIEJSCU 

  

  

W SOBOTĘ DNIA 28-go LISTOPADA 1931 ROKU 
odbędzie się ostatnia przedadwentowa 

WIELKA ZABAWA TANECZNA 
przy dźwiękach jazzbandu. 

Całkowity dochód przeznacza się na rzecz bezrobotnych członków Związku 

3 

BAKSZTA 8 

POCZĄTEK O G. 9-ej W. 

BANZENZEGSZANGAZAGZGERNEWEUWNM 

400.000 funtów szterlingów wynosi dług 
m. Wilna z tytułu pożyczki angielskiej. 

W związku z powrotem z Londy- 

nu mec. Jundziłła, który jako delegat 

samorządu wileńskiego przez dłuższy 
czas przebywał w stolicy Anglji, prze- 

prowadzając kontrolę nad rejestracją 
obligacyj pożyczkowych. wyjaśniło 

się, że podług prowizorycznych obli- 
czeń, zadłużenie Magistratu m. Wilna 

z racji zaciągniętej w roku 1912 po- 

  

-nikami rządowemi, 

życzki na rynku angielskim, wynosi 
400.000 funtów szterlingów. 

Jak wiadomo. likwidacja tej po- 
życzki została już definitywnie załat- 
„wiona. W myśl porozumienia z czyn- 

połowę pożyczki 
spłaci skarb państwa, pozostała poło- 
wa w wysokości 200.000 funtów szter- 
lingów przypada do uregulowania sa- 
morządowi wileńskiemu. 

Dwa wypadki samobójstwa wśród 
uczącej się młodzieży. - 

W ciągu ubiegłej doby zanotowa- 
no w Wilnie aż dwa wypadki samo- 
bójstwa wśród uezącej się młodzieży. 

Pierwszy wypadek samobójstwa 
miał miejsce przy uliey Anflanckiej 
Nr. 18, gdzie wystrzałem z rewolweru 
w skroń odebrał sobie ie, uczeń 
jednej z wiłeńskich szkół średnich 17 
letni Muhamet Chodża Wajsow. 

Śmierć nastąpiła momentalnie 
Na miejsce wypadku natychmiast 

przybyli przedstawiciele władz sądo- 
wo-śłedczych. 

Samobójca pozostawił list, w któ- 

Ne
 

    

  

rym podaje jako powód tragicznego 
kroku — złe postępy w nauce. Samo- 
bójstwo popełnione zostało po półno- 
cy. 

W dwanaście godzin później 0 g0- 
dzinie 12 m. 30 miał miejsce drugi 
identyczny wypadek samobójstwa, 
tem tragiezniejszy, że w tym wypad- 
ku odebrał sobie życie.-. 14 letni chło 
piec uczeń 4-tej klasy jednego z gim- 
nazjów wileńskich. 

Powody, które skłoniły chłopca do 
tak fatalnego kroku badają władze 
policy jno-śledcze. (e) 

  

Tragiczna Śmierć porzuconej kobiety. 

  

} zkańcy domu przy ulicy Niemieckiej 
poruszeni jali do głębi, następującą smut- 
ną historją. 

W domu tym przy rodzinie Goldiūskiego 
mieszkała w charakterze sublokatorki nieja- 

ka Rachela Gamel. 
Mąż Gamelowej porzucił ją przed kilku 

miesiącami pozostawiając ją z dwojgiem 
dzieci i w odmiennym stanie na pastwę losu. 

Wkrótce po ucieczce męża, a bylo to 
przed miesiącem, Rachela Gamel wyszła z 

domu i zaginęła bez wieści 

  

Właścicielka mieszkania sądząc że Game- 
lowa popełniła samobójstwo zameldowała po- 
lieji, która wszezęła dochodzenie oraz ro- 
zesłała listy gończe. 

W dniu wczerajszym przyszła odpowiedź 
z Baranowicz, iż w jednym z domów zajezd- 
nych tego miasta, zmarła podczas połogu po 
szukiwana Rachela Gamelowa. 

Policja wszczęła dochodzenie celem ujaw 
nienia zaginionego męża. 

Pozostawione bez opieki sieroty oddano 
de przytułku. (e). 

  

KRONIKA 
Dziś: j Walerjana. 

Jutro: Grzegorza III p. 

  

Wschód słońca — g. 7 m. 14 

Zachód ‚ —к ш33 

Spestrzeżenia Zakladu Motoorolegįi U, 8. B 
w Wllmie z dnia 26 XI — 1931 rsku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 774 
Temperatura średnia — 8 C. 

” --і'уь;щ — ТС 

5 najniższa — 10° С. 

Opad w milimetrach: — 
Wiatr przeważający: połudn.-wsch. 

Tendencja barom.: bez zmian. 

Uwagi: pochmurno, mglisto. 

  

OSOBISTA 
— Kurator Okręgu Szkolnego p. Kazi- 

mierz Szelągowski wyjechał w dniu 25 b. m. 
na wizytację szkół w powiecie oszmiańskim, 
lidzkim i nowogródzkim. 

Dnia 28 b. m. p. Kurator weźmie udział 
w zebraniu perjodycznem szefów, władz i u- 
rzędów niezespolonych w Nowogródku. 

SAMORZĄDOWA. 
— Konterencja przewodniczących Wydzia 

łów Powiat. Dnia 26 b. m. w Urzędzie Wo- 
jewódzkim pod przewodnictwem wojewody 
Beczkowicza odbyła się konferencja kierow- 

ników-przewodniczących Wydziałów Powia- 
towych starostw całego województwa wiłeń- 
skiego. Na konferencji omówiono sprawę »- 
pracowania nowych budżetów wydziałów po- 
wiatowych i sejmików oraz załatwiono sze- 
reg spraw, związanych z oszczędnością w go 

spodarkach powiatowych. 

  

MIEJSKA. 

— Jak będzie wyglądał nowy preliminarz 
budżetowy miasta? Już blisko od tygodnia 
Magistrat obraduje nad projektem nowego 
preliminarza budżetowego miasta na rok 

33. Do chwili obecnej rozpatrzone zosta- 
iminarze: elektrowni mi 

ii wodociągów oraz apteki miejskiej. 

tych budżetach 

  

   

    

we wszy; stkich 
ie zmnie. jszone. 

okształt nowego RUA 

Wydatki 
zostały pow: 

          

budž tu tegorocznego. 
& posiedzeń Magistratu i Komisji 

nowy budżet wyjdzie jeszcze 
bardziej okrojony. 

W dochodach nowego budżetu ude! 
ce jest poważne zmniejszenie wpływów z 
tytułu podatków i rozmaitego rodzaju dodat 
ków do podatków państwowych. Stan ten 
tłumaczyć na wzrastającem nasileniem 

kryzysu gospodarczego. 

  

sunku do 
  

     

   

  

UNIWERSYTECKA. 

— Z Wydziału Humanis 
W terminie jesiennym 1931- 
gistra fil 

    

   

  

    

. 5. В. 

resie filologji ofji uzyskali: w 
nda, w zakre- p. Czarnowska W 

sie historji p. p. Marte 
Siedlecka Marja, Spryngow 
Fłaks Lejb, Szerenicówna 
sztejn Welwel. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
—. Akademickie Koło Muzyczne niniej- 

szem podaje do wiadomości swych członków 
że próba sekcji mandolinistów odbędzie się 
w niedzielę dnia 29 b. m. o godz. t0-ej min. 
30. Próba sekcji orkiestrowej odbędzie się 
o godz. 12 syższe próby odbędą się 

k у w Omisku Akademickiem ulica 

   
       

  

ówna Wiktorj 
Szejma, Wajs- 

    

   

        
  

  

— Koło Polonistów Sł. U. S. B. organi- 
zuje w piątek 27 b. m. wycieczkę ogólno - 

akademicką do teatru na „Pana Geldhaba*. 
Zapisy (50 gr.) w lokalu Koła (Zamkowa 11 
m. 8), oraz w piątek w poczekalni teatru do 
godz. 19 m. 30. 

— Zebranie „Legjonu Młodych*. Komen- 
da „Legjonu Młodych* Akademickiego Zw. 
Pracy dla Państwa wzywa wszystkich człon 
ków i kandydatów na zebranie w piątek 27 
listopada o godz. 20-ej w lokalu przy ulicy 
Uniwersyteckiej 6—8. 

W! programie ważne sprawy organizacyj- 
ne przed zjazdem młodzieży państwowej w 
Warszawie, oraz sprawy akademickie, zwią- 
zane z otwarciem uniwersytetu. Obecność 
bezwzględnie obowiązująca. 

— Ostatnia Sobótka w Ognisku Akad. 
Dnia 28 bm. w Sałonach Ogniska Akademic- 
kiego (ul. Wielka 24) odbędzie się ostatnia 
„Sobėtka“ taneczna. 

Początek o godzinie 9 wieczorem. Bufet 
na miej: Do tańca przygrywać będzie wy- 
borowe trio akademickie. Wejście dla aka- 
demików wyłącznie za okazaniem legityma- 
cji dla gości za kartą wstępu. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Kurs oświaty pozaszkolnej w Wilnie. 

Dnia 23 i 24 b. m. odbył się w Wilnie kurs 
oświaty pozaszkolnej dla nauczycelstwa pu- 
blicznych szkół powszechnych powiatu wileń 
Sko-trockiego. Kurs ten o charakterze Świe- 
tlicowym przesłuchało 27 osób. Prelegentami 
byli instruktorzy ośw. pozaszkolnej P. P. 
Dracz Jan, Stubiedo Edward, Ałuchna Edw. 

oraz p. Gawrońska Br. instruktorka śpiewu 
przy Kuratorjum O. S. W. Kurs odwiedzili 
p. p. Młodkowski Tadeusz, wizytator szkół 
po *chnych Kuratorjum, Norbert Trzaska 

  

  

    

   

    

   

    

Pokr: „ zastępca Starosty powiatu wi- 
le 0-trockićgo i Inspektorzy Szkołni p p. 
Kaczorowski Stanisław i Ka 1. 

j oświatowej kolnej     
   

        

tu wileńsko-trockiego tu- 
dzież potr biania i racjonalnego 
ujmowar odpowiedniego przygo 
towania pracowników oświatowych, których 
kadry stałe się zwiększają dzięki organizo- 

niu przez władze szkolne takich i podob- 
h kursów. 
— Nowe budynki szkołne. W bieżącym 

miesiącu władze szkolne zakupiły trzy nowe 
budynki szkolne. Nowe budynki znajdują > 
w pow. mołodeczańskim, postawskim i świę- 

na terenie 

          

ciańskim. Również czynione są starania za- 
kupienia budynków szkołnych w pow. wiłej- 
skim i dziśnieńskim. > 

- GOSPODARCZA. 
— Konferencja OSpoGarExa " w Urzędzie 

Wojewódzkim. W dniu dzisiejs 27 listo- 
pada, o godz. 17-ej, jak doo „, odbc- 

dzie się w Urzędzie Wojewódzkim, pod prze 
wodnietwem p. wojewody Beczkowicza  kou- 
ferencja gospodarcza, na której poru 
dą zagadnienia, związane z obecną 
w rolnictwie. Między innemi, z ramier 

  

   

      

      
leńskiego Towarzystwa Organizacyj i Kó- 
łek Rolniczych, wygłoszony zostanie referat 

  

ń obecnych w rolnictwie, a 

producentów rolnych, za 
i co do złagodzenia skut- 

su i niepomyślnej konjunktury cen 
ster Staniewicz omówi sprawę oc- 

ji zbytu produktów rolnych. 

na temat ob: 
zdolności płatnie 
         

   

  

  

ganiza 
W konferencji przyjmą udział, poza przed 

jełami zainteresowanych  organizacyj, 
zrzeszających w tych łub innych dziedzinach 
producentów rolnych, przewodniczący w; - 

działów powiatowych oraz / przedstawiciele 
banków, urzędów i instytucyj, wobec których 
na rolnikach ciążą te lub inne zobowiązan 

jak, podatkowe, dłużne itp. Zwołanie takiżj 
konferęncji wydaje się całkiem na czasie, z 
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podsumowania możliwości płatniczych rolni- 
ctwa, celem znalezienią uzgodnionego” wyjś- - 
cia. 

WOJSKOWA. 
— Podatek wojskowy. Nowe rozporzą- 

dzenie o podatku wojskowym przewiduje, iż 
podatek ten, oprócz zasadniczej postaci na 
rzecz gmin miejskich i wiejskich, pobierany 
będzie w postaci dodatku do państwowego 
podatku dochodowego (na rzecz państwa). 
Ze wszystkich źródeł z wyjątkiem uposażeń 
służbowych, emerytur i wynagrodzeń za pra- 
cę najemną, podatek ten wynosić będzie 10 
proc podatku zasadniczego dla kat. „E“, 15 
proc. dla kat. „D“ i 20 proc. dla kat. „C*, 

Osoby, od których państwowy podatek do 
chodowy pobierany jest w drodze potrące- 
nia z uposażeń służbowych, emerytur i wy- 
nagrodzeń za najemną pracę, opłacać będą 
od tego podatku podatek wojskowy w po- 
staci dodatku do państwowego podatku do- 
chodowego, a mianowicie: ponad 2500 zł. 
do 3000 zł. całorocznego wynagrodzenia 0,2 
proc., od 3 do 5000 zł. — 0,3 proc, od 5000 
do 8000 zł, — 0,4 proc., od 8000 do 12000 zł. 
— 0,6 proc, od 12000 do 20000 zł, — 0,a 

proc., od 20000 do 30000 zł. — 1 proc., od 
30000 do 50000 zł. — 1,4 proc., od 50000 do 
70000 zł. — 1,5 proc., od 70000 do 100000 zł 
— 1,7 proc i ponad 100000 zł. 2 proc. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Herbatka dla ezłonkiń „Rodziny Woj- 

skowej*. Dnia 2 grudnia (środa) o godz. 19 
m. 30 odbędzie się herbatka dla członkiń 
„Rodziny Wojskowej”. 

Wieczór będzie urozmaicony popisem 
chóru „Rodziny Wojskowej” pod kierow- 
nictwem p. Reisowej. 

— Uchwała Zw. Lekarzy Żydów. 
nem zebraniu Związku lekarzy— 
Wilnie dnia 20 listopada r. b. przyjęto na- 
stępującą uchwałę: 

„Związek Lekarzy — Żydów w Wilnie z 
uczuciem najgłębszego oburzenia podnosi 
swój głos przeciwko fali ekscesów antyży- 
dowskich, która przeszła przez Wilno i roz- 
łewa się dalej po licznych miastach Polski. 
Oburzenie to jest tem większe, gdyż ruch 

astysemicki rozpoczął się i wyłonił ze środo- 
wiska Młodzieży Akademickiej, która powin- 
na być wyrazicielką najłepszych ideałów Na 
rodu. My, starsi akademicy, wspominamy z 

   

    

dumą. że Młodzież Akademicka zawsze i 
wszędzie występowała przeciw użyciu siły 
brutalnej, przeciw zamachom na wolność, 
przeciw gwałtom nad mniejszościami narodo- 
wemi, stając w obronie słabszych i pokrzyw- 
dzonych. Nie możemy pogodzić się z takim 
upadkiem poziomu etycznego Młodzieży Aka- 
demickej i widzimy w tem niebezpieczeństwo 
zagrażające kulturze i uczuciom ludzkości. 
Zwracamy się zatem z gorącym apelem do 
lepszych i kulturalnych warstw społeczeń- 
stwa połskiego, by stanęły w obronie zagro- 

żonej wołności, poniżonych uczuć ludzkich 
i kultury Odrodzonej Polski“. 

Prezes: Dr. E. Globus. 
Sekretarz: Dr. L. Baranowski. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— ŁVX Zebranie Klubu Włóczęgów Sen- 

jorów. Na porządku dziennym aktualna spra- 
wa bojkotu handłowego i przemysłowego w 

fig i е ki "Od poniedziałku 23 b. m. 
iš g Godz. 4—6—8 i 10 wiecz. 

  

* ĮBALA WIEJSKA 
Ggtrebrameka %. 

NAD PROGRA 
  

Wilnie, którą reterować będzie kol. Teodor 
-Nagurski:- Początek zebrania -o godz. 19.30 
punktualnie, w lokalu Klubu, przy ul. Prze- 
jazd 12 (Antokol). Stali goście mile widziani. 
Osoby życzące być na.tem zebraniu, zechey 
uprzednio porozumieć się telefonicznie w go- 
dzinach 1515.30. Nr. tel. 359. 

— Odczyt w Klubie Społecznym. W dniu 
29-go listopada o godz. 18-tej Prezydjum 
Klubu Społecznego urządza „Czarną Kawę“, 
w sali Kasyna Garnizonowego (Mickiewicza 
13) podczas której Pan Poseł Bohdan Po- 
doski wygłosi odczyt sa temat „Prawo Mał- 
żeńskie*. Po odczycie jak zwykle odbędzie 
się dyskusja. 

Wejście tylko za zaproszeniami. 
— Konferencja w sprawach kułturalnych 

Rob. Zw. Zawodowych. Dnia 27-go listopa- 
da o godz. 18-tej w lokalu Rady Zjednocze- 
nia Robotniczych Związków Zawodowych 
przy ul. Wiełkiej 34 odbędzie się konferen- 
cja reorganizacyjna polskie sekcji kultural- 
no - oświatowej Zw. Zawodowych między 
innemi referat wygłosi poseł dr. Stefan Bro- 
kowski, 

— Druga część odczytu o „Higjenie ko- 
biety. Sekcja kulturalno-oświatowa Rodziny 
Wojskowej niniejszem zawiadamia, iż p. dr. 
Wacław Wysocki wygłosi drugą część od- 
czytu p. t. „Higjena kobiety* w niedzielę 
29 listopada o g. 12-ej w południe w saii 
sekretarjatu Rodziny Wojskowej Mickiewi- 
cza 13. 

Wstęp wolny. 

SPRAWY BIAŁORUSKIE. 
— Nowe czasopismo prawosławne. W 

dniu wczor. ukazał się Nr. pierwszy nowego 
biał. czasop. prawosławnego pod nazwą: „Ho 
łas Prowosłaunaha Biełarusa*, które regu- 
larnie ma się ukazy dwa razy na miesiąc. 
Czasopismo stawi. 
łorutenizację cerkwi prawosławnej w Połsce. 
Wówczas gdy organ Centralnego Komitetu 
Prawosławnego Białorutenizacji Cerkwi Pra- 
wosławnej — „Świetacz Biełarusi* w swej 
akcji namiętnie zwalcza Konsystorz Prawo 
sławny w Wilnie, uważając go za placówkę 
rusyfikacji, „Hołas Prawosłaunaha Biełaru- 
sa” opowiada się wyraźnie za Konsystorzem. 
skierowując całe ostrze swej walki przeciw- 
ko „Šwietacza Biełarusi* i księdzu Kowszowi. 

RÓŻNE. 
— Badanie wód mineralnych. Izba Prze- 

mysłowo - Handlowa w Wilnie postanowiła 
przeprowadzić badania sposobu dokonywania 
analiz wód sztucznych i gazowych przez 
miejscowe fabryki. S (s) 

— Za tanie pieniądze też nie ceheą kupo- 
wać. Wczoraj w Banku Ziemskim odbyła się 

cja szeregu nieruchomości wiejskich i 
kich, których właściciele nie uiścili na- 

leżnych rat Bankowi Ziemskiemu. Większa 

część tych nieruchomości nie została zlicy- 
towana z powodu braku nabywców, a raczej 
braku gotówki u nabywców. Jedynie sprze- 
dano kilka mniejszych posiadłości  miej- 
skich. (x) 

— Z Izby Przemysłowo-Handlowej w Wil 
nie. W dniu 9-go grudnia b. r. na obszarze 
całej Rzeczypospolitej przeprowadzony bę- 
dzie drugi w Niepidległej Polsce powszechny 
spis łudności i mieszkań. 

Spis ten ma dać wierne oświetlenie ak- 
tualnych stosunków zawodowych, społecz- 

        

   

  

sobie za ceł walkę o bia- | 

Władca karnawału 
Małpie awantury i Tygodn. ?. T. A. 

Początek o godz. 4. 6, В 1 10 wiecz. Ceny miejsc: balken 30 gr., parter 60 gr. Kasa czynna od 3.30 do 10 wiecz. 

KU R J E R 

nych i mieszkaniowych w Polsce i stanowić 
będzie- w nadchodzące dziesięcioleciu właś. 
ciwy punkt wyjścia dla badań naukowych, 
oraz podstawę praktycznej działalności czyn- 
ników urzędowych, samorządowych,  spo- 
łecznych i gospodarczych w wielu bieżących 
dziedzinach życia w Polsce. 

Izba zwraca uwagę na konieczność czyn 
nego udziału całego oświeconego społec. 
stwa w przeprowadzeniu spisu i na potrze- 
bę ułatwiania pracy komisarzy spisowych, 
przedewszystkiem przez dostarczanie pra- 
wdziwych i ścisłych zeznań. 

Ponadto Izba zwracą się z apełem do in- 
stytucyj przemysłowych, handlowych i fi- 
nansowych, aby umożliwiły swym pracowni- 
kom zgłaszanie się na komisarzy spisowych. 
Izba wyjaśnia, iż praca komisarzy, pełnią- 
cCych= 5 czynności, jako honorową 
funkcję obywatelską, zajmie im od 2 do 3 
dni czasu. 

Wszelkich informacyj ogólnych udziela 
w Wilnie Biuro Naczelnego Komisarza Spi- 
sowego sa m. Wilno (ul. Dominikańska 2—- 
Centralne Biuro Statystyczne tel. 16-90) na 
dzie drugi w Niepodległej Polsce powszechny 
Wojewódzki (ul. Magdaleny Nr. 2). 

  

    

    

ZABAWY. 
— Daneing-Bridge w Cukierni  Sztralla 

(Zielonega) Mickiewicza 22 urządza w sobo- 
tę dnia 28 listopada o godz. 22 Połski Biały 
Krzyż, by zebrać fundusz na kulturalno-oś- 
wiatową akcję wśród żołnierzy garniz. 
leńskiego. Nowość w postaci „Bri 
osób nietańczących. Powodzenie z: 
pewnione. Komitet dokłada usilnych star 
aby uprzyjemnić gościom spędzenie miłego 
wieczoru. 

Wtsęp 2 zł, 

TEATR | MUZYKA 
-—— Teatr Miejski w Lutni. Dziś dnia 27-go 

b. m. o godz. 8-ej wiecz. nieśmiertelna ko- 
medja Fredry „Pan Geldhab“ w serji 
M. Szpakiewicza, z udziałem najwybtniej 
szych sił zespołu z p. p. Marecką, Bieleckim, 
Loedlem, Łubiakowskim, Wołłejką, oraz Za- 
strzeżyńskim na czele. Publiczność, tłumnie 
zapełniająca codziennie widownię, oklaskuje 
świetną grę wykonawców, wnikliwą reżyser- 
ję oraz stylową oprawę zewnętrzną pomysłu 
W. Makojnika. Ceny miejsc propagandowe. 

Jutro i dni następnych „Pan Geldhab*, 
— Teatr Miejski na Pohułance. Ostatnie 

przedstawienia „Lałki*. Dziś dnia 27-go b.m. 
o godz. 8-ej ujrzymy arcykomiczną operetkę 
Audrana „Lalkę“ w režyserji W. Radulskie- 
go. Przemiłe to widowisko stało się prawdzi 
wą atrakcją beżącego sezonu dzięki pięknym 
melodjom, oryginalnemu ujęciu sceniczne- 

mu oraz Świetnej grze wykonawców z p. p. 
Szurszewską, Brygiewiczem i Ciecierskim w 

rolach głównych. Oryginalne dekoracje W. 
Makojnika oraz efekty świetlne dodają wie- 
le.uruku temu wesołemu widowisku. Or- 
kiestra pod batutą kapelmistrza W. Szcze- 
pańskiego. „Lalka* schodzi w krótce z afi- 
sza, ustępując miejsca innym nowościom re- 
pertuarowym. 

Jutro i dni następsych „Lalka“. 
— Akademja listopadowa na Pohulanee. 

W nadchodzącą niedzielę dnia 29-go b.m. o 
godz. 8-ej wiecz. odbędzie się uroczysta aka- 

    

  

dla akademików 1 zł. 

   

   

  

   

    

W roli głównej 

Harry Liedtke 
Koncertowa orkiestra pod 
batutą p. M. Salnickiego. 

  

DŹWIĘK. 'KINO-TEATR 

gABLIOS" 
Dziśl Arcydzieło jakiego jeszcze nie byłoł 
Nowa era w kinematografji! 
Czołowy przebój produkcji francuskiej 1932 rokui 

W rolach głównych najwybitniejsi art 

Największa sens. dniał 

  

Pociąg samobójców 
Najpotężn. o największ. napięciu film jaki dotychczas pokazywano. Genjalny utwor mistrza Edmunda Greville 

i sceny paryskiej: Wanda Greville, Blanche Bernis i George Colin 

  

  

  

WST LR N*" RSI 

demja ku uczczeniu powstania listopadowe- 
go. Wystąpi-w niej cały zespół Teatrów Miej- 
skich. Inscenizacje fragmentów dramatycz- 
nych oraz recytacje w opracowaniu Stanisła- 
wy Wysockiej oraz Wacława Radulskiego — 
wywrą potężne wrażenie i niewątpliwie 
podniosą uroczysty nastrój wieczoru. Aka- 
demję poprzedzi przemówienie. Dla szefów 
władz i urzędów rezerwowane są bilety 
według specjalnego rozdzielnika do 28 listo- 
pada do godz. 14-ej. Bilety nienabyte w 
tym czasie zostaną sprzewane z wołnej ręki. 

— Poranek w Lutni. W nadchodzącą nie- 

dzielę dnia 29-go b. m. i godz. 12-ej w poł. 
odegrany zostanie w Teatrze Lutni Kop- 
ciuszek”, fantastyczna baśń Grimma w wyko- 
naniu całego zespołu, w reżyserji H. Zełwero 

  

  

    

wiczówny. Zajmująca treść bajki, oraz wy- 

soce artystyczne wykonanie sprawiają, że 
przedstawienie to jest wymarzoną rozrywką 

  

dla najmłodszych rzesz publiczności wileń- 
skiej. Ceny zniżone. 

— Niedzielne przedstawienia popoładnio 
we w Teatrach Miejskich. W nadchodzącą 
niedzielę dnia 29-go b. m. w obu Teatrach 
Miejskich odbędą się o godz. 4-ej przedsta- 
wienia popołudniowe. 

Wi Teatrze na Pohulance ukaże się, 
pierwszy raz po cenach zniżonych .,Lalka' 
Audrana' w reżyserji W. Radulskiego. 

W. Teatrze Lutnia ujrzymy klasyczną ko- 
medję Fredry „Pan Geldhab* z doskonałym 
L. Wołłejką w roli tytułowej. 

— Wieczór uczn. Konserwatorjam. W 
botę dnia 28 b. m. o godz. 7 m. 30 w 
w ,sałi Konserwatorjum (Wielka 47, we 

od ul. Końskiej) odbędzie się wieczór szkol- 
ny uczniów i uczenic Konserwatorjum Muz. 
w Wilnie z kursu niższego i średniego. 

Popisywać się będą klasy: fortepianu, 
skrzypiec, wiolonczeli, śpiewu solowego i in- 
strumentów dętych. Karty wstępu otrzymać 
można w sekretarjacie Konserwatorjum od 
godz. 4—7 wiecz. 

8AB)O 
FALA, 581 mtr. — MOC 22 Kw. - 

          

  

     

  

  

  

PIĄT DNIA 27 LISTOPADA 1931 R. 

11.58: Sygnał czasu. 13.35: „Radjowy 
Uniwersytet ludowo-rolniczy“. 14.35: Pro- 
gram dzienny. 14.40: Muzyka z płyt. 15.16: 
Komunikaty. 15.25: Audycja dla naucz. mu- 
zyki. 16.05: Koncert życzeń (płyty). 16.20: 
Odczyt. 16.40: Codzienny odcinek powieścio- 
wy. 16.55: Lekcja angielskiego. 17.10: „Mic- 

  

   kiewicz o Rosji* — odczyt. 17.35: Koncert 
muzyki lekkiej. 18.50: Kom. L. O. P. P. 
1900: „Psiuk* — feljeton humorystyczny. 

19.15: „Przegląd zagarnicznej i krajowej pra 
sy rolniczej. 19.25: „Polakom an Kowieńsz 
czyźnie*. 19.40: Program na sobotę i rozm. 
19.45: Prasowy dziennik radjowy. 20.00: 
20.00: Pogadanka muzyczna. 2015: Koncert 
symfoniczny z Filharmonji w przerwie fel- 
jeton. 22.40: Komunikaty. 23.00: Kabaret 
(płyty). у 

SOBOTA dnia 28 listopada 1931 r. 

11.58: Sygnał czasu. 13.35: Radjowy Uni- 
wersytet Ludowo-Rolniczy. 14.35: Program 

dzienny. 14.40: Muzyka z płyt. 15.15: Ko- 
munikaty. 15.25: Pogadanka. 15.45: Muzyka 
wiedeńska  (płytyj. 16.20:  Radjokronika. 
16.40: Codzienny odcinek powieściowy. 16.50 

   

    

1200 mtr. w koszarach 4 p. uł. w Wilnie, 
Szczegółowe ogłoszenie ukaże się w Polsce Zbroj- 

nej i Przeglądzie Technicznym w Warszawie 
Okręgowy Urząd Bud. Nr. Iii. 

„O przystrojenie aparatów detektorowych 
do nowej fali". 17.05: Koncert życzeń (pły- 
ty). 17.10: Odczyt — „Sprzysiężenie Wysoc- 
kiego przed sądem. 17.35: Kącik dia mło- 
dych talentów. 18.05: Słuchowisko dla dzie- 
ci. 18.30: Koncert dla młodzieży. 18.50: Kom. 
Roln. Wil. Org. Kółek Roln. 19.00: Tygodnik 
litewski. 19.20: Kwadrans akademicki. 19.35: 
Program na niedziełę i rozmaitości 1945: 
Prasowy dziennik radjowy. 20.00: „Na wid- 
nokręgu. 20.15: Muzyka lekka. 21.55: „Degra- 
dacja książki* — feljeton. 2210: Koncert cho 
pinowski. 22.40: Komunikaty. 23.00: Słucho- 
wisko p. t. „Ostatnia wyprawa prof. Rosóe- 
ra“. 23.30: Muzyka lekka i taneczna. 

KINA I FILMY 

ŚWIATŁA WIELKIEGO MIASTA. 

(Hollywood — Casino). 

Nareszcie, zapowiadane, opowiadane, re- 
klamowane ukazały się u nas, oczekiwane 4 
wielkiem zainteresowaniem i równą niecier- 
pliwością. Po „Gorączce złota”, „Cyrku*, na- 
koniec — „Światła wielkiego miasta". Co o 
nich myślano zgóry? Czem są? 

„Gorączka złota* była groteską, przenikii- 
wą, beztendencyjną, igrającą na pograniczu 
dramatu, nieledwie tragedji, farsą. Bliskość 
ta świadczy zresztą o jej poziomie, Wszak 
„au sublime du ridicule...*, Największe ko- 

medje świata są nawet bez porównania bliź 
sze tragedji, tam już nie „un pas“, ale włos 

tylko dzieli jedne od drugich. 
„Cyrk* — dramat zupełnie beznadziej. 

nego poświęcenia, ofiarność, na rzecz kogoś 
w chwilach jego (jej) złej doli, 

w momencie dła tej drogiej o. 
m. Rezygnacja na rzecz „tego 

‚ szczęśliwszego. Rezygnacja bez 
'u, ba nawet z pewną altruistyczną 

  

  

   

  

   

     

  

   
   

   

  

    „A Chaplin smutny i szczęśliwy 
nie starym, w butach krzywych wyszedł i 
patrzy: cyrk już jedzie, wozy odchodzą co- 
raz dalej... tych dwoje razem tam na prze- 
dzie... Czy teraz cieszyć się, czy żalić? Zosta- 
ło puste, czarne koło.. 

(Kazimierz Wierzyński: „Е. 
Mała groteskowa figurka duma przez 

chwilę w obrębie „pustego koła”, a potem 
wywijając cienką laseczką odchodzi swoim 
kołyszącym się krokiem i ginie w oddale- 

niu stopniowo. Dokąd wędruje, gdzie się po- 
jawi znów ten „najsmutniejszy z wesołków' 
najlepsze serce, jakie biło w piersiach, które- 
kolwiek samotnego włóczągi? Kogóż ob- 
darzy teraz? 

Zanim odpowie na to pytanie,ukaże nam 
przepyszną scenę, doskonałą parodję jednej 
z miljona tych pospolitych na całym, wiel- 
kim świecne, bezdennie nudynch i nimiło- 
siernie nauszonych gal, wykrochmałonych 
oficjalnością i banaln. patosem, obciąż. pa- 
kami zawiłych, a jałowych i wszędzie na świe 
cie tych samych frazesów, Te same sztuczne a 
bełkotliwe dźwięki te same teatralne w naj 

gorszem tego słowa znaczeniu gesty. Opasły 
„prezes, chuda, starawa dama, trybuna, 
tłum rozwartoustych (z podziwu i ziewania,), 
policja, wreszcie wielki masyw okryty płót- 

nem, clou widowiska, zapewne pomnik! A 
Chaplin? Idźcie zobaczyć sami... 

Film — niemy. Gwoli większego komiz- 
mu, gdzie niegdzie tylko dźwiękiem uzupeł- 

y, w melo- 

  

    

  

   

2 pokoje 
z kuchnią 

do wynajęcia 
Moniuszki 2a 8221 
  

Solidne przedsiębiorstwo 

poszukuje lokalu 
odpowiedniego na biuro 
składającego się nie mniej 

    

Kupię dom 
drewniany w dobrym 
stanie z ogródkiem 
lub placem, 
pokoi. Pożądana wy- 
godna 
autobusowa. Pośred- 
nicy wyklucz. Oferty 
składać: 

  

Nr. 275 (22171; 

niony. Nawet przemówienia przy odsłonięcia 
pomnika są szeregiem naśladujących mowę 
nieartykułowanych dźwięków, tak zresztą 
trzeba, wobec najzupełniej obojętnej ich 
treści, 

I znów dramat ofiary, ciężkiej heroicznej 
i heroicznie — beznadziejnej. Ta śliczna nie- 
widoma kwiaciarka póty cię kocha Charlie, 
póki „oczyma swojej duszy** widzi piękną 
duszę twoją, ale gdy oczy cielesne odzyska 
i ujrzy twoją mizerną postać fizyczną?... 
Wtedy żaden z tych, którzy zachłystywali s 

ze śmiechu na widowni gdy na ekranie roż- 
ię gala. pomnikowa, żaden się nie 0- 

  

   

     
y właściwie to samo co i w poprzed- 

nich filmach. Parodja, groteska, skropiany 

łezką mimowoiny komizm wędrownego ma- 
rzyciela miłość, nieszczęście, ofiara. A 1- 
nak cała gama różnic. Ten sam ton zasadni- 
czy, a jakże inna melodja! Pozatem jesx- 
cze jedno — może w żadnym z poprzedni 
nie było tyłe poezji, ile w „Światłach wi:l- 
kiego miasta”, a zwłaszcza ich finale. 

SPORT 
Zebranie W. K. S. 1 p. p. Leg. 

W dniu 4 grudnia w gmachu Garnizono- 
wego Ogniska Podoficerów o godz. 4 p. p. 

    

  

(sk). 

odbędzie się walne zebranie W. K. S. 1 p. 
p. Leg 

Hokciśei Wilna w Katowieach. 

W ub. niedzielę bawili w Katowicach na 
treningu przeolimpijskim dwaj znani spor- 
towcy Wilna, bracia Godlewscy, którzy Sz 
brani pod uwagę w ostatecznem ustanowie- 
niu składu reprezentacji Polski na Olimpja- 
dę. 

Szanse wystawienia ich do składu repre- 
zentacji Polski znacznie się wzmocniły, gdyż 
jak się dowiadujemy „super asy* naszej re- 
prezentacji: Kowalski, Adamo ii Tupal- 
ski na Olipjadę z powodu zajęć zawodo- 
wych nie pojadą. L—wiez. 

Nehringowa rekordzistką 
światową w łyżwiarstwie. 
WARSZAWA 26.XI. Pat. — Międzynaro- 

dowy Związek 

  

    

     

Łyżwiarski zawiadomił 

rząd Polskiego Związku Łyżw arskiego, że 

ustanowione przez naszą znakomitą łyżwiar- 

kę p. Nehringową rekordy Polski w biegach 

na 500 metrów, 1000 i 1500 metrów uznane 

zostały oficjalnie za rekordy światowe 

Czas nowych rekordów jest następujący 

500 m. — 62 sek., 1000 m. — 2 min. 18,4 sek 

i na dystans 1500 m, — 3 min. 28 sek. 

  

ха- 

  

== 

Czyżby powrót epidemii 
. grypy? 

Ostatnio na terenie m. Wilna zanotowa- 
no kilkadziesiąt wypadków  zasłabnięć na 

srypę. : 
Fakt ten napawa nasze władze Sanitar- 

ne obawą, że jest to powrót epidemji grypy». 
która mniejwięcej w tym samym czasie 
szalała w Wilnie w roku ubiegłym. 

„R VI IS A NASL SESI 

Zawiadomienie. 
Okręgowy Urząd Budownictwa Nr. III zawiadamia, 

że w dniu 10 grudnia 193! roku o godz. 10 odbędzie 
się w Grodnie przatarg nieograniczony na urządzenie 
centralnego ogrzewania w szpitalu O. W. Wilno oraz 
budowę murowanej przybudówki o kubaturze około 

Do sprzedaży komis. 
odda poważna fabryka 
wprowadzone i pokupne 
artykuły konfekcyjne. Wa- 
runki korzystne, Solidni 
kupcy. posiadające sklepy 
z pięknemi wystawami w 
ruchliwych punktach 
większych miast zechcą 
przesłać zgłoszenia i re- 
ferencje pod „Komis“ do 

8—i0 

komunikacja 

ul. Jakóba 
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dźwięk. Kino-Teatr 

I 

| 
| 

” p A N : | ny B-mioletni malec 
WIELKA 42 

Jaś syn zn. 
artystki eher, 

Jej chłopczyk Pieśn życia) 
е | iękło udręczeń, ptzez które brnie porzucona przez męża, żona. metka. 

W roli główn. genjal- Н 
Magdy Sonji 

w filmie bierze udz. słyn. czeski solista skrzyp. Jarosław Kocian, który w obrazie tym daje wspan. koncert gry 

FILM W WERSJI CZESKIEJ — DLA WSZYSTKICH ZROZUMIAŁY. 

i słyn. reż. 
filmowego Fryderyka Fehera. 

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wene 
ryczne 1 moczopłciowe 

Wileńska 3 
od godz. 8—1 į 4—8, 
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Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Zamkową 3, m. 3 
tamże gabinet kosmetycz- 
ny, usuwa zmarszczki, bro- 

  

Pokój 
duży, umeblowany, 

z osobnym wejściem 
i światłem elektr., do wy- 
najęcia, ul. Kazimierzow- 

ska Nr. Il, m. I. 
  

  

    
kierować do 
„Kurjera Wileńskiego” — 

Jagielońska 3—1, tel. 99, 
pod „Maszynistka“ 

Student 
U. S. B. znajdujący 

  

oferty proszę 
Administr. do matury 

i egzaminów 
szkół średnich wogóle. 
Lekcyj udzielają b. prof.. 
gimn. i studenci U. 5. B.. 
specjalną met. koncentrac. 
Zgłoszenia do Redakcji: 
„Kurjera WiL“ pod W. K.. 

7987 
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51) ściany szopy i dotarł do drugiego. toni i skoczył na Ravenscourta. Atak bólu, skręcającego mu wnętrzności. Na samym wierzchu widniała wy- FILIP MACDONALD. 

CZTERY DNI. 
Przekład autoryzowany z angielskiego. 

Szli dalej. Nagle widocznie nie- 
przyjaźnie usposobione chmuty roz- 
sunęły się jak kurtyna i na świat po- 
lało się anemiczne światło księżyca. 
ukazując dwóch, skradających się lu- 
dzi  niewiadomym, | zdradzieckini 
oczom. Przed nimi wyrosła nagłe jak 
z pod ziemi niezgrabna szopa na by 
dło. Jej ciemne, brzydkie zarysy ma- 
jaczyły na tle srebrzystego krajobra- 
zu niby symbol użyteczności. 

— Czy mam się położyć? — szep 
nął Ravenscourt. 

Antoni potrząsnął głową. 
— Teraz już nie warto. 

pod szopę. 
Przyśpieszyli kroku i za chwiłę 

znaleźli się w cieniu szopy. Oparli się 
o deski, nasłuchując.... + 

Ale nie usłyszeli nic. Wichura za- 
głuszyła wszełkie dźwięki. Oddycha- 
li głęboko. Antoni rzekł: 

— Jeszcze nie przyszedł... Pańscy 
ludzie siedzą cicho. > 

  

Prędko 

  

Ravenscourt skinął głową. 
—- Żeby tak zapalić papierosa ? 

MERC ZETA WORA STN TTT IS TASTE TAIKINIO TITOSRPENT TA TNS 

8 Drukarnia „Znicz*, Wilno, uł. Ś-to Jańska 1, telefon 3-40 

  

rzekł sięgając ręką do kieszeni. — 
Uf! 

— Przeczołgamy się na tamtą stro 
nę do drzwi — rzekł Antoni. — Lepiej 
będzie przyczaić się w środku. W mro 

ku nas nie zobaczy?... Dobrze? 
Ravenscourt skinął głową i szep- 

nął: 

-— Pan pierwszy? Ja za panem. 
Antoni potrząsnął głową. 

— Nie. Rozdzielimy się. Tak bę- 
dzie bezpieczniej. Trudniej nas będzie 
zauważyć. Pan z jednej strony, ja z 
drugiej. Pan z prawej. Ja z lewej... 
Spotkamy się koło wejścia.... 

Padł na rozmokłą ziemię i zaczął 
się czołgać na lewo, naokoło szopy ni 
by wielki wąż. 

Ravenscourt poszedł po chwili za 
jego przykładem. Nie było słychać 
najmniejszego szmeru, oprócz wycia 
wichury, wstrząsającej lichą struktu- 
rą szopy. Dwaj ludzie czołgali się ci- 
cho, jak prawdziwe węże. 

Antoni dotarł do pierwszego: rogu, 
przebył na brzuchu, długość bocznej 

   
  

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

.głego, donośnego śmiechu. 

Księżyc świecił teraz kapryśnie, z 
przerwami. To wyłaniał się z za 
chmur, to znikał. 

Antoni wychylił głowę z za węg- 
ła, cofnął ją i dźwignął się na kolana 
i na nogi. Poczem; korzystając z chwi 
lowej przerwy w oświetleniu, wysunął 

   

  

"się na otwartą przestrzeń. Teraz gwi- 
zdał cicho przez zęby. Jego bystre a- 
czy dostrzegły w ciemnościach wyso- 

ką sylwetkę, posuwając się w jego 
stronę. 

— Ravenscourt! — rzekł wyraź- 
nym szeptem. — Proszę tutaj do šrod 
ka! 

Odpowiedzial mu wybuch przecia- 
Chmury 

rozstąpiły się i na świat spłynęła rze- 
ka światła. 

— Ty podły głupcze! — zabrzmiał 
głos Ravenscourta. 

Huknęły trzy wystrzały i błysnę- 
ły trzy czerwone płomyczki. Ale An- 
toni zdążył uskoczyć na prawo w 
cień i schronić się za szopą. 

Rozległo się przekleństwo, wysoka 
postać odwróciła się i znów wietrzne: 
noc zahuczała trzema wystrzalami, 
które padły tak szybko po sobibe, że 
zlały się w jeden.» Pociski przedziu- 
rawiły deski... 

I w tej chwili z cienia wypadł An- 

   

    

był tak dobrze obbliczony, że prawa 
pięść Antoniego trafiła dokładnie w 
szczękę tamtego. 

Ravenscourt runął jak długi, ale 
zdołał się szarpnąć i w niepewnem 
świetle księżyca pięść Antoniego tra- 
fiła w próżnię, na lewo od celu. 

Ravenscourt zerwał się jednym 

skokiem, warcząc jak rozżarty pies i 
rzucił się na przeciwnika. Zamierzył 
się prawą ręką, w której błysnęła kol- 
ba rewolweru. Magazyn był już próż- 
ny. 

Antoni wytrzymał natarcie. Ude- 
rzył mocno kolanem i Ravenscourt ru 
nął drugi raz na ziemię z pół-jękiem, 
pół-krzykiem. Ale już tym razem nie 
wstał, Chwilę tarzał się po trawie i 
gdy się wkońcu uspokoił i i ochłonał 
z bólu, zobaczył nad sobą nie jedne- 
go człowieka, lecz pięciu... Czterej wy 
szli z szopy. 

-—- Na Boga! —rzekł jakiś głos 

Ravenscourt. poznał głos komisa- 
rza-asystenta Lucasa, szefa departa- 
mentu w Setotland Yardzie, którego 
podejmował za ostatniem widztniem 

jako swego gościa... 
Dźwignął się z trudem na kolana. 

Czyjaś ręka wyjęła mu z bezsilnych 
palców rewolwer. Nawet nie czuł, że 
go trzymał. Chwiał się na nogach z 

  

  

Inna ręka spadła mu na ramię i ktoś 
powiedział jego nazwisko j coś o mor- 
derstwie. Nie zrozumiał. 

— Mord? Kto? — zapytał z wy- 
siłkiem. 

— Usiłował pan zapić Antoniego 
Ruthrena Gethryna... Ręce do góry! — 
rzekł głos. 

Podniósł ręce i poczuł na napięst- 
kach coś chłodnego i ciężkiego. 

Mgła pierzchła mu z przed oczu. 
Spróbował się roześmiać, ale wydał 
inny dźwięk, nie taki, jaki chciał. 
Zmarszczył czoło, spojrzał uważnie na 
stojące naokoło postacie i zobaczył 
Antoniego. 

— Nie zraniłem go — rzekł szyb- 
ko. — IL... 

— Jesteś pan oskarżony jeszcze © 
inne przestępstwa — odezwał się Pi 
ke. — Proszę zachowywać się spokoj: 
nie. : 

Poznał i ten głos i skrzywił się u- 
piornym uśmiechem. : 

— Myślałem, że pan jest na.... ur- 
ie! 

De) W tej chwili — nie. Spokojnie! 

-— rzekł chłodno Pike. 

Teraz odezwał się Antoni. Zdjął 
z głowy stary, filcowy kapelusz i po- 

kazując go, rzekł: 
— Proszę spojrzeć, 

palona, postrzępiona dziura. 

-—- Pierwszy strzał — rzekł Anto- 
ni. — Celny. co? 

Dyson gwizdnął przez zęby, a Flo- 
od chrząknął i spojrzał na człowieka.. 
stojącego obok Pike'a. 

— Chodźmy! — rzekł Antoni. 
— Dokąd? — Lucas wysunął się: 

na pierwszy plan. 
— Do samochodów. 

— Ale potem? — Lucas był oszo- 
łomiony. Nie był pewny, czy mu się: 
to wszystko nie śniło. 

Pike, trzymając przy sobie więźnia 
zbliżył się i rzekł z całą powagą: 

— Chyba do Londynu, panie komi 
sarzu. 

Lucas wzruszył ramionami i zwró-- 
cił się do Antoniego. 

— Ty rozkazujesz, Gethryn. 

-— To jeszcze nie koniec — rzekł.. 
uśmiechając się Antoni i dodał po na- 
myśle: — Do oberży nie można... Bli- 

żej będzie do jego domu. Będzie 
chciał zabrać rzeczy. 

Gromadka ruszyła z miejsca. An- 

toni szedł z Lucasem, za nim Pike, 

prowadził więźnia. Flood i Dyson za- 

mykali pochód, rozmawiając szeptena 

(D. C. N.) 
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