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Nie tedy 
Mój artykuł ostatni (patrz „K. W.” 

Nr. 272) uraził widocznie kogoś. Bo 
Oto dostałem z Wilna Nr. 271 „Słowa 
z dopiskami ręcznemi nad artykułem 
P. W. Charkiewicza p. t. „Uniwersy- 
tety“. Zdaniem mojego nieznanego ko 
respondenta, ma to być odpowiedź, dla 
mnie przeznaczona. (Oczywiście, nie 
przypuszczam, aby sam p. Charkie- 
wicz miał to na myśli). : 

Nie zajmowalbym się odruchem u- 
rażonego wilnianina, gdyby nie to, że 
łączenie treści artykułu „Słowa z ma 
jem wystąpieniem w „Kurjerze* po- 
zwala rozumieć logikę ostatnich burd 
antysemickich. 

Bo o czemże mówi p. Charkiewicz ? 
Przedewszystkiem o przepracowaniu 
profesorów, którzy schodzą do pozio- 

mu zwyczajnych „belfrów*. Następnie 
© przewadze elementu „sztubackiego** 
wśród studenterji; o znacznej odsetce 

* Żydów, którzy są bardzo źle wychowa 

  

ni, a pozatem „interesuje ich nie na- 
uka, lecz zawód, wynikający z tej na 
uki*. Dalej zarzuca autor owym йу 
dom. iż zbyt gorliwie „wkuwają”, le- 
kceważąco traktując istotę nauki. (W 
tem miejscu urażony wilnianin dopi- 
sał ręką jeszcze jeden grzech żydow- 
ski: „12 nagród Nobia za naukę'i. 
Kończy wreszcie p. Charkiewicz swój 
artykuł wykazem, jak bardzo przepeł- 
nione są wyższe zakłady naukowe w 
Polsce i jak duża jest u nas nadpro- 
dukcja inteligencji dyplomowanej. 

Winienem przedewszystkiem stwier 
dzić, że podana tu krótka charaktery - 
styka niektórych odłamów studenterji 
żydowskiej jest zupełnie trafna. Spo- 
tykałem ten element również poza gra 
nicami Polski. Bywa rzeczywiście iry- 
tujący. Zupełny brak domowego wy- 
chowania pozwała mu współzawodni- 
czyć z kolegami w sposób nielojalny, 
bezwzględny, arogancki.. W Szwajca- 
rji gdzie antysemityzm jest prawie 
nieznany j gdzie Żydów rosyjskich nie 
odróżniają od Rosjan, wytworzyło to 
wśród studenterji — rusofobję; poza- 
tem zaszkodziło wszystkim „etranże- 

rom', bo władze niektórych uniwersy 
tetów wyznaczyły pierwsze ławki w 
audytorjach wyłącznie dla obywateli 
szwajcarskich. 

Starałem się zbliżyć do owego, dra 
żniącego ogół, żywiołu i poznać przy- 
czyny jego postępowania. Otóż po- 
kazało się, że w większości są to dzie- 
ci prostaków, a niekiedy nawet nędza- 
rzy z miast i miasteczek litewskich. 
Bajeczna energja łączyła się tu z bi 
kiem wszelkiej ogłady: towarzyskiej; 
żądza wydobycia się z bagnistych ni- 
zin przełamywała wszystkie przeszko- 
dy, a bieda zmuszała do drobiazgowe- 
go wyzyskiwania czasu. Stąd praca u- 
silna, pośpieszna i namiętna, współ- 
zawodnictwo nie przebierające w środ 
kach. Pod wzgłędem zapamiętałości w 
pracy podobni do nich byli tylko Ja- 
pończycy. 

Mimo wszystkie wady owej stu- 
denterji żydowskiej, stosunkowo zna- 
czny jej procent zyskiwał uznanie pro 
fesorów, dla których postępy w nauce 
były jedyną miarą wartości ucznia. 
To też trudno wyobrazić sobie, by ko 
mukolwiek mogło tam przyjść do gło- 
wy wprowadzenie ograniczeń w rodza 
ju numerus clausus. 

Instytucja ta, najpiękniej kwitnąca 
w carskiej Rosji, z dobrem nauki nie 
ma nie wspólnego. Rodzą ją rozmaite 
względy uboczne, śród których — 
obok walki konkurencyjnej i animo- 

zyj plemiennych — ma być też zapo- 
bieganie nadprodukcji inteligencji. 

Ponieważ i u nas ten moment dość 
często się wysuwa, pozwolę sobie przy 
pomnieć tu kilka cyfr. : 

Szwajcarja ma ludność circa 4 mi- 
Ijony. Polska — 30 miljonów. 

Szwajcarja posiada 7 uniwersyte- 
tów. Polska — 5. (Włochy — 40 mili. 
mieszk. — 21 uniwersytetów). Na 1 

miljon mieszkańców jest w Czechosło 
wacji 1008,8 studentów wyższych za- 
kładów nańkowych; w Polsce —- 
831.7 (w Szwajcarji — 1855. 

Z tych kilku liczb widać. że nam 
wcale nie wypada skarżyć się na nad- 
miar inteligencji. Wadą stosunków 

łest co innego — mianowicie to, że 
Jej użyć nie umiemy, że dla sił inteli- 

   

    

   

   

    

droga... 
genckich nie znajdujemy zastosowania 
Tu tkwi główne zło i w tym kierun- 
ku należałoby wytężyć energję, pomy- 
słowość. Jak dalece kraj cierpi na 
brak wykształconych pracowników, 
dowodzi chociażby fakt, że studentów 
agronomji w całej Polsce mamy wszy - 
stkiego około 3000. Tu, gdzie rolniet- 
wo jest podstawą bytu; gdzie wielka 
własność zajmuje przeszło 36 prov. 
obszaru; gdzie drobnym gospodarst- 
wom brak instruktorów, stacyj doś 
wiadczalnych i gdzie w rezultacie he- 
ktar ziemi daje 12 q pszenicy. pod- 
czas gdy w Niemczech 21. 

A weźmy wydział lekarski. Na ! 
miljon ludności * mamy  słuchaczów 
medycyny 162,3;. Czechosłowacja — 
361,7. Tylko że Czech leczy się u do- 
ktora, a chłop polski u owczarza, ba- 
by-znachorki lub cyrulika. 

Fakt, że nasze uczelnie pomieścić 
nie mogą garnącej się do niej mło- 
dzieży, jest objawem zdrowym. To pęd 
samorzutay do poprawy stosunków 
do ich zeuropeizowania. Smutne jest 
to tylko, że ściany owych uczelni są 
za ciasne. Nagwałt więc winniśmy 
zwiększyć liczbę zakładów nauko- 
wych. 

Wprawdzie nie trzeba jeszcze 0- 
twierać uniwersytetów w każdem wo- 
jewódzkiem mieście (przed czem o. 
strzega p. Charkiewicz), ale dlaczego 
np. Łódź, największe po Warszawie 
i najbardziej uprzemysłowione mia- 
sto, musi zadowalać się oddziałem 
Wol. Wszechnicy Polskiej?.. Dlaczego 

    

nikt nie myśli o stworzeniu wyższej - 
uczelni w Katowicach, co odrazuby 
nadało polski charakter temu zniem- 
czonemu miastu?..  Pozatem cierpi 
Polska na dojmujący brak szkół zawo 
dowych typu szk. technicznej im: Wa- 
welberga j Rotwanda. (Czemuż to 
tylko dwaj żydowscy magnaci wpadli - 
na myśl stworzenia takiego zakładu?.. 
Dlaczego nie słychać nic o podobnych 
fundacjach  magnaterji rodzimej?). 
Tej klasy uczelnie rołnicze, hand - 
lowe, chemji stosowanej ete. — miały 
by napewno ogromne powodzenie; od 
ciążyłyby uniwersytety į dały nam za- 
stęp bardzo potrzebnych pracowników 

Czyż taką właśnie akcję może cho* 
w części zastąpić rozbijanie głów stu- 
dentom żydowskim — dlatego, że Są 
źle wychowani i zbyt po sztubacku 
wykuwają lekcje? 

Jest rzeczą zrozumiałą, że panują - 
ca ciasnota w przepełnionych audytor - 
jach denerwuje młodzież. Rozdrażnio. 
na, ulega zaćmieniu zdrowego rozsąd- 
ku i szuka najbliższego, najłatwiejsze- 
go do odnalezienia winowajcy. A oto 
jest... Żyd!.. Zajmuje miejsce, rozpie- 
ra się... Zamiast urządzać komersy i 
„korony piwne”, kuje. i chóć mówi 
brzydkim akcentem, odwala kolłok- 
wia. Tak, pamiętam, z własnej przesz - 
łości pamiętam: jest to typ irytujący. 

Niemniej jednak walenie go po łbie 
celem naprawienia istniejących sto- 
sunków, jest — każdy chyba po namy- 
śle przyzna — idjotyczne. а 

Benedykt Hertz. 

Nakoniecznikoff-Klukowski 
stałym zastępcą ministra S.W. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Minister Pieracki wyznaczył swo- 
im stałym zastępcą podsekretarza sta 
nu p. Nakoniecznikoff-Klukowskiego. 

  

Protest przeciwko przewieka- 
jącemu się kryzysowi 

rządowemu. 
RYGA, 2. 12. (Pat). — Rada miejska w Li- 

bawie na znak protestu przeciwko przewle- 
kającemu się kryzysowi rządowemu posta- 
nowiła opuścić chorągiew państwową na 
gmachu do połowy masztu. Dziś powyższa 
decyzja Rady została wykonana. 

Mrozy w Rumunii i Grecji 
BUKARESZT, 2. 12. (Pat). — W całym 

kraju panują niezwykle silne mrozy. W Chis- 
sineu zanotowano 28 st. poniżej zera, Nad 
morzem Czarnem szaleje gwałt. burza, która 
spowodowała jaż poważne straty w żegludze, 
Okręty szukają schronienia w nadmorskich 
portach, eo jednakże jest bardzo utrudnione 
ze wzgłędu na wzburzone morze. 

ATENY, 2. 12. (Pat), — W całej Grecji 
panują ostre mrozy. Morze jest niezwykle 
wzburzone, co spowodowało liczne opóźnie- 
nia w żegludze. 

- teresów na 
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FALCIE TYLKO OESTALUNKOWE 
Minister spraw zagranicznych Jugosławii 

Współpraca 
bratnich narodów. 

Wywiad u. p. Vojtslava Marinkov'ča, 
min. spraw zagran'eznych Jugoslawji, 

Wczoraj przybył do Warszawy mi- 
nister spraw zagranicznych  Jugosła- 
wji, p. Vojisiav Marinkowić. Przedsta 
wicieł nasz zdołał uzyskać bezpośred- 
nio po przybyciu p. ministra wywiad, 
który poniżej zamieszczamy. 

— Jakie cele wiąże Pan Minister 
ze swoim przyjazdem do Polski? 

— Przyjazd mój do Polski jest ie- 
szcze jedną manifestacją wzajemnej 

yjaźni, która istnieje między Pol- 
ską a Jugosławją. Wypływa ona nie- 
tylko z naszego wspólnego pochodze- 
nia i pokrewieństwa ducha, lecz i ze 
zgodności naszych interesów i wspėl- 
noty naszych dażeń. Umówiona już z 
okazji podpisu traktatu przyjaźni, wi. 
zyta moja, odraczana była z powodu 
nieprzewidzianych okoliczności 1 о- 
becnie jest wypełnieniem jednej z o- 
bietnic. - 

— Jakie współdziałanie obu kra- 
jów, zdaniem Pana Ministra, przeja- 
wiło się dotąd na terenie Ligi Naro- 
dów, oraz na terenie Bloku agrarnego 
państu: Europy południowej i wschoć- 
niej? 

— Współpraca naszych krajów do 

tychczas zamanifestowana była przez 
zajmowanie jednakowych stanowisk 
we wszystkich kwestjach, które wy- 
pływały z działalności Ligi Narodów. 
Ten nasz wzajemny stosunek dopro- 
wadzał często do. wspólnych: wystą- 
pień razem z innemi mocarstwami za- 
przyjaźnionemi, kiedy wchodziły w 
grę problemy specjalnie dotyczące in- 

ych obydwóch krajów. 
Co się tyczy współnej działalności Poł 
ski i Jugosławji poza obrębem Ligi 
Narodów,«uznaję za bardzo doniosłą 
pracę zorganizowania bloku państw 
rolniczych, który zwłaszcza przy obec 
nej konjunkturze, stanowi 
nik na polu naszego zbliżenia. 

— Czy dotychczas związki kultu- 
ralne między obu krajami znajdują sie 
na drodze pomyślnego rozwoju i czy 
czynnik turystyczny odgrywa w tym 
zakresie poważniejszą rolę? 

— Uważam, że węzły kulturalne 
były i są najważniejszemi łącznikami 
pomiędzy naszemi narodami. Wypad- 
ki historji polskiej natehnęły naszego 
wielkiego poetę Gundulić'a, a epoka 
romantyzmu w Polsce i uczuciowo i 
ideowo wywarła silny wpływ na litera 
turę jugosłowiańską. 

Przyjemnie mi jest podkreślić bar- 
dzo doniosłą działalność polsko-jugo- 
słowiańskich towarzystw w Polsce i 
Jugosławji, nad wzajemnem  pozna- 
niem się į zbliżeniem naszych krajów. 
Praca tych towarzystw w Polsce jest 
wydatnie podtrzymywana przez pol- 
ską opinją publiczną, której z zadow 
leniem przyznaję nadzwyczajne za- 
sługi nad osiągnięciem  dotychczaso- 
wego powodzenia w tej pracy. Wspo- 
mnę, jako jeden z dobroczynnych re- 
zultatów tej działalności, wzrastająca 
stale liczbę polskich turystów, odwie- 
dzających Jugosław ję. 

— Jakie wspólne interesy łączą о- 
ba kraje w obecnym momencie? 

— Nasze wzajemne interesy mają 
charakter ogólny, a nie lokalny. Ale 
są to interesy obydwu krajów o szero- 
kim zakresie. I jedna i druga strona 
stoi na stanowisku potrzeby pokoju i 
konsolidacji Europy, utrwalenia i roz 
woju międzynarodowych  instytucyj, 
które winny umocnić i zabezpieczyć 
pokój, bezwzglęnego poszanowania i 
lojalnego wypełniania przyjętych mię- 
dzynarodowych zobowiązań, trakta- 
tów i konwencyj itd. 
— Czy Pan Minister przewiduje mo- 

żliwość powiększenia obrotów handlo- 
wych międzu obu krajami? 

— Istnieje możliwość rozszerzenia 
stosunków handlowych między obyd- 
woma krajami i bada się sposoby, by 
wymiana na tem polu w jak najlep- 
szych warunkach powiększyła się i u- 
systematyzowała. W związku z tem 
wyłania się potrzeba jak najszybszego 
załatwienia problemu komunikacji 
tranzytowej, zwłaszcza ze względu na 

   

     

          

w Warszawie. 
Spotkanie na dworcu. 

  

WARSZAWA, 2. 12. (Pat). Dzisiaj 
rano przybył do Warszawy minister 
spraw zagranicznych Jugosławji Ma- 
rinkowic w towarzystwie małżonki, 
dyrektora departamentu politycznego 
jugosłowiańskiego ministerstwa spraw 
zagranicznych p. Carovica, szefa ga- 
binetu ministra p. Kovacevica, dyrek. 
tora departamentu gospodarczego. p. 
Pilja oraz sekretarza p. -Pavlovica. 
Wraz z p. min. Marinkovicem przybył 
również do Warszawy poseł polski w 
Białogrodzie p.. Giinther. Oo gra- 
cy polskiej towarzyszyli p. ministrowi 
poseł nadzwyczajny i minister pełno- 
mocny Jugosławji w Warszawie p. La- 
zarevie oraz radca ministerstwa spraw 
zagranicznych p. Sośnicki. 

Na dworcu głównym, udekorowa- 
nym chorągwiami o barwach jugosło- 

  

. wiańskich i polskich, zgromadzili się 
na powitanie gościa m. in. p. min. Za- 
leski z małżonką, wyżsi urzędnicy Mi- 
nisterstwa Spraw Zagranicznych z p. 

min. Schaetzlem, min. Szumlakow- 
skim i dyrektorem.- protokółu dyplo- 
matycznego z p. Romerem na czele, 
członkowie poselstwa jugosłowiańskie- 
go, poseł czechosłowacki Girsa, przed- 
stawiciele komitetu porozumieniu pra- 
sowego polsko-jugosłowiańskiego z pre 
zesem redaktorem Giełżyńskim, przed - 
stawiciele ligi stowarzyszeń polsko-ju- 
gosłowiańskich oraz przedstawiciele 
kolonji jugosłowiańskiej w Warsza- 
wie. : 

Wysiadającego z wagonu p. min. 
Marinkovica powitał p. min. Zaleski. 
Pani Marinkovic wręczono kwiaty. W 
salonach recepcyjnych dworca p. min. 
Zaleski przedstawił p. min. Marinkovi- 
cowi przybyłych na jego powitanie dy- 
gnitarzy. Po krótkiej rozmowie p. min. 
Marinkovic odjechał w towarzystwie 
p. min. Zaleskiego do przygotowanych 
dla niego apartamentów w hotelu Eu- 
ropejskim. 

Podpisanie umów polsko-jugosłowiańskich. 
WARSZAWA, 2. 12. (Pat). W dn. 

2 grudnia.o godzinie 12 min. 30 w Mi- 
nisterstwie Spraw Zagranieznych. od- 
było się podpisanie porozumienia mię- 
dzy Polską a Jugosław ją. o stosunkach 
naukowych, szkolnyc 

nych. Powyžsze porozumienie podpi- 
sali ze strony Polski p. minister spraw 
zagranicznych August Zaleski i p. mi- 
nister wyznań religijnych.i oświecenia 

   

  

иа arlystycz- { 

publicznego Janusz Jędrzejewicz, ze 
strony zaś Jugosławji — Wojsław Ma- 
rinkovic, minister spraw zagranicz- 

nych królestwa Jugosławii. 
* Następnie dokonano wymiany do-- 

kumentów ratyfikacyjnych konwencji 
konsularnej między Polską a Jugosła- 
wją, podpisanej w Białogrodzie w dn. 
6 marca 1931 r. 

Wzajemna dekoracja orderami. 
WARSZAWA, 2. 12. (Pat). — W. południe” 

w gmachu Ministerstwa Spraw Zagranieznych 
po podpisaniu porozumienia w sprawie sto- 
sunków naukowych i po wymianie dokumen 
tów ratyfikacyjnych konwencji konsularnej 
między Polską a Jugosławją nastąpiło wza- 
jemne dekorowanie orderami polskiemi j ju- 
gosłowieńskiemi. Między in. minister Marin- 

kovie otrzymał order Orła Białego, poseł 
jugosłowiański w Warszawie minister La- 
zarebie — wielką wstęgę oredu Polonia Res- 
tituta, minister Zaleski wielką wstęgę orde- 
ru Koreny  Jugosłowieńskiej, podsekretarz 
stanu Beck — wiełką wstęgę Korony Jugo- 
słowieńskiej. 

Złożenie wieńca na grobie Nieznanego Żołnierza. 
"WARSZAWA, 2. 12. (Pat). Mini- 

ster Marinkovie złożył w dniu 2 grud 
nia o godzinie 12 min. 30 wieniec na 
grobie Nieznanego żołnierza. W czasie 
tej uroczystości obecni byli między in- 
nymi: zastępcą szefa Sztabu Główne- 
go gen. Zamorski,. komendat miasła 

płk. Strzemieński, członkowie posel- 
stwa jugosłowiańskiego z ministrem 
Lazarevicem na czele, poseł polski w 
Białogrodzie Giinther, wyżsi urzędnicy 
MSZ. z szefem protokółu p. Romerem 
oraz szereg wyższych oficerów. 

Wizyta u premiera Prystora. 
WARSZAWA, 2. 12. (Pat). Pan 

minister spraw zagranicznych Jugo- 
sławji Marinkovie złożył w dniu 2 b. 

m. w południe w Prezydjum Rady Mi- 
nistrów wizytę p. premjerowi Prysto- 
rowi. 

Na Zamku. 
WARSZAWA, 2. 12. (Pat). — Ba- 

wiący łu minister spraw  zagranicz- 
nych Jugosławji Marinkovic przybył 
w dn. 2 grudnia o godz. 13-ej w towa- 
rzystwie posła jugosłowiańskiego La- 
zarevica do Zamku, gdzie oczekiwałi 
ministra Marinkovica szef kancelarji 
cywilnej p. Prezydentau dr. Hełczyń- 
ski i szef gabinetu wojskowego płk. 
Głogowski. Zkolei w towarzystwie p. 
ministra spraw zagranicznych Zales- 
kiego i posła Lazareviea udał się mi- 
nister Marinkivie do gabinetu p. Pre- 
zydenta, który przyjął go na półgo- 
dziennej audjencji. 

WARSZAWA, 2. 12. (Pat). O go- 

dzinie 13 min. 30 w sali Rycerskiej 
Zamku odbyło się śniadanie, w którem 
wziął udział p. Prezydent Rzeczypo- 
spolitej, prezes Rady Ministrów z mał- 
żonką, minister Marinkovic z małżon- 
ką, minister Zaleski z małżonką, po- 
seł Jugosławji w Warszawie Lazare- 
vic, minister wyznań religijnych i o- 
świecenia publicznego Jędrzejewiez z 
małżonką, wiceminister Fabrycy z 
małżonką, poseł polski w Białogrodzie 
Schwarzburg-Giinther z małżonką, oto 
czenie p. ministra Marinkovica, człon- 
kowie kancelarji cywilnej i gabinetu 
wojskowego p. Prezydenta Rzeczypo 
spolitej. 

Obiad i raut u pp. min. Zaleskich. 
WARSZAWA, 2. 12. (Pat). Pan 

minister spraw zagranicznych i pani 
Zaleska podejmowali w dniu 2 b. m. 
o godzinie 20-ej obiadem p. ministra 
spraw zagranicznych Jugosławji i pa- 
nią Marinkovic. Na obiedzie obecni 
byli, poza towarzyszącemi p. ministro 
wi Marinkovicowi do Polski osobami, 
marszałek Sejmu Switalski z małżon: 
ką, marszałek Senatu Raczkiewicz, 
minister Jędrzejewicz z małżonką, mi- 
nister Janta-Połczyński; prezes komi- 
sji spraw zagranicznych Senatu Lu- 

  

ekspansję polskiego handlu na Morzu 
Śródziemnem. 

Wspomnę jeszcze, że naskutek о- 
bopólnych usiłowań rządów  sporzą- 
dzone zostały teksty konwencji kon- 
sularnej, w związku z którą nastąpi 
wymiana dokumentów  ratyfikacyj- 
nych, oraz konweneja kulturalno-oš- 

wiałowa, która zostanie w najbliż- 

bomirski, gen. Ryrz-Smigły z małżon- 
ką, szef kancelarji cywilnej p. Prezy- 
denta Rzeczypospolitej Hełczyński z 
małżonką, wojewoda Jaroszewicz z 
małżonką, poseł polski w Białogrodzie 
Sehwarzburg-Giinther z małżonką, 
minister Schaetzel, minister Szumla- 
kowski, dyrektor protokółu dyploma- 
tycznego Romer i inni. 

O godzinie 10 min. 30 wieczorem 
p. minister spraw zagranicznych i pa- 
ni Zaleska wydali na cześć p. Marin- 
kovica i jego małżonki raut. 

szym czasie podpisana. W ten sposób 
znaczna część kwestyj palących i nie- 
załatwionych będzie zasadniczo i pra- 
wnie rozstrzygnięta. Ale niezależnie od 
aktów i podpisów, najważniejszą rze- 
czą jest solidarność, która je wywoła- 
ła, oraz niezłomna wola obydwóch 
stron coraz Ściślejszej współpracy i 
coraz serdeczniejszego zbliżenia. 

  

Else DI 

  

  

Zarząd Związku Lokatorów 

i Sublokatorów m. Wilna składa 

tą drogą wyrazy współczucia 

swemu Wice-Prezesowi 

Michałowi Stejgwille 
z powodu zgonu 

Jego Małżonki. 

  

WIADOMOŚCIz KOWNA 
Wywiad z prezydentem 

Smetoną. 

Prezydent Smetona przyjął przed- 
stawiciela dziennika „Idische Stimme'* 
któremu udzielił wywiadu. Na zapyłta- 
nie, dlaczego w orędziu prezydenta 
pominięto mniejszości, prezydent od- 
powiedział, że orędzie było wystoso- 
wane do całego narodu litewskiego, a 
do narodu tego zalicza wszystkich oby- 
wateli litewskich, bez różnicy naro- 

dowości i wiary. 
Póki na Litwie będzie panowało 

prawo — ciągnął prezydent, zagadnie- 
nie mniejszości nie będzie istniało. Da- 
lej prezydent podkreślił lojalność 
wszystkich obywateli narodowości nie 
litewskiej. Wkońcu prezydent oświad- 
czył, że wybory do Sejmu zostaną prze 
prowadzone po opracowaniu nowej 
ordynacji wyborczej, zgodnej z obec- 
ną konstytucją i gwarantującej, iż no- 
wi ludzie, którzy wejdą do Sejmu, bę: 
dą pracowali dla dobra ojczyzny. 

ZERWANIE STOSUNKÓW, SPORTOWYCH 
POMIĘDZY LITWĄ A NIEMCAMI. 

Prasa kowieńska donosi, że Niemcy zer- 
wały stosunki sportowe z Litwą. Powodem 
zerwania stosunków sportowych mają być 
Sprawy, jakie zaszły w kłajpedzkiej „Spiel- 
vereiningung“, oraz odmówienie klubowi kró- 
jewieckiemu wizy wjazdowej na Litwę przez 
kensula litewskego 'w Króleweu. 

SPRAWA POWROTU VOLDEMARASA DO 
„KOWNA. 

Jak podaje „Auszra“ (Nr. 17), ma do Ko- 
wna powrėcič w dniu 5 grudnia Voldemaras, 
który jak wiadomo bawi obecnie w Paryżu. 

„ W związku z tem stronnicy Voldemarasa wy 
dali tajną odezwę. (Wilbi). 

PROPAGANDA ZA NUMERUS CLAUSUS. 

Stery nacjanalistyczne na uniwersytecie 
w Kownie propagują zaprowadzenie nume- 
rus cłausus. Podobne zarządzenie godziłoby * 
w dużej mierze w słuchaczy — Połaków. 
L LiL 5 į 

Wypadek z dr. Schachtem. 
BERLIN, 2. 12. (Pat). — Ciężkiemu wy- 

padkowi automobilowemu uległ były prezy- 
dent Banku Rzeszy dr. Schacht. W drodze 
do Rostocku samochód, z powodu ślizgawi- 
cy, nagle zarzucił, wpadając eałym pędem na 
drzewo. Automobil uległ poważnym uszko- 
dzeniom. Z pośród pasażerów najcięższych 
obrażeń doznał Schacht, który pa wypadku 
stracił przytomność. Przewiezieno go do szpi- 
tala w Waren. Lekarze zbadali dr. Schachta 
i stwierdzili złamanie dwóch żeber. 

Dr. Schacht będzie musiał odbyć dłuższą 
kurację w szpitalu. 

PODSTAWĄ RACJONALNEJ GO- 
SPODARKI JEST RACHUNKOWOŚĆ 
PODSTAWĄ RACJONALNEJ GO- 
SPODARKI PAŃSTWOWEJ JEST 
POWSZECHNY SPIS LUDNOŚCI. 
WSPÓŁDZIAŁAJCIE Z PAŃSTWEM. 
ROZ ZOZ ROZOWEZERE OKO RDRCRSE CE, 

Giełda warszawska z dnia 2.XII. b.r, 
WAŁUTY | DEWiZY: 

Dolary . . . «. « . . . .8.89—8,31- 8,88 
Belgja « « . 124,00—124,31—123,69 
Gdańek . .. . . . 173,65 - 174,03 173,82 
Holandja . - + 859,15--860,45—358,65 
Londyn + + 28,90—23,05- 59,13— 24.97 
Nowy York оее о е » 8,92—3,94— 8,00 
Nowy York kabel . . .8,997—8,917- 8 907 
Teri“ SRL « 34,90—34,99— 34,8 
Praga ow RÓ 26,42 26,48 - 26,36 
Szwajea:ja . - . 178,30—173,93—173,07 
Bsriin w obr.pryw. . . . . . + « « 210,75 

PAPIERY PROCENTOWE: 
4% Pożyczka inwestye, seryjna . . . 78,50 
5% Konwersyjna . .. - . . . « . „ 41,75 
5% kolejowa + . + « . 1 « « „ . 35,5 
6% dolarowa ++. . . „  58,50—5y,50 
4% dołarowe . + + . 42,00—42,50—42,25 
80, L. Z. B. G. K. 1 B.R., ebi.B.G.4. -94,00 
Te same 7% . , . . 
89; obl. Polsk. B. Kom. IM em. -.. . . 93 00 
4'/,% L. Z. ziemskie .. . . . .... 40,56 
5% warszawskie . .. .. + * .. . 60080 
8% warszawskie. „ . . 64,00—64,75—64.25 
8% Częstochowy „.. .. . .. . „ 56.00 
8% РюёгКона ‚ . .. ... +. «56,50 
W0W%:Biedlianm > TRGRN ZLE „O + „65,00 

AKCJE: 

B. Polski ka + „10600 
DOP „a S P AA mia sis 19 - 
Ostrowiec serja B. . . . . . . . . . 20,50 

POŻYCZKI POLSKIE w NOWYM YORKU: 
Dillonawska 22 56% ‚ 58,50—59,00 
Stabilizaeyjna . . . - . 4. . . » „ 258,75 

 



  

2 

Wiadomošci akademickie. 
I-szy Ogólnopolski Kongres Młodzieży 

Państwowej w Warszawie. 
Manifestacja. Kongres Młodzieży 

Państwowej, który odbył się 29 listo. 
pada w Warszawie, był olbrzymią ma- 
nifestacją młodzieży akademickiej, my 
śłącej kategorjami dobra całego pań- 
stwa w przeciwstawieniu do tej części 
młodzieży, która operuje pojęciem 
ciasnego interesu nacjonalistycznego. 
W Kongresie wzięło udział około 3000 
uczestników ze wszystkich miast uni- 
wersyteckich Polski, członków „Le- 
gjonu Młodych, Myśli Mocarstwowej, 
a z Krakowa również Młodzieży Demo 
kratycznej i t. zw. Niezależnej Mło- 
dzieży Narodowej. Prezydjum zjazdu 
złożone było z samych prezesów Brat- 
nich Pomocy, które wyzwoliły się od 
zasady rządów partyjnych pod prze- 
wodnietewem kol. Henryka Dembiń- 
skiego, prezesa Bratniej Pomocy USB. 
Przemówienia na plenum wygłosili 
pułk. Walery Sławek prof. Makow- 
ski oraz gen, Orlicz-Dreszer w imie- 
niu pokolenia t. zw. niepodległościo- 
wego. Referaty 1) o typie akademi 
ka-państwowca i 2) o reorganizacji 
życia akademiekiego wygłosili kol. 
Stefan Mrożkiewicz z „Legjonu Mło- 
dych“ į kol. Rowmund Piłsudski z 
„Myśli Mocarstwowej“. Dwie komisje: 
ogėlna i organizacyjna pracowaly nad 
wynikami zjazdu. 

    

Reorganizacja życia akademickiego. 
Najdonioślejszy wynik. zjazdu stano- 
wi wyłonienie Komisji Reorganizacji 
Życia Akademickiego, która ma zająć 
się przebudową ustroju Rzeczypospo- 
litej Akademickiej na zasadach głoszo 
nych od dawna w Wilnie przez kol. 
Dembińskiego a obecnie podjętych 
przez kol. Rowmunda Piłsudskiego 0- 
raz stworzenia powszechnej reprezenta 
cji młodzieży akademickiej. Podstawą 
ustroju życia akademickiego ma się 
stać koło naukowe i „Bratnia Pomoc*. 
Dopiero po dokonaniu: gruntownej 
przebudowy tych komórek podstawo - 
wych, można będzie dojść do stworze- 

nia naczelnej reprezentacji, która nie 
byłaby wynikiem wyborów opartych 
na listach partyjnych. Do Komisji we 
szli z Wilna kol. Dembiński i Jędry- 
chowski. 

  

    

Znaczenie Ideologiczne. W adresie 
do Marszałka Piłsudskiego oraz we 
wskazaniach udzielonych wyłonione- 
mu przez siebie Komitetowi do walki 
z komunizmem, Kongres stwierdził, że 
ustrój liberalno-kapitalistyczny nie od 
powiada wymaganiom życia i podkre- 
ślił konieczność pracy nad przebudo- 
wą ustrojową. Kierunek tej przebudo- 
wy okręślą poszczególne organizacje 
„we własnym zakresie, ponieważ pod 
tym wzgłędem różnice między niemi 
są bardzo znaczne. „Legjon Młodych* 
odbędzie swój zjazd 19 marca, na któ- 
rem dokona zapewne dość radykalnej 
zmiany deklaracji ideowej w kierunku 
który już jest znany z szeregu enun- 
cjacyj i dyskusyj ideowych w Wilnie. 

Prestige Wilna. Środowisko wileń- 
skie wysłało na zjazd około 70 ucze- 
stników. Jednak nie liczba, ale posta- 
wa zdecydowała o bezwzględnej 
przewadze naszych postulatów. Kol. 
Henryk Dembiński, jako przewodni- 
<żący, dokonał pracy istotnej w prze- 
mówieniach, reasumujących wyniki 
zjazdu. W komisjach pracowali z ra- 
mienia wileńskiego „Legjonu Mło- 
dych* kol. Jerzy Zagórski i kol. Ste- 
fan Jędrychowski. W delegacji do 
Marszałka Piłsudskiego wzięło udział 
3 członków „Legjonu* z Wilna. Jak 
widzimy sprawy organizacyjne i ide- 
ologicze potoczyły się w kierunku, od- 
dawna wytyczonym w Środowisku wi 
łeńskiem. 

Stanowisko wobec ostatnich zajść.. 
W jednej ze swoich rezolucyj Kongres 
kategorycznie potępił metody stosowa 
ne w czasie ostatnich zajść przez część 

młodzieży akademickiej, zarówno ze 
strony polskiej, jak i żydowskiej. Me- 
rytoryczne rozstrzygnięcie sprawy ży- 
dowskiej pozostawiono poszczególnym 
organizacjom, jako uzależnione od ca- 
łokształtu nastawienia ideowego. 

żę 

— Dyskusja o szkołnietwie. Czy szkoła 
dzisiejsza stoi na wysokości zadania i do- 
starcza państwu myślących obywateli i tę- 
gich pracowników społecznych? Problem 
nadprodukcji inteligencji jest zagadnieniem 
związanem ściśle z poziomem i kierunkiem 
wykształcenia. Dziedzina wychowania oby- 
watelskiego leży odłogiem. Poziom mas stu- 
denckich i sposób ich myślenia jest bezpo- 
średnim wynikiem ustroju szkolnictwa i kie- 
runku wychowania w szkole średniej. 

Wreszcie w przededniu przebudowy ustro 
ju w myśl zasad planowej gospodarki ogól- 
no-państwowej trzeba pomyśleć o gruntow- 
nej reorganizacji szkołnictwa, o przystoso- 
waniu szkoły do potrójnej roli, jaka jej przy 
pada: 1) wytwórni fachowców, 2) terenu 
przygotowawczego do wytwarzania się elity 
intelektualnej, 3) powszechnej placówki wy- 
chowawczej. „Legjon Młodych* podejmuje 
te zagadnienia w dwóch referatach „O re- 
organizacji szkolnictwa” i „Wychowaniu 
szkolnem, opracowanych przez kol. Krawca 
i kol. Antoszczuka, które zostaną wygłoszo- 
ne i poddane dyskusji na zebraniu w dniu 
6 grudnia r. b. w lokalu przy ul. Uniwersy- 
teckiej 6/8 m. 5. 

Początek o godz. 17-ej. 
Wstęp dla członków, kandydatów, Sym- 

patyków i wprowadzonych gości. 

— Kurs prasowy. Rozumiejąc konieczność 
podniesienia fachowego poziomu prasy aka- 
demickiej i uczynienia jej istotnem odbiciem 
całokształtu życia Rzeczypospolitej Studenc- 
kiej „Legjonu Młodych” organizuje w dru- 
gim tygodniu grudnia kurs prasowy dla 
członków, kandydatów i sympatyków. 

Zapisy do dnia 6 grudnia włącznie przyj- 
muje sekretarjat. 

— Ostrzeżenie. Wypadki zdzierania na- 
szych plakatów i ogłoszeń o zebraniach, 
oraz dokonywania na nich obelžywych do- 
pisków przybierają charakter systematycznej 
akcji. Wiobec tego Komenda Legjonu Mło- 
dych, Akademickiego Związku Pracy dla 
Państwa ostrzega niniejszem, że w razie 
powtórzenia się tych wypadków, będzie dą- 
żył do wykrycia i surowego ukarania spraw- 
ców wszelkiemi legalnemi środkami. 

— Dyżury w lokału „Legjonu“. Komenda 
„Legjonu Mtodych“ podaje do wiadomości 
rozkład dyżurów: w lokalu przy uł. Uniwer- 
syteckiej 6/8 m. 5: 

1) Komendant Okręgu kol. Kazimierz Bie- 
liński — piątki 16.30 — 19.30. 

2) Sekretarz kol. Haiina Sokołowówna —-. 
w poniedziałki i środy 16.00 — 17.00, oraz 
w piątki 18.00 — 19.00. 

3) Kierownik działu pracy kulturalno - oświatowej — kol. Lucjan Krawiec — w śro. 
dy 16.00—17.00, oraz w piątki 18.00—19.00. 

4) Kierownik sekcji pracy kulturalno - oświatowej na wsi i agendy tow. „Kultura“ 
kol. Marja Hrynkiewiczówna — codziennie 
12.00 — 14.00. 

5) Kierownik działu | K pracy zewnętrznej i sekcji ideologicznej kol. : Stefan Jędrychow- 
ski — codziennie 18.00 — 19.00. 

6) Gospodarz lokalu — codziennie 15.00 
= 1768 

— Zarząd Z. P. M. D. zawiadamia iż w dniu 3 grudnia b. r. odbędzie się odczyt dr. Hirschberga p. t. „Kwestja żydowska w Poł- ste“, na który zaprasza wszystkich członków i sympatyków. Goście wprowadzeni mogą być tylko przez członków Z. P. M. D. 

List do Redakcji. 
Szanowey Panie Redaktorze 

, Uprzejmie proszę o umieszczenie w Pań- 
skiem poczytnem piśmie poniższego oświad- 
czenia: 

W związku z oświadczeniem słuchaczy XVI trymestru Wydziału Lek. U; S. B. pod- pisanem za zgodność przez p. Józefa Gałkę, 
które ukazały się w prasie wileńskiej 19 b. 
m. stwierdzam, iż fakty przytoczone w notat- 
ce p. t. „Główki absolwenckie* w Nr. 256 
„Kurjera Wileūskiego“ z dnia 5 listopada b. 
r. a odnoszące się do kilku osób w pośród 
słuchaczy XVI trymestru Wydziału Lekarskie- go, są absolutnie zgodne z prawdą, na co go- 
tów jestem przeprowadzić dowód przed Są- 
dem Rektorskim U. S. B. 

Jednocześnie oświadczam, że wyciągnę 
wszelkie konsekwencje prawne z użycia we 
wspomnianem oświadczeniu określenia „052 
czerstwo'. 

Łączę wyrazy głębokiego poważania 
Stefan Jędrychowski 

stud. IV kursu Wydz. Prawa 
i Nauk Społecznych 

Wiilno, dn. 24. XI. 31 r. 

Witoldowy zeszyt „Ateneum Wileńskiego" 
„Ateneum Wileńskie*, Czasopismo naukowe, poświęcone badaniom prze- 
szłości ziem Wielkiego X. Litewskiego. Rocznik VII. Zeszyt 3-4. Wydaw- 
mictwo Wydziału III Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie. Wilno 1930 

W dniu 27 października 1930 roku 
upłynęło 500 lat od chwili, w której 
na zamku trockim zmarł Witold, wiel- 
ki książę Litwy, brat stryjeczny kró- 
ła Władysława Jagiełły. Rocznicy tej 
postanowiła poświęcić redakcja „Ate- 
neum Wileńskiego specjalny numer. 
I oto mamy przed sobą duży tom, o 
600 stronicach, mający na karcie ty- 
tułowej dedykację: „W 500 rocznicę 
zgonu W. Ks. Witolda”. 

Na ten ogromny tom składają się 
prace różnych naszych historyków. 
Artykuł syntetyczny p. t. „Witold wiel- 
ki książę litewski: 1430—1930* daje 
<dr. Stanisław Zajączkowski ze Lwowa. 
Przedstawiwszy dotychczasowe rezul- 
taty badań nad Witoldem, zajmuje się 
Zajączkowski zagadnieniem: czy słu- 
sznym jest pogląd dotychczasowej li- 
teratury, która uważa Witolda za wy- 
bitniejszą postać dziejową, a jeżeli tak 
to na czem polega właściwa wielkość 
tego księcia. Zajmując się tem zagad- 
nieniem Z. spogląda na działalność 
Witolda tylko pod kątem litewskiej 
wacji stanu i interesów państwa litew- 
skiego. Wychodząc z tych właśnie za- 
 łożeń bierze autor pod uwagę głównie 
dwa kierunki działalności Witolda: 
przedewszystkiem to, czego dokonał 

Witold dla zmodyfikowania prawno- 
państwowego stosunku Litwy do Poł- 
ski, ustalonego w latach 1385-8, a па- 
stępnie to, co książę ten zdziałał w ce- 
lu rozwiązania kwestji żmudzkiej, bar- 
"dzo doniosłej dla ówczesnego państwa 
litewskiego. Przechodząc do sprawy 
pierwszej, t. j. do omówienia roli Wi- 
tolda w dziejach unji, zgóry Zającz- 
kowski zaznacza, że miano „separaty- 
sty”, nadawane księciu na Litwie ko- 
wieńskiej, jest uzasadnione, ale tyłko 
do pewnego stopnia i z pewnemi jedy- 
nie zastrzeżeniami. Oto Witold by: 
„Separatystą* litewskim tylko o tyle 
że przeciwstawił się faktowi inkorpo- 
racji Litwy w skład Korony i unicest- 
wienia państwowości litewskiej, ale 
doprowadził do odnowienia państwa 
litewskiego w ścisłym jednak związku 
z Polską. Stosunek tego odnowione- 
go państwa do Korony ukształtował 
Witold na wzorach rodzimej, zmody- 
fikowanej odpowiednio i dostosowa- 
nej do okoliczności instytucji litew- 
skiej dualizmu najwyższej władzy pań - 
stwowej, z zachowaniem przecież je. 
dności całego państwa. Poza tę gra- 
nicę Witold iść dalej nie myśłał i zwią” 
ku polsko-litewskiego, ustalonego w r. 
1401 więcej rozluźniać nie zamierzał. 

K UR JE R Ww I L E R. SK 1 

200 miljonów kredytu dia Polski 
udzieli Bank Francuski. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy) 
Wobec wiadomości, jakie ukazały 

się zarówno w prasie krajowej jak i 
zagranicznej o podpisaniu pożyczki 
dla Połski we Francji dowiadujemy się 
ze źródeł miarodajnych, że istotnie w 
czasie ostatniego pobytu ministra Za- 
łeskiego w Paryżu sfinalizowane zosta- 
ły prowadzone od pewnego czasu roz- 
mowy, dotyczące udzielenia kredytu 
przez Bank Francuski Bankowi Pol- 
skiemu w wysokości 200 miljonów 

franków. Kredyt ten przeznaczony jest 
na redyskonto weksli, które otrzyma 
przemysł polski na poczet zamówień 
zagranicznych. Chodzi tu przeważnie 
o zamówienia sowieckie, które odby- 
wają się na warunkach długotermino- 
wego kredytu. Obecnie przeprowadza- 
ne są rozmowy dotyczące ustalenia te- 
chnicznej strony kredytu polskiego w 
Banku Francuskim. 

Rezolucja Rady Ligi w sprawie Mandżurji. 
Propozycja wycofania wojsk Japońskich. — Komitet studjów. 

PARYŻ, 2. 12. (Pat). — Rada Ligi 
Narodów zaaprobowała projekt rezo- 
lueji, opracowany i przyjęty przez ko- 
mitet redakcyjny. Po każdym para- 
grafie rezolucji następuje komentarz, 
napisany przez przewodniczącego Ra- 
dy a zaaprobowany uprzednio przez 
Radę Ligi. 

Tekst rezolucji potwierdza moc 
obowiązującą rezołucji Rady Ligi z 
dnia 30 września r. b. i żąda, aby Chi- 
ny i Japonja przedsięwzięły odpowied 
nie kroki, umożliwiające wycofanie w 
krótkim czasie wojsk japońskich z te- 
renu okupacji. Rezołucja postanawia, 
że komitet stadjów Dalekiego Wscho- 
da będzie składać się z 5 członk. Chi- 
ny i Japonja będą w nim reprczento- 
wane przez jednego asesora ze stron 

obu. — Komisja ta będzie miała pra- 
wo w każdej chwili przedstawić Ra- 
dzie Ligi swój raport, o ile będzie u 
ważała, że którakolwiek ze stron na- 
ruszyła przyjęte zobowiązania. Prze- 
wodniczący Rady Ligi ma prawo zwo- 
łać nadzwyczajne posiedzenie Rady 
Ligi w każdej chwili. 

W komentarzach 0 rezołucji 
Briand podkreśla, że Liga przywiązu- 
je jak największe znaczenie do wyco- 
fania wojsk japońskich, z drugiej zaś 
strony czyni aluzję do konieczności 
zapewnienia ładu i spokoju i zwalcza- 
nia bandytyzmu. Nie wymienia jed- 
nakże kto winien dbać o to. Całość 
rezolucji będzie przyjęta przez Radę 
Ligi jednomyślnie. 

Tekst rezolucji. 
PARYŻ, 2. 12, (Pat). — Tekst rezolucji w 

sprawie konfliktu chińsko-japońskiego, opra- 
cowany ostatecznie przez komitet redakcyj- 
ny, został zaaprobowany przez komitet dwu- 
nastu. 

Przypomina 0n w pierwszej części rezo- 
łueję, przyjętą przez Radę w dniu 30 wrze- 
Śnia r. b. i Ścisłe związanie obu stron przez 
traktaty. Wobec tego Chiny i Japonja wez- 
wane są do podjęcia potrzebnych Środków 
dla zapewnienia wykonania tych zobowią- 
zań w ten sposób, by wycofanie sił zbroj- 
nych japońskich ze strefy kolei żałaznej mo- 
gło być jak naprędzej wykonane. 

Nowy tekst rezołucji nie zaznacza jednak, 
że „Rada przywiązuje jak największą wagę 
do wyćofania sił zbrojnych  japońskich*. 
Oświadczenie to figuruje w oddzielnym ko- 
mentarzu prezesą Rady, dodanym do tekstu 
rezolucji. 

W drugiej części rezołucja postanawia 
stworzenie komisji, złożonej z 5 ezłonków, 
a nie 3, jak to przewidywał tekst pierwotny. 
Komisja ta będzie miała za zadanie przepro- 
wadzenie ankiety na miejscu oraz złożenie 

Radzie raportu — „eo do wszystkich okoli- 
czności, mogących narazić na niebezpieczeń- 
stwa stosunki międzynarodowe, jak również 
między Chinami i Japonją, od czego zależy 
pokój* W komisji zasiadać będą przedsta- 
wieiełe Chin i Japonji i obowiązani oni bę- 
dą do współpracy w przeprowadzanych stud- 
jach. Rezolucja kończy się oświadczeniem, 
że do przyszłego posiedzenia, t. zn. 24 sty- 
eznia 1932 r. Rada będzie miała pieczę nad 
sprawą zatargu oraz że przewodniczący Ra- 
dy będzie miał prawo zwołać nadzwyezajne 
posiedzenie, o ile to będzie za stosowne. 

Zaznaczyć należy, że w tekście rezołucji 
przemilczenia jest sprawa zarządzeń policyj- 
nych, które mają być powzięte na terytor- 
jum Mandżurji. Prócz tego dodany został 
głównych punktów rezolucji dodany został 
komentarz, napisany przez przewodniczącego 
po uprzedniem porozumieniu się z człon- 
kami rady. Ma to miejsce po raz pierwszy. 

Całość rezołucji przedstawiona będzie do 
aprobaty Radzie Ligi, która zbierze się na 
pubłiczne posiedzenie prawdopodobnie w naj 
bliższy piątek. 

  

Przed wyborem prezydenta Litwy. 
Wybór elektorów. 

Na eałem terytorjum Litwy odbyty się 
wybory elektrów. W. Kownie zostali wybra: 
ni: prezes Rady Państwowej Szyłingas, prot. 
Kołupajło i adwokat Żylinskas, z kandydatów 
mniejszości narodowych — Żyd Ożynskas i 
Rosjanin Sokołow, którego kandydatura zo- 

stała wysunięta przez błok polsko-rosyjski. 
Na prowincji, jak było do przewidzenia, z0- 
stali w przeważającej ilości wybrani narodo- 
wey. Przebieg wyborów był wszędzie spo- 
kojny. 

Cele polityczne, czy materjalne? 
BUDAPESZT, 2. 12. (Pat). — Z dotych- 

czasowego przebiegu śledztwa przeciwko za- 
machoweom radykalno-prawicowym wynika, 
że zamachowcy przygotowywali już od szere- 
gu lat t. zw. czarną listę osób najbogatszych 

1 tych polityków, którzy mogliby być im nie- 
wygodni. Prokurator zajmuje się badaniem 
kwestjl, czy zamachowcy nie użyłi momentu 
politycznego jako płaszezyka do cel6w ezy- 
sto materjalnyeh. 

Centrolew przed sądem. 
Trzydziesty trzeci dzień proces u. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 
Pierwszy zeznawał wczoraj pos. PPS. Cza- 

piūski. 

OBRONA: Czy pan zna t. zw. „czarną“ 
broszurę? 

ŚWIADEK: Jest to moja interpełacja Sej- 
mowa w sprawie osadzenia posłów w Brześ- 
ciu, która została wydana w trzech językach 
i zaopatrzona wstępem Vandervełda. 

OBRONA; Czy treść. jej jest szkodliwa dla 
Państwa? 

ŚWIADEK: Mojem zdaniem nie, raczej u- 
ważam, że sprzyja ona interesom państwa, 
gdyż mówi, że toczy się w Połsce wałka o pra- 
wo. 

OBRONA: A jak panowie występują za- 
granicą? 

ŚWIADEK: Stoimy, jako socjaliści, na 

Stanowisko Witołda wobec związku 
Litwy z Połską nie mogło płynąć z żad 
nych pobudek idealnych czy sympatyj 
do Polski. Zbyt realnym politykien. 
był Witold. Niewątpliwie widział on 
jasno, że łączność z Polską przynosi 
państwu litewskiemu tak wiełkie ko- 
rzyści, iż utrzymanie jej uważał za 
rzecz wskazaną ze stanowiska litew- 
skiej racji stanu. 

Teraz sprawa żmudzka. Na prze- 
łomie XIV i XV wieku Żmudź nie 
wchodziła jeszcze w skład państwu 
litewskiego. Wprawdzie już w poło- 
wie XIII w. podpadła Źmudź pod wła- 
dzę W. Ks. Litewskiego Mendoga, ten 
jednak był niebawem zmuszony od 
stąpić ją Zakonowi krzyżackiemu. 
Przeciw temu wystąpili Żmudzini i w 
krwawych bojach z Krzyżakami zdo- 
łali utwierdzić swą niepodległość. Pod 
czas tych walk doszli do wielkiego 
znaczenia drobni dynaści, do których 
należało panowanie nad poszczególne- 
mi częściami Żmudzi w czasach przed 
Mendogiem. Pod ich rządami ziemia 
żmudzka utrzymała odtąd swą nieza- 
leżność wobec W. Ks. Łitewskiego. 
Zwierzchność wielkich książąt litew 
skich nad Żmudzią była wówczas tyL- 
ko nominalną. Stan taki utrzymał się 
aż do początków panowania Jagiełły, 
który powziął zamiar chrystjanizacji 
Litwy. Chcąc się zabezpieczyć przed 
ewentualną opozycją ze strony Żmu- 
dzinów, znanych ze swego konserwa- 
tyzmu i przywiązania do religji przod- 
ków, zrzekł się Jagiełło w r. 1382 na 

  

gruncie solidarności. międzynarodowej, - 4- 
nak zawsze bronimy interesów państwa pol- 
skiego. Specjalną zasługę ma tu pos. Lieber- 
man. Świadek dalej wywodzi, że obecnie nie 
istnieje kontrola Sejmu nad rządem, gdyż 
rząd posiada stałą oddaną sobie większość 
że prawo poselskie w zakresie składania in- 
terpelacyj zostało ograniczone. 

PROKURATOR: Czy pan oglądał brosza- 
rę Vandervelda. W ilu językach jest ona 
drukowana? 

ŚWIADEK: W trzech: niemieckim, fran- 
cuskim i angielskim. 

PROKURATOR: A może w czterech, mo- 
że pozatem i w polskim? 

ŚWIADEK: Możliwe, nie przypomina.m 
sobie. 

RES HAS BRIDSTTREEPE 

rzecz Zakonu swych praw i pretensyj 
do połowy ziemi żmudzkiej. Polity- 
kę Jagieły w stosunku do Źmudzi pro- 
wadził początkowo i Witold. Stanąw- 
szy w r. 1392 na czele Litwy. począł 
on dążyć, w oparciu o Polskę, do wew - 
nętrznego skonsolidowania państwa 
litewskiego przez zniesienie księstw 
dzielnicowych. W programie Witolda 
leżało też włączenie Żmudzi w skład 
państwa litewskiego i jej chrystjani- 
zacja. Zwycięstwo grunwaldzkie zmu- 
siło Krzyżaków do oddania Jagielle i 
Witoldowi Żmudzi, narazie tylko w 
dożywocie. Wtedy to Żmudzini pod- 
dali się około r. 1411 obu tym władcom 
i przyjęli na ich rozkaz chrzešcijan- 
stwo, ziemia zaś żmudzka weszła w 
skład państwa litewskiego. W ten 
sposób została dokonana najważniej- 

   
ć dzieła; pozostawało jeszcze 

* Zakon do zupełnego zrzecze- 
nią się Żmudzi, jako też ustalić granice 
tej ziemi. Wprawdzie w pokoju toruń- 
skim oddali Krzyżacy Jagielle ; Witol- 
dowi ziemię żmudzką, ale bez bliższe- 
go określenia jej rozległości i granic. 
Z tych to powodów tuż po pokoju to- 
ruńskim wynikły spory między Wi- 
toldiem a Krzyżakami o granice i roz- 
ległość ziemi żmudzkiej. Toczyły się 
one głównie przed Benedyktem Ma- 
krą, przysłanym przez Zygmunta Luk- 
semburskiego w charakterze rozjemcy 
w r. 1412, jako też na zjeździe w 
Sniewkowie w r. 1419. Z powodu 
zbytniej różnicy zdań obie strony raz 
wraz chwytały za oręż. Z nowych 

  

   

  

PROKURATOR: Więc jakże to — pan, 
jako autor broszury, nie przypomina sobie 
w ilu językach została ona wydana, A tu u- 
śmiechano się, kiedy jeden ze Świadków od- 
powiedział, że nie pamięta w ilu językach 
tę broszurę wydano (mowa tu o zachowaniu 
się obrony w czasie zeznań św. Stamirow- 
skiego, przyp. red.). 

Następnie zeznaje świadek Tadeusz Ga- 
łecki (Andrzej Strug) b. senator z ramienia 
PPS. Od 3 łat jest członkiem PPS, jednak 
nie zajmuje w partji żadnego wybitnego sta- 
nowiska. 

W poczynaniach świadka kierowała nim 
ideologja walki z gwałtem, W walce PPS. 
jest solidarny z resztą towarzyszy i jak oni 
odpowiadziałny.. Świadek zawsze żądał wy- 
stąpień partji zdecydowanych i energicznych. 
Był rewolucjonistą w każdem rozumieniu te- 
go słowa. Kongres Krakowski wydawał mu 
się bardzo łagodnym aktem manifestacji. 

OBRONA: Czy uważa pan, że w Polsce 
istnieje dyktatura? 

ŚWIADEK: Nie będę o tem mówił i spra- 
wię może zawód tym, którzy spodziewali się 
odemnie sensacy j. 

OBRONA: Czem się pan kierował podpi- 
sując odezwę do legjonistów demokratów? 

ŚWIADEK: Był zamiar powołania takie- 
go związku do życia. W sierpniu ub. r. na 
zjazd do Warszawy przybyło 60 delegatów 
Inicjatywę tę przesłoniły dalsze wypadki. 

OBRONA: A czy ktoś z oskarżonych pod- 
pisał tę odezwę? 

ŚWIADEK: Owszem, p. Bagiński. 

OBRONA: Mówiono tutaj, że władzę w 

Polsce sprawują wojskowi i to t. zw. tyło- 
wi. 

ŚWIADEK: Są frontowi i tyłowi oficero- 
wie. Nie rozumiem jednak tych  roz- 
różnień, gdyż każdy musi stać na wskaz: 
nem mu stanowisku. Powiedziałbym raczej, 
że wogóle wojskowi dominują w naszem obe 
cnem życiu państwowem. 

    

    

Po tych dwóch świadkach zeznają dalsi 
świadkowie, którzy powracają do sprawy 
przemówień wiecowych pos. Dubois i Cioł- 
kosza. Są to świadkowie obrony Rubin- 
sztejn i Tataj.. 

Po nich składa zeznania prezes Ch. D. 
pos. Chaciński, który znowu opowiada, że 
Centrolew był porozumieniem stronnictw, że 
kongres krakowski nie miał zamiaru doko- 
nania przewrotu, że sesje Sejmu były kilka- 
krotnie odraczane i t. p. rzeczy, które już 
kilkakrotnie były oświetlane przez różnych 
świadków. 

Zkolei zaznaje Jan Jankowski (N. P. R.) 
b. min. pracy. Oświadcza on, że spokał go 
największy zaszczyt kiedy jako min. składał 
podpis pod konstytucją marcową w 1921 r. 
i kiedy ponownie został powołany do rządu 
Witosa w 1926 r. i składał przysięgę, że bę- 

dzie tej konstytucji przestrzegał. Dlatego też 
właśnie stanął po tamtej saronie barykady 
podczas wypadków majowych, aczkolwiek 
uważa się za legjonistę. 

ŚWIADEK Chądzyński również z N. P. R. 
i dwukrotny minister w długich wywodach 
historyczno-politycznych oświetla sytuację 
po wypadkach majowych. 

Ostatni zeznaje dyrektor drukarni, w któ- 
rej drukowany jest „Robotnik* — Zającz- 
kowski. Oświadcza on, że o drukowaniu w 
jego drukarni ulotek i odezw nielegalnych 
nic mu nie było wiadome. 

Dzień dzisiejszy będzie b. ciekawy 
nieważ na. dziś wyznaczono konfrontacje. 

po- 

Wieści z Dalekiego Wschodu. 
Bezpodstawne pogłoski. 

PEKIN, 2. 12. (Pat). — Ageneja Reutera 
donosi, że pogłoski © rzekomem zniknięciu 
obserwatorów zagranicznych w południowej 
Mandżurji są zupełnie bezpodstawne, 

Ttworzenie neutralnej strefy. 
TOKIO, 2. 12. (Pat). — Ofiejalnie dono- 

624 w sprawie utworzenia neutralnej strefy, 
że nietyłko wojska chińskie powinny wyco- 
fać się poza Wielki Mur Chiński, iecz po- 
nadto rząd Czang-Sue-Lianga winien rów- 
nież wycofać się z Czin-Czou. Japonja pro- 
ponuje, ażeby kontrolę nad neutralną strefą 
objął niezależny rząd w Mukdenie. 

TNAVIPVERSKEIEM TSS 

węgiel Górnośląski 
w wozach zaplombowany 

DRZEWO OPAŁOWE ouche — poleca firma 

„WILOPAŁ*, Inż. Homy Wład.,, 
Styczniowa 3, tel. 18-17, za gotówkę i na raty 

————— 

  

TRIEURY Marotia, 
WIALNIE Wichterlego, Dreyera 

i „Unia”, 

ŽMIJKI krajowe i zagraniczne, 
GRZECHOTKI (treszczotki) i 

TRIEURY do siemienia lnianego 

poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna 11-a. 7042 

A. 

tych wojen wyszła zwycięsko strona 
polsko-litewska i w układzie melneń- 
skim 1422 r. Krzyżacy zostali zmusze- 
ni do zupełnego zrzeczenia się Żmu- 
dzi, Równocześnie ustalono granice 
tej ziemi, przeważnie w duchu żądań 
Witolda. Przez włączenie Żmudzi w 
skład W. Ks. Litewskiego, w państwie 
tem wzmógł się pod względem liczeb- 
ności żywioł litewski. 

Pomyślne rezultaty, osiągnięte przez 
Witolda w obu tych kierunkach, są 
w zupełności wystarczające do tego 
aby z punktu widzenia czysto litew- 
skiego uznać wielkość Witolda j wy- 
znaczyć mu wybitne miejsce w historji 
litewskiej. 

Zagadnieniem specjalnem zajmuje 
się X. Antoni Wiskont w artykule: 
„Wielki książę litewski Witold, a Un- 
ja Horodelska*. Najprzód autor pod- 
daje tu analizie akt krewski z 14 sierp- 
nia 1385 r., przytaczając dotychczaso- 
we na niego poglądy różnych history- 
ków; najwięcej uwagi poświęca przy- 
tem wywodom Pfitznera, przedstawio- 
nym w świeżo przez niego wydanej 
(w r. 1930) książce p. t. „Grossfiirst 
Witold von Litauen als Staatsmann“ 
Odmalowawszy tło historyczne Unji 
Horodelskiej przystępuje X. Wiskont 
do analizy poszczególnych jej artyku- 
łów, a następnie zapoznaje nas z naj. 
nowszemi na nią poglądami Kolankow 
skiego, Haleckiego, Pfitznera. W koń- 
cu swego artykułu zastanawia się au- 
tor nad tem, w jakim to z przeszłoś- 
cią stosunku pozostaje porządek praw- 
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DOBRE ŚWIATLOJ 
ZDROWE OCZY 

   STOSWECSE ZATÓWAI 

Kaliber 7,65. 
Dochodziła już jedenasta w nocy, 

Apolinary Rumsztyk, okręgowy komisarz spi 
sowy na 7138 okręg, odetchnął. Pozostawało 
mu do spisania jeszcze tylko jedno mieszka- 
nie. W! marzeniach Rumsztyk już widział na 

gdy 

swej piersi odznakę za ofiarną pracę przy I 
Powszechnym Spisie Ludności. Cały dzień 
spisu upłynął nieźle, zaledwie w trzech wy- 
padkach musiał wzywać pomocy policyjnej 
i tylko w dwóch miejscach usiłowano go 
zrzucić ze schodów. Pozostawało ostatnie 
mieszkanie. Zadzwonił. Elegancki blondyn o 
promiennym uśmiechu otworzył drzwi. 

— Komisarz spisowy, nieprawdaż? Gość 
w dom, Bóg w dom, niech się pan rozgości. 

- Służę, tu papierosy, a może pan pozwoli 

herbaty z rumem? 
— Dziękuje, przystąpimy do spisu. Na- 

zwisko? 

— Pafnucy Bochnia. 

— Mężczyzna? 
— To kwestja sporna, lekarze nie mogli 

uzgodnić swoich poglądów. 

Apolinary Rumsztyk niespokojnie zerk- 
nął. 

  

— Data urodzenia? 

— Rodząc się zapomniałem zajrzeć do 

kalendarza, metryki nie posiadam, w ksią 
żeczce wojskowej — rocznik 02, w dowodzie 

osobistym urodzony w roku 1904. 

Apolinary Rumsztyk pocił się. 

— Miejsce urodzenia? 

— Ocean Atlantycki, statek „Maurytanja” 
własność White Star Line. 

— Apolinary Rumsztyk cichutko jęknął. 

— Stan cywilny? 

— Dwukrotnie karany za bigamję. 

-- Wyznanie religijne? 

— Wegetarjanin. 

Apolinarego Rumsztyka zatkało, oczy mu 

zbielały, na usta wystąpiła piana. Gospodarz 

wdzięcznym ruchem podał szklankę wody. — 

Po chwili Rumsztyk pyłał dalej: 

— Język ojczysty? 

— Wladam *równorzędnie polskim, nie- 

mieckim i narzeczem górnego. Kongo. 

— W jakim języku mówiono w domu pa- 
na rodziców? 

— Na migi, gdyż ojciec był głuchoniemy. 

— W jakim języku zaczął pan mówić? * 

— Po francusku, uczyła mnie mówić gu- 

wernantka. 

Apolinary Rumsztyk łapał powietrze, w 

uszach mu huczało — bum, bum... 

— Obywateł polski? 

— Nie, tyłko chwilowo mam zezwolenie 

na pobyt, obywatelstwo angielskie utraciłem 
dwa lata temu. 

Apolinary Rumsztyk dostał lekkich drga- 
wek. Pafnucy Bochnia uśmiechnał się coraz 
promienniej. 

— Wykształcenie? 

— Doktór, „honoris causae* szkoły fil. 

mowej w Los Angelos. 

— Zawód główny? 

— Dłużnik. 

— Jak?! 

— Dłużnik, od dwóch lat żyję z pożyczek, 

ludzie są tacy uprzejmi — dodał Rochnia w 

formie wyjaśnienia. 

— Zawód poboczny? 

— Literat, umieściłem niegdyś wiersz w. 
wioślańskiej jednodniówce. 

Apolinary Rumsztyk roześmiał się. Śmiał 
się długo i serdecznie, potem wskoczył na 
stół, zatrzepotał rękoma i zapiał jak kogut. 
Chwilę stał nieruchomo, nagle sięgnął do tyl- 
nej kieszeni spodni. Ciszą targnąl wystrzal. 
Na ustach Pafnucego Bochni zgasł promienny 
uśmiech, na policzek spłynęła brylantowa łe- 
zka. Podszedł do trupa i z kostniejącej ręki 
wyjął broń. й 

— Kaliber 7,65 — skonstatowal smutnie. 
Zegar na wieży wybił północ, 

RENEE REZERWA TREO 

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

ny, określony aktem Unji Horodeł- 
skiej. Rezultat swych badań streszcza 
X. Wiskont w sposób następujący: do- 
brze przyjrzawszy się z jednej strony 
artykułom Unji Horodelskiej, a z dru- 
giej zaś faktom, które nastąpiły mię- 
dzy 1387 a 1413 r., artykuły Unji Ho- 
rodelskiej nie były, jak niektórzy my- 
ślą, tylko zatwierdzeniem prawnie sfor 
mułowanych postułatów przedstawi- 
cieli polskich, albo ich przyjaciół czy 
pochlebców litewskich, lecz w ten spa- 
sób zostały nadane prawne formy re- 
zultatom rozwoju społecznego i poli- 
tycznego Litwy, jaki szedł w kierunku 
polskich form społecznych i politycz. 
nych. Co zaś do Witołda, to polityka 
jego była ściśle narodowa. Złożył om 
mianowicie losy całego państwa w rę- 
ce jednej narodowości litewskiej, zaj- 
mującej zaledwie 1/10 część terytor- 
jum całego W. Ks, Litewskiego, gdzie 
9/10 części tegoż terytorjum były za- 
mieszkałe przez różne ludy słowiań- 
skie. 

Prócz powyższych mamy jeszcze 
w tymże zeszycie Ateneum cały sze- 
reg prac innych. Oto prof. F. Konecz- 
ny porusza w swych „Vitoldiana* pa- 
rę zagadnień specjalnych, jak to: sto- 
sunek Witolda do Rusi. kwestję jego 
koronacji; dalej kiedy Witold odstę- 
pował Krzyżakom Żmudź i parę in- 
nych. 

Zet. 

(D. c. n.)
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WIEŚCII OBRAZKI Z KRAJU. 
Zagadkowy trup bez głowy. 

Talemnicze morderstwo w powiecie brasławskim. 
W dniu wczorajszym wojewódzka komen- 

«la polieji śledezej zaałarmowana została wia- 
domością, iż o godzinie 10 minut 30 prze- 
jeżdżająey wieśniacy znaleźli w krzakach w 
odiegłości 4 kilometrów od Brasławła tuż 
przy wsł Zaborne Gumna po iewej stronie 
drogi, zwłoki mężczyzny z odciętą głową. O 
odkryciu natyehmiast powiadomiono posteru 
nek polieji w Brasławiu, skąd natychmiust 
wyjechała komisja śledezo-lekarska, która 
przystąpła de energicznego śledztwa. 

W wynika wstępnego dochodzenia usta- 
dono, iż żest to trup młodego mężczyzny, któ- 

ry został w okrutuy sposób zamordowany, 
poczem sprawcy dła nieustalcaych nara 
powedów odcieli (najprawdopodobniej odpi. 

  

   

iowall) głowę, którą gdzieś ukryli. Kto padł 
ofiarą ohydnego morderstwa i na jakiem tle 
zostało ono dokonane pozostaje narazie za- 
gadką. 

Wieść e odnalezieniu trupa bez głowy 
wywołała w okolicznych wioskach, oraz w 
Brasławiu zrozumiałą sensację. Wśród miesz 

kańców krążą najfantastyczniejsze pogłoski. 
Jak się dowiadujemy w ostatniej chwili za- 
chodzi przypuszczenie, że ma się tu do czy- 
nienia z zabójstwem na tle seksualnem, 
aczkolwiek, nie jest wykłuczone, że mor- 

derstwa dokonano na tle politycznem. Wła- 
dze śledcze prowadzą z całą energją dalsze 
dochodzenie. (e) 

Strzały przez oKno do gości weselnych. 
Nieudana zemsta b. narzeczonej. 

Oncgdaj w mieszkaniu N. Dzikowicza, 
nicszkańca wsi Czeromoszniki gm. postaw- 
skiej odbywała się huczna zabawa weselna. 
Goście wesoło i ochoczo bawili się, gdy nagle 
przez okno padły strzały. Wśród biesładni- 
ków powstało zamieszanie. Goście poczęli w 
popłochu opuszezać izbę, a „pan młody* E. 
Zabłocki usiłował ukryć w aikowie młodą 
żonę. W trakcie tege od strony podwórka do 
Zabłockiego ponownie oddano 3 strzały ka- 

     

rabinowe, na szczęście i tym razem chybia- 

Jac. 
Jak zdołano ustalić, sprawea podstępnych 

strzałów była krewna Dzikowicza, Anna Dzi- 
kowska, która usiłowała zastrzelić „pana 
młodego”, bewiem ten obiecał swego czasu 
ja poślubić, lecz ostatnio „rozmyślił się* i 
ożenił z bogatszą mieszkanka sąsiedniej wsi. 

Dzikowską aresztowano. (e) 

Pożar młynu wodnego w gm. solecznickiej. 

  

Ubiegłej mocy nieustalonej przyczyny 
w majątku Gościewieze gm. solecznickiej wy 

buehł pożar w młynie wodnym. Zanim za- 

sządzone akcję ratunkową młyn spionął do- 

szezętnie wraz z eałem urządzeniem i mąką, 

Właściciel młynu Stanisław Brzozowski 

oblieza straty na przeszło 25 tys. zł. Policja 
obecnie ustala powód pożaru. 

Również spaliła się tejże nocy wielka 
suszzrnia nasien leśnych leśnictwa  Laspol. 
Straty znaczne. (e) 

"Hotubicze 
(pow. dziśnieński). 

Powstanie i rozwój Spółdzielni 
Spożywców. 

Rzadko chyba komu wiadomo, że hen 

ziad północną granicą Z Sowietami, w tak 

j „puszczy hołubickiej*, powstało od- 

    

zwanej х A 
miedaw nowe miasteczko, w którem pul- 

suje ie społeczne. Jednem z ogniw te- 

go życia jest właśnie sklep spółdzielczy od 
niespełna roku założony. Pobudką do zało- 
żenia spółdzielni było, jak zawsze, zastoso- 
wanie środka samoobrony od wyzysku skle- 

pików prywatnych, powstających przedtem 
„jeden po drugim. A że ten środek wyka- 

zał zbawienne skutki, świadczą o tem ceny 
na artykuły spożywcze, istniejące przed i po 
otwarciu sklepu spółdzielni. Naprz.: litr naf- 
“Ay przedtem kosztował u sklepikarzy RO gr., 

«becnie w spółdzielni — 65 gr., i tak nie- 
omal z każdym artykułem najpilniejszych 

potrzeb, a na niektórych towarach drobnych 
(korzenie i in.) dziś ceny spadły o... 50 proc. 

"To też sklep spółdzielni (najczęściej zwany 
kooperatywą) rychło zdobył sobie ogólne u- 
znanie u okolicznych mieszkańców rołników 

i miejscowych obywateli. Przeciętne utargi 

<«łzienne stanowią dziś 100 zł., zaś w t. zw. 

dni rynkowe, odniedawna wprowadzone 
dochodzą do zł. 400 — 450. 

Jeżeli się zważy, że według danych sta- 
%ystycznych spółdzielni, jedna rodzina tu- 
tejsza, dziś przeciętnie zdolną jest zakupić 

towarów na miesiąc na zł. 78 (w tem wyr. 
tytoń.), to jest rzeczą niezmiernie ciekawą 

  

  

  

„dla dzisiejszych czasów kryzysowych że 
spółdzielnia tutejsza obsługuje około 500 

odbiorców (|). Jednakowoż dana placówka 
zrzesza zaledwie 45 własnych członków- 
udziałowców, a zebrany od nich kapitał о- 
brotowy wynosi zł. 800. Te dane wskazują, 
że spółdzielnia w dobrze pogłębiającej się 
mędzy, jest wielką atrakcją dla ludno: nie 
z błahych powodów, lecz jako przedsiębior- 
stwo społeczne nie opiera się na mocnym 
gruncie. 

Dlatego też z okazji dokonanej lustracji 
Spółdzielni, zostało zwołane ogólne zebra- 
ne członków, ażeby się naradzić, jak należy 
byt pożytecznej placówki organi ie u- 
gruntować i uńiezależnić od obcych Środ- 

ków obrotowych. 

Ze sprawozdania gospodarza Spółdzielni 
p. Hrzybko-Kowalėwskiego zebrani dowiedzie 

1i się dużo ciekawych rzeczy. Nprz.: sama 
różnica ceny na 1.800 litrach sprzedanej naf- 
ty wynosi zł. 270. Jeżeli zaś wziąć pod uwa- 
gę przeciętnie, co najmniej 10 proc. różnicy 

«cen na wszystkich artykułach sprzedanych 
przez Spółdzięlnię, w porównaniu do ist- 
niejących dotychczas w handlu prywatnym, 
to w stosunku do wyrobionego obrotu przez 
Spółdzielnię zł. 24.000, wypadnie suma zł. 
2.400, która to, za okres 10 m-cy swojej 

działalności, Spółdzielnia zaoszczędziła swo- 

im stałym odbiorcom. Ponadto, po opłace- 
miu wszystkich wydatków ( w tem: pensja 
personelu zł. 125 m-cznie i w 100 proc. bez- 
zalgowy podatek przemysłowy od obrotu, 
gdyż Spółdzielnia jeszcze nie zosiała przyję- 

ta do Związku Rewiz.), okazała się czysta 
nadwyżka (zysk) około zł. 300, która rów 
nież jest niczem innem, jak oszczędno: 
zrzeszonych spożywców. . 

W związku z pow 
mad pytaniem: Czy jest celem spółdzielni, 
borykającej się z trudnościami finansowe- 
mi, przy nieznacznej ilości członków, lu- 

dzi Światlejszych, wyświadczać dobrodziej- 
stwa dla całego społeczeństwa, bez jego u- 
działu w budowie gmachu Spółdzielni, bo- 
wiem dziś wszyscy chętnie w niej kupują, 
ale spółdzielnia nie jest tylko, „kramikiem*. 
„Jutro, w razie małego niepowodz 
nogą się odwrócić od Spółdzielni, 
kowie tego uczynić nie powinni. Pr 

=szło się do wniosku, że leży w interesie każ- 
dej rodziny, ażeby ona się stała członkiem 
i to świadomym celu Spółdzielni i murem 

stojącym przy własnej placówce 

W obradach członkowie wykazali dużo 
świadomości spółdzielczej i gospodarczego 
*ozumu. To teź, trzeba zaznaczyć, że z przy 

krością słyszy się, ludzi oświeconych, że w 
naszej wsi nic się nie daje robić, gdyż chłop 
jest ciemny, głupi i nieufny do nowych po 

<zynań. Czy wtedy nie należy odpowiedź 
dać taką: tak, ..ale czy ci powołani do roz- 
proszenia mroków nocnych naszej wsi cza- 
sem sami sie sięją tej nieufności i zacofań- 
stwa? Na szczęście w Hołubiczach jest ina- 
czej. 

W zrozumieniu hasła „W jedności siła”, 
zebranie uchwaliło podjąć ak ję propagan- 

dową na terenie, celem podniesienia świa- 
domości spółdzielczej ogółu ludności, jak 
również postanowiono wezwać wszystkich 
stałych odbiorców, nie nałeżących, do zapi- 

sania się na członków i wpłacenia pierwszej 
składki na udział zł. 2—3, t. j. tyle ile po- 
szczególna rodzina już zaoszczędziła na za- 

"kupach w Spółdzielni. Powyższa akcja bę- 
dzie prowadzona przez: a) zebranie ргор. 
gandowe, b) nabycie bibljoteczki o tr 
spółdzielczej i zaprenumerowanie pism. 

Wkońcu debałowano nad sprawą - prz*- 
strzegania zasad spółdzielczych gd$ż stwier- 
<dzono, że mimo istniejącej zasady sprze- 
<laż będzie się odbywała za gotówkę”, Za- 
-*ząd udzielił kredytu 11 osobom (w tem 5 
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zem dyskutowano   

  

   
   

  

          

   

   

  

nieczłonkom) na ogólną sumę zł. 450. Po- 

dobny szkodliwy objaw wywołał słuszne nie- 
ionków, nabywających towa- 

a ponieważ jest ich przytła- 
2 ć, postanowiono nie dopos- 

cić tej choroby do organizmu spółdzielni i 
polecono Zarządowi zlikwidować kredyt do 

31 grudnia r. b. 
Gdy się widziało tych ludzi, należących 

do miejscowej inteligencji i warstwy sier- 
miężnej, pełnych wieku, siedzących na ław 
kach szkolnych, słuchających i mówiących o 
rzeczach zdaje się tak błahych, o nafcie, se 

li, nasionach, skórach i in., to tyłko 
kowidz umysłowy nie mógłby dopatrz 

ci ludzie należą do wielkiej szkoły gospodar- 
stwa narodowego, że w tej szkole wyrabiają 
swoje charaktery, że poznają lepiej nawet 
samych siebie i że się kształcą na lepszych 
twórczych obywateli kraju, od którego nie 
będą tylko żądać, lecz będą mu więcej da- 
wać. 

    zadowolenie 

ry za gotówkę, 
  

     

    

Przejezdny. 

Głębokie. 
Praca w gimnazjum im. Unji Lubel- 

skiej w Głębokiem. 

Z okazji przyjazdu i tygodniowej wizy- 
tacji p. wizytatora Płużańskiego należy zwró 
cić uwagę na dość znaczny postęp i rozwój 
szkoły, mimo trudnych warunków lokalnych 
i nielokalnych, w jakich kierownictwo musi 

tu pracować. Do rzędu placówek, zasłużo- 
nych na połu krzewienia i umacniania oś- 
wiaty i kultury polskiej na tym najdalszym 
zakątku naszego państwa, bezwątpienia na- 
leży gimnazjum im. Unji Lubelskiej. Gim- 
nazjum jest tą kresową stanicą, która uo- 

bywatelniając młodzież wszystkich  naro- 
dowości i wyznań, stwarza silną oporę wro- 
gowi. Głębokie, jako ośrodek powiatu, kon- 
centruje życie społeczne, gospodarcze, oświa- 
towe i kulturalne całego powiatu. Gimnaz- 
jum mocno tu „przed narodem niesie kaga- 
niec oświaty”. Jednak nie wszyscy docenia- 
ją, jakie znaczenie ma ten tak ważny po- 
sterunek, który powinien być państwowym. 
Wrogowie doceniają. Dlatego od samego za- 
łożenia tej placówki przez p. p. Szukiewi- 

cza i Swirklisa robią starania i wysiłki, zmie 
rzające do zlikwidowania gimnazjum pol- 
skiego w Głębokiem. Dłatego przeszkadzają 
w pracy kierownictwu i nauczyciełstwu, dla. 
tego maltretują kierownictwo, nauczyciel- 
stwo, a nawet młodzież i rodziców. Mimo to 
praca w gimnazjum idzie normalnie, spo- 
kojnie, owocnie, co sam p. Wizytator Płużań 
ski stwierdził, podnosząc, że poziom gim- 
nazjum jest większy, niż dostatecznie. 

    

Współpraca gimnazjum ze szkołą 
powszechną. 

Dzięki inicjatywie p. Wizytatora Płużań- 
skiego i przychylnemu poparciu p. dyrektora 
Kozickiego została zrealizowana mysl, rzu- 
coma na początku roku szkolnego przez p. 
Kuratora Szelągowskiego, ścisłej współpra- 
cy gimnazjum ze szkołą powszechną, w myśl 
tendencji naszego ustroju szkolnego — jed- 
nolitej szkoły. 

W. celu nawiązania stałego kontaktu gim- 
nazjum ze szkołą powszechną odbyła się w 
inspektoracie konferencja p. dyrektora Ko- 
zickiego z p. inspektorem Kanafoyskim pod 
prezydencją p. Wizytatora Płużańskiego. Na 
konferencji uchwałono, że odtąd dyrektor 

gimnazjum i nauczycielstwo szkół średnich 
odwiedzać będą wyższe oddziały szkoły pow 
szechnej, a inspektor i nauczycielstwo szko- 
ły powszechnej odwiedzać będą niższe kla- 
sy szkoły średniej. 

Na pierwszy ogień p. dyr. Kozicki wy- 
stawił gimnazjum. W dniu 28 listopada b. r. 
urządzono w gimnazjum, w klasie I-ej, 
lekcję pokazową przyrody, którą prowadził 
p. Czarnodolski Michał. Obecni byli: Wizyta- 
tor Płużański, p. dyr. Kozicki, p. insp. Ka- 
nafoyski, wszyscy nauczyciele gimnazjalni, 
i ze szkoły powszechnej p. kierownik Kop- 
ciński, p. Piotrowski, p. Niechwiedowicz, ja- 
ko specjaliści-przyrodnicy. Lekcja wypadła 
świetnie, dzięki zapewne temu, że p. Czar- 
nodolski świeżo wrócił z dziesięciodniowych 
kursów przyrodniczych, urządzonych w Wil- 
nie dla nauczycieli szkół średnich. 

Lekcja dała dużo ciekawych momentów i 
wywołała ciekawą, prawie dwugodzinną dy- 
skusję, w której brali udział wszyscy uczest- 
nicy. Oprócz zbliżenia ze szkołą powszech- 
ną lekcja dała wiele praktycznych wskazó- 
wek. , Następna lekcja pokazowa  odbę- 
dzie się w szkole powszechnej. 

      

Zebranie rodzicielskie w gimnazjum. 
Kontakt gimnazjum z rodzice 

bardzo żywy. Dowdem tego, j słyszeliśmy 
na zebraniu rodzicielskiem, tysiąc sto kil- 
kanaście wywiadówek w ciągu trzech mie- 
sięcy. 

To zebranie rodzicielskie, widocznie z o 
kazji zakończonego okresu, było liczniejsze, 
niż zwykle. Jedna z pań, widocznie nasta- 
wiona, wystąpiła na początku zebrania z 
przemówieniem agitacyjnem przeciw szkole, 
ale sami rodzice, niemile ździwieni i oburze- 
ni, wytknęli bezzasadne, nierzeczowe i nie- 
zgodne z prawdą zarzuty. 

Dyrekcja złożyła sprawozdanie z pracy w 
szkole 1 poza szkołą, za co rodzice i opieku- 
nowie wyraziłi Dyrekcji pełne uznanie, tem 
bardziej, że Dyrekcja pracuje tu w ciężkich 

     mi jest tu 

   

  

warunkach. Poczem rodzice odbywali kon- 
ferencje z poszczególnymi nauczycielami. 

Nowo-Święciany. 
Gwałtu — co się dzieje. 

Dzięki staraniom Zarządu Oddziału Zrze. 
szenia Młodzieży Rzemieślniczej w Nowo- 
Święcianach — Sekcja Dramatyczna w dniu 

28-go listopada b. r. odegrała komedję w 3 
aktach Fredry p. t. „Gwałtu — co się dzieje" 
zespół artystyczny Z. M. R. wywiązał się ze 
swego zadania b. dobrze i z całą staranno- 

ścią, „ku zadowoleniu licznie zebranej publi- 
czności. 

“ Po przedsławieniu odbyła się zabawa ta- 
neczna, na której młodzież bawiła się bar- 
dzo ochoczo. 

Przychód ze sprzedaży biletów na przed- 
stawienie i zabawę, oraz wydzier nia bu 
fetu wynosił 119,80 zł, rozchód zaś wynosił 
103,80 zł. Czysty zysk wynosił 16 zło 
które zostały przekazane na pomoc Komite- 
towi Bezrobotnych. 

Należy podkreślić że młodzież zgrupowa- 
na w szeergach Z. M. R. pomimo ogromnych 
trudności materjalnych (nie posiada własne- 
go lokalu na świetlicę, bez której kontynuo- 

WIEŚCI Z WOJEW. 

  

   

      

    

  

wać normalnie pracy kulturalno-oświatowej 
nie można! posuwa się jednak w pracy 
intensywnie naprzód, czego dowodem jest, 
że Oddział Z. M. R. na czele z p. p. F. Ryn-. 
kiewiczem, Miłaszewskim Zygmuntem, Sie- 
geniem i inn. pokonywa te trudności — wy- 
kazując się pomyślną pracą społeczną i oś- 
wiatową. 

Również nadmienić trzeba, że w tak cięż 
kiej chwili kryzysu gospodarczego i wzrostu 
bezrobocia — gdy całe społeczeństwo i rząd 
starają się przyjść z pomocą bezrobotnym 
— pewne jednostki wobec braku zrozumie- 
nia i poczucia obywatelskiego bolączkę tę ig- 
norują. — Jest tak w N. Święcianach. Dowo- 
dem to że Z. M. R. pomimo iż urządził przed 
stawienie i zabawę na pomoc bezrobotnym 
pomimo próśb bezpłatnie sali nieotrzymał. 

Obeeny. 

Duniłowicze. 
OFIARA ZIMY. 

Wezoraj podczas przechodzenia przez je- 
zioro Swidno, naskutek załamania się łodu 
wpadł do jeziora i utonął mieszkaniec mia- 
steczka Dunilowicze Bolesław Kalaszonek. 
Po kilkugodzinnym wysiłku wydobyto z je- 
ziora zwłoki fopielca. (e). 

  

NOWOGRODZKIEGO 
Oddział Nowogródzki „Kurjera Wileńskiego" mieści się 

w Nowogródku przy ui. 3-g0 Maja, tel. 94. 
  

Kino dźwiękowe 

Pogoń 
w Nowogródku   

Jaskrawe Motyle 
Arcypiękny film džwiekowo-špiewny. 
  

Newogrėdek. 
Dożywianie dzieci. 

Akcja dożywiania dzieci na terenie po- 
wiatu nowogródzkiego w miejscowościach 
dotkniętych klęskami żywiołowemi, zorga- 
nizowana przez Powiatowy Komitet Pomo- 
cy Poszkodowanym przez klęski żywiołowe, 
prowadzona jest w dalszym ciągu przy wy- 
datnej pomocy Związku Pracy Obywatelskiej 
Kobiet. 

Dożywianie zorganizowane jest dotych- 
czas przy szkołach powszechnych we Wsie- 
lubiu (189 dzieci), w Bieninie (47 dziecii, w 
Nizowcu (71 dz.) i w Karnyszach (50 dz.). 
Razem 357 dzieci, wszystkie z terenów naj- 
bardziej poszkodowanych. 

Dokarmianie na miejscu w szkołach pro- 
wadzą nauczyciele, jak zwykle ofiarni i nie- 
zmordowani w pracy społecznej: we Wsielu 
biu — kierownik szkoły powszechnej p. Lu- 
bieniecki; w Karnyszach — p. Wołosikówna; 
w Nizowcu — p. Pniewska i w Bielinie p. 
Kolado. 

Koszt dožywiania každego dziecka wyno- 
si 12 gr. dziennie. Dzieci otrzymują goracą 
kaszę kraszoną słoniną i chleb w ilości: 
5 dk. kaszy, 2 deka słoniny i 20 deka chle- 
ba na każde dziecko. 

Centrala pieczenia chleba, do której opał 
dostarcza właściciel maj. hr. O'Rourke, mieś- 
ci się we Wsielubiu, jak również skład sło- 
niny, skąd raz na tydzień rozwożone są pro- 
dukty do punktów dożywiania. 

Miesięczny koszt dożywiania dzieci w 
gm. wsielubskiej wynosi 1113 zł. 84 gr. Wo- 
bec stanu wielkiego poszkodowania ludnoś- 
ci — akcja powyższa musiałaby być prowa- 
dzoną co najmniej w przeciągu 6-ciu m 
sięcy. t. j. do nowych zbiorów — koszta 
czego wynosiłyby ogólnie 6839 zł. 64 gr 

Ponieważ w miasteczku Wsielub poszko- 
dowaną jest również ludnoś dowska — 
33 dzieci żydowskich otrzymuje ekwiwalent 
dożywiania w sumie 12 gr. dziennie na dziec- 
ko. 

Ogółem w szkołe wsielubskiej wydanych 
zostało w ciągu miesiąca października 4533 
porcyj. 

Daje się również odczuwać ogromny brak 
ciepłej odzieży, obuwia i bielizny. Dnia 27 
listopada rozdane zostało we Wsiełubiu 80 
metr. płótna, ręczniki i dzierużki, ofiarowa- 
ne przez ludność gminy zdzięciolskiej i cy- 
ryńskiej. 

Zbiórka na bezrobotnych. 
Zrzeszenie Powiatowego Związku Pracy 

Obywatelskiej Kobiet w Nowogródku zorga- 

  

  

      

nizowało w ciągu ubiegłego tygodnia zbiór- 
kę na rzecz bezrobotnych i najbiedniejszych 
dzieci — Zbiórka przeprowadzona przez PP. 
Białkowską, Bischową, Bilińską, Gierczako- 
wą, Karwowską, Kińską, Lechowiczową, Win 

centakową, Wojniłowiczównę, Wolnikową, 
Żmigrodzką, Zubelewiczową, dała wyniki na- 
stępujące: 

Zebrano gotówką — 102 zł. 50 gr 
Paczek z ubraniem i bielizną — 62, pa- 

czek z zeszytami i ołówkami — 2, paczek z 
mydłem — 2.. 

Razem sztuk było 429, książek 50. Zebra- 
ne odzież i pieniądze” zostały rozdzielone 
między 104 osobami. 

4d Zrzeszenia Powiatowego Z.P.O.K. 
składa kwestrkom wyrazy podziękowania i 
uznania za Ich ofiarną pracę — zaś wszyst- 

kim ofiarodawcom w imieniu obdarowanych 
— serdeczne „Bóg zapłać”. 

Słonim. 
Uzupełniam... 

W Nr. 250 z dnia 29 października 1931 r. 
był umieszczony artykuł ze Słonima w spra- 
wie poświęcenia Domu Ludowego w Czepic- 
lowie, w którym parę słów poświęcono mo- 
jej pracy — jako sekretarza Gminy, na polu 
społecznem. й 

Nic przeciwko temu nie mam, jednak wo- 
lałbym, gdyby wcale o mnie nie wspominano 
— bo pracę moją społeczną ocenią na miej- 
scu, Natomiast proszę W. Szanownego Pana 

Redaktora o umieszczenie w następnym nu- 

merze gazety, notatki o osobach — mieszkań 
cach tejże wioski Czepielowo, jak: Tyczyń- 
ski Jakim, Jurczyk Aleksy, Kirył Herko, 
Prochor Pietraszko, Grzegorz Kondziranda, 
Tichon Galemień, Basyl Bałkuniec i Szymon 
Salemień, którzy naprawdę wyróżnili się z 
pośród swoich ziomków, pracą i silną wolą 
zwalczając. trudności, nie tak finansowe, jak 
nastrój w gromadzie swojej i swoim przy- 
kładem zachęcali innych do pracy. Inicjaty- 
wa budowy Domu Ludowego była przez nich 
a także Włodzimierza Salemienia podana; ja 
dopomagałem im na każde wezwanie. 

Co do straży ogniowej, to prosiłbym za- 
mieścić małe sprostowanie — że straż w tej 
wsi była od 1929 r. i dzięki energji naczelni- 

ka straży, Kiryła Herko, instruktora Jurczy- 
ka i druhów — członków straży — rozwija 
się pomyślnie; którzy też zwalczają nastrój 
przeciwny tej organizaeji we wsi. Prezesurę 
straży ja objąłem w 1931 r. w styczniu na- 
skutek reorganizacji b. zarządu. 

Tytus Woszczyński. 

  

  

  

Św. Mikołaj w „Lutni”. 
W Nr. 278 „Kurjera Wileńskiego z dn. 

1 grudnia przeczytałam następującą notatkę 

  

p. t. „Święty Mikołaj w Lutni*. 

„Dyrekcja Teatrów zawiadamia ro- 
dziców, którzy chcieliby poprzez do- 
brego świętego ofiarować dzieciom ja- 
kiś podarek, aby przy kupnie biletów, 
składali w kasie dobrze opakowany 
podarek z wypisanem imieniem i naz- 
wiskiem dziecka. 

W pierwszej chwili po przeczytaniu tej 

notatki ucieszyłam się bardzo, bo nieraz 
myślałam nad tem, jak ofiarować „misia” 
swojej córeczce która myśli i marzy o tem, 
że go jej Św. Mikołaj przyniesie. Istotnie 
złudzenie byłoby całkowite, gdyby dostała 
tak oczekiwanego misia z rąk Św. Mikołaja. 

Po pewnej jednak chwili uczucie radości 
zamieniło się w uczucie przykrości 
myślałam o tem, że mogą być dzieci, które 
nie od Św. Mikołaja nie dostaną, jakie uczu- 

cia ogarną duszyczkę takiego pokrzywdzo- 
nego dziecka. 

Pomysł dyrekcji teatru byłby bardzo pięk 
ny, gdyby dyrekcja miała gwarancję, że ab- 
solutnie wszyscy rodzice złożą podarek w 
kasie przy kupowaniu biletów, ale tej gwa- 
rancji mieć nie może, zresztą sama dyrekcja 
wcale o to się nie troszczy, jak to widać z 
samego ogłoszenia, gdyż pisze: „rodzice któ- 
rzy chcieliby „poprzez dobrego Świętego i 
t. d.“ a więc już sama przypuszcza że nie 
wszystkie dzieci dostaną podarki. 

Otóż z tego całęgo ogłoszenia wnioskuję, 
że dyrekcja nie zdaje sobie sprawy, jakie 
jest zadanie teatru, co jest bardzo przykre, 
bo któż jeżeli nie dyrekcja musi o to dbać. 

Uważam, że przez rozdawanie podarków 
przez Św. Mikołaja niektórym dzieciom, te- 
atr rozbudzi w dzieciach bardzo wiele złych 
uczuć: po pierwsze uczucie zazdrości w tych 
które nie nie dostaną, po 2-gie uczucie żalu 
do Św. Mikołaja i jednocześnie, co jest naj- 
ważniejsze, zachwianie zasad religijnych, któ 
re staramy się od najwcześniejszego wieku 
dzieciom wpajać. Po takim fakcie, jakież 
dziecko uwierzy, że „święty to jest wzór 
doskonałości i dobroci. Napewno niejedno 
dziecko powie matce: „ja myślałem że Św. 

Mikołaj to jest taki dobry Święty, a tymcza- 
sem on jest brzydki, niedobry nie lubię go, 
czemu innym dzieciom dał podarki a mnie 
nie dal“. 

Ale nietylko u dzieci, które nie dostaną 
podarków, powstaną złe uczucia, ale jedno- 
cześnie u tych, które dostaną, powstanie 
poczucie pewnej wyższości i lepszości, jeże- 
li można tak powiedzieć. Napewno i tu nie- 
jedno dziecko powie: „aha, a ja dostałam 

  

   

  

gdy po-, 

lalkę, a Krysia nic nie dostała, bo pewno ona 
była niedobra a ja byłam dobra to ot i mam* 

Pytam więc, czy takie jest zadanie teatru? 
Czy teatr powinien rozwijać złe uczucia w 
dzieciach? 

Nie, teatr powinien, tak samo jak szkoła, 
jak dom rodzicielski, wychowywać, a wycho- 
wywać można tylko przez podkreślanie dob- 
rych stron, przez rozbudzanie dobrych uczuć. 
Smutne to jest, że dyrekcja teatru mając 
tylko na celu przyciągnięcie publiczności, 
przeoczyła tak bardzo doniosłą stronę peda- 
gogiczną tej sprawy. 

Olimpja Swianiewiezowa. 

Komunikat Wileńskiego T-wa 
Przeciwgruźliczego. 

Czy wiesz matko, że na tyfus brzuszny, 

czerwonkę, ospę, szkarłatynę, dyfteryt, odrę, 

koklusz i gorączkę połogową razem, umiera 

dwa razy mniej osób, niż na jedną tylko gru- 

źlicę! Chroń swe dzieci przed tą plagą! Popie 

raj budowę sanatorjum dla dzieci gruźli- 

czych! Kupuj nalepki przeciwgruźlicze! 

Wycofanie z obiegu znaczków 
pocztowych wartości 25 gr. 

z godłem państwa. 
Z dniem 3 grudnia b. r. zostaną wycofa- 

ne z obiegu pocztowe znaczki opłaty wartoś- 
ci 25 groszy z godłem Państwa (orłem), 
wzamian zaś tyeh znaczków przywrócona 
zostaje natychmiastowa sprzedaż pocztowych 
znaczków opłaty 25 groszowych jubileuszo- 
wych — listopadowych. 

Urzędy i agencje pocztowe będą przyj- 
mowały znaczki 25 gr. z godłem Państwa do 
dnia 20 grudnia 1931 roku, do wymiany za 
imiennem pokwitowaniem. 

Znaczki pocztowe 25 groszowe z godłem 
Państwa naklejone na przesyłkach listowych 
i ostemplowanych datownikiem pocztowym 
poczynając od 4 grudnia 1931 r. będą uwa- 
żane za nieważne a przesyłki traktowane ja- 
ko nieopłacone. 

° | ® 

górnoś ląski 

DEM 0 poleca 

firma 

Echa zajść ulicznych w Wilnie. 
Komunikat 

Z Prokuratury Sądu Okręgowego w Wil- 
nie dowiadujemy się, iż w toku bezpośred- 
nio prowadzonych przez Prokuraturę docho. 
dzeń w sprawie przyczyn śmierei Stanisława 
Waeławskiego w czasie zajść ulicznych w 
dniu 10 listopada 1931 r. w Wilnie, oraz w 
sprawie usiłowania zabójstwa niektórych 
osób przy zbiegu ulic Zawalnej i Triekiej w 
tymże dniu 10 listopada, — zostali na pole- 

urzędowy. 
cenie Prokuratury zaaresztowani w dniu 2 
grudnia b. r.: w pierwszem dochodzeniu — 
Lejba Załkind, robotnik, a w drugiem — 
Ššzmul Wulfin, którzy wraz-z dochodzeniami 
prokuratorskiemi przekazani zostali do: dys- 
pozycji Sędziego Okręgowego-Śledezego do 
spraw szczególnej wagi. LŽ 

Dodač należy że aresztowany Wullin jes? 
studentem I-go kursu medyeyny. | 

  

KRONIKA 
Dziś: F-ua:iszca Ksaw er. 

Czwartek | Jutro: + Barbary m, Piotra. 

3 | 
Spostrzeżenia Zakłaśu Motesralagii U. $. B. 

w Wlinie z dnia 2 XII — 1831 reku. 

Ciśnienie średaie w milim=trach:. 776 

   
Wschód słońca - g. 7 m.23 

Zachód + —g.l5m29 

  

Tempereturs średnia Ew 

5 sajwyfeza: — 6° С 

= najniższa: — 9° С. 

Opad w milimetrach: 0,5 

Wiatr przeważający: połudn=wschod. 

Tendencja barom.: słaby wzrost. 

Uwagi: pogodnie. 

MIEJSKA. 
— Magistrat szuka pieniędzy. Onegdaj 

wyjechał do Warszawy szef Sekcji Finanso- 
wej Magistratu, ławnik Żejmo. 

Wyjazd jego do stolicy pozostaje w związ 
ku ze słaraniami samorządu wileńskiego o 
otrzymanie pożyczki w wysokości 150.000 zł. 
na t. zw. „fundusz drogowy”. 

— Walka Magistratu z bezrobociem. Na 
ostatniem posiedzeniu Magistratu debatowa- 
no nad sprawą walki z bezrobociem. Obecnie 
na robotach miejskich samorząd zatrudnia о- 
gółem 350 bezrobotnych. Większość z nich 

znajduje pracę na robotach ziemnych, gdzie 
ydajność pracy naskutek nieodpowiednich 

warunków atmosferycznych i terenowych 
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znacznie zmniejszyła się. Mimo to Magistrat 
postanowił nie przeprowadzać żadnych re- 
dukcyj i utrzymać nadał tę samą liczbę za- 
trudnionych. W związku ztem naczelnicy wy 
działów otrzymali polecenie wynałezienia t»- 
bót, na których wydajność pracy robotników 
da bardziej praktyczne dla miasta korzyści 

Projekt zmiany przepisów kanaliza- 
cyjnych. Przed kilku dniami odbyło się po- 
siedzenie Komisji sanitarnej, na którem d>- 
batowano nad sprawą zanieczyszczenia wody 
w Wilji. Na podstawie skrupulatnie przepro- 
wadzonych badań — Komisja doszła do prze- 
konania, że istnienie dołów „Chembond* nie 
wpływa na zmniejszenie stanu zanieszcz. rze- 
ki, wobec czego z punktu widzenia sanitarne- 
go niema przeszkód do zmiany przepisów ka 
nalizacyjnych w sensie zwolnienia właścici:- 
li dolnei strefy miasta od obowiązku budo- 

wy dołów „Chambond”. 

— Tranzlokacja rakarni. Miejskie wła- 
dze sanitarne na specjalnej konferencji w 
wyniku dłuższej dyskusji stanęły na stanowi- 
sku, że istniejąca przy uł. Ponarskiej rakav- 
nia, znajduje się w nieodpowiednim punkcie 
i w związku z tem musi być przeniesiona na 
inne miejsce. 

Decyzja ta powzięta została ze względu na 
bliskość rzeźni miejskiej i konieczność izo- 
lowania tego rodzaju zakładów, jak równi:ż 
ze względu na okolicznych mieszkańców tej 

dzielnicy. 

  

  

  

SANITARNA. 
—— Troska © higjenę w mieście. W związ- 

zku z niejednokrotnie stwierdzonem przez 
Komisje sanitarne' zanieczyszczeniem podw+- 
rzy, na czem cierpią ogromnie warunki sa- 
nitarne miasta, Magistrat, jak się dowiadu- 

jemy, zamierza opracować przepisy w Spra- 

wie urządzenia śmietników podwórzowych i 

należytego ich oczyszczenia. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Zebranie Akad. Koła Łedzian. Dnia 6 

grudnia w lokalu Koła Medyków, ul. Wiel- 

ka 24 o godz. 10, w I terminie i o 10.30 w 

И terminie odbędzie się Walne Doroczne 

Zebranie Członków Akademików Koła Ło- 

dzian w Wilnie. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Keneert szkolny. Wi niedzelę dnia 6 

grudnia w sali Gimnazjum im. J. Lelewela 

odbędzie się koncert, urządzony staraniem 

Tow. Pań Miłosierdzia św. Wincentego a Pau 

lo, na rzecz najbiedniejszych przy łaskawym 

udziale art. P. P.: hr. P. Dunin-Borkowskie- 

go, J. Niezabytowskiej, J. Piotrowiczowej, J. 

Sumorokowej i M. Wyrzykowskiego. 
Początek punktualnie o godz. 7-ej wiecz. 

WOJSKOWA. 
— Spóźnieni mogą jeszeze zarejestrować 

się bez sankcyj karnych. Z dniem .30 listo- 

pada r. b. referat wojskowy Magistratu m. 

Wilna zakończył rejestrację mężczyzn uro- 

dzonych w roku 1911-ym. . 

Wszyscy poborowi, którzy w terminie 

przepisanym obowiązku tego nie wypełnili 

pociągnięci zostaną do odpowiedzialności kar 

nej w drodze administracyjnej. Odpowiednie 

wnioski są obecnie opracowywane, celem wy 

słania do Starostwa Grodzkiego. 

O ile jednak poborowy wykaże się uspra- 

wiedliwiającą spóźnienie przyczyną, może je- 

szcze zarejestrować sie bez sankcyj karnych. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

-- Zebranie dyskusyjne Związku Pracy 

Obywatelskiej Kobiet, na którem p. poseł 

Dr. Stefan Brokowski wygłosi odczyt p. t. 

„O sytuacji gospodarczej”, odbędzie się w 

czwartek dnia 3 grudnia r. b. o godz. 7-е] 

wieczorem w lokalu Związku przy ul. Jagiel- 

lońskiej Nr. 3/5 m. 3. , 

Wstęp dla członkiń bezpłatny, dla gości 

30 gr. 

Imienne zaproszenia nie będą rozsyłane. 

— Walne Zebranie członków Wileńskie- 
go Oddziału Połskiego T-wa Psychjatrycz- 

nego. odbędzie się dnia 4 grudnia r. b. o go- 
dzinie 12-ej w południe w Klinice Neurolo- 
gicznej U. Ś. B. przy szpitalu Św. Jakóba. 

Na porządku dziennym sprawa wyborów 
nowego Zarządu. 

SPRAWY BIAŁORUSKIE. 
-- Literacko-naukowe czasopismo biało- 

ruskie. Społeczeństwo białoruskie w Wilnie 
przystąpiło obecnie do wydawania literacko- 
naukowego miesięcznika, przeznaczonego dla 
szerszych warstw inteligencji białoruskiej. 
Czasopismo będzie nosiło nazwę „Nioman“ 
i zawieralo dzialy: naukowy, literacki, spo- 
łeczny oraz dział sztuki. Redak. czasopis- 
ma będzie znany malarz białoruski Piotr 
Siergijewicz. Redakcja w celu zapewnienia 
sobie większej ilości _ współpracowników, 
zwróciła się do całego szeregu zarówno mło- 
dych poetów białoruskich, jak i pracowni- 
ków na niwie naukowo-kulturalnej z prośbą 
o nadsyłanie swoich utworów. 

  

Pierwszy zeszyt czasopisma za styczeń 
1932 r. ukaże się jeszcze przed świętami Bo- 
żego Narodzenia. rt. 

RÓŻNE. 
- Dzieci dla dzieci. Przypominamy, że 

bilety na przedstawienie w dniu 8 grudnia 
r. b. w małej sali miejskiej przy ul. Koń- 
skiej Nr. 8, „Zaczarowanej fujarki“ i „Zi- 

my” już, są do nabycia w księgarni Gebet- 

hnera i Wolfa przy ul. Mickiewicza Nr. 7. 

Ceny biletów jak najniższe od 30 gr. do 

З 
— Kolizja z przepisami administracyjne- 

mi. Poszczególne komisarjaty P. P. w ciągu 

ubiegłego miesiąca sporządziły ogółem 1866 

protokółów karnych za rozmaitego rodzaju 

wykroczenia przeciwko przepisom admini- 
stracyjnym. Najwięcej rubryki policyjne no- 

tują wykroczeń za opilstwo i zakłócenie po- 

rządku publicznego. 

TEATR I MUZYKA 
— „Pan poseł i Julja* w Lutni. Dziś w 

czwartek dnia 3-go grudnia o godz. 20-ej 

po raz pierwszy wspaniała komedja współ- 

czesna p. t. „Pan posel i Julja“, znanego 

nam już chlubnie ze sceny wileńskiej — K. 

Leczyckiego, który wspólnie z p. J. Mackie- 
wiczem jest autorem tej nowości. 

Reżyserja spoczywa w rękach Dyr. M. 

Szpakiewicza. Premjera jest ewenementem 

dnia. Е 

— Mkolaj Jewreinow — na scenie Te- 

atru Pohulanka. Jutro w piątek 4-go grud- 

nia o godz. 20-ej odbędzie się prem- 

jera fascynującej sztuki p. t. „Teatr wiecz- 

nej woj — Mikołaja Jewreinowa, wszech- 

światowej sławy autora, niezrównanych sztuk 

„To co najważniejsze”, „Okręt sprawiedli- 
wych* i wiełu innych, podziwianych w Pary- 

żu i Amery „Teatr wiecznej wojny* jest 

sztuką nawskroś nowoczesną, niesłychanie 

barwną i poruszającą najbardziej interesu- 

jące zagadnienia umiejętności życia i powo- 

dzenia. Sztukę reżyseruje p. Stanisława Wy- 

socka, kreując równocześnie jedną z głów- 

nych ról. 2 
Dziś w czwartek 3-go grudnia teatr nie- 

czynny. 
— Hałama - Parnell — Rewja warszaw- 

ska. Jutro w piątek 4-go grudnia pierwszy 

występ niezrównanej pary tanecznej = Zizi 
Halama — Feliks Parneil, w otoczeniu ze- 
społu rewji warszawskiej. 

Ceny specjalne. Zniżki nieważne. 

POPOŁUDNIÓWKI. 

— „Lalka“ na Pohułanee. W najbliższym 

czasie arcywesoła operetka p. t. „Lalka 
schodzi z repertuaru. 

W. niedzielę dnia 6-go grudnia o godz. 
4-ej pp. po raz drugi przedstawienie po- 
południowe „Lalki* po cenach zniżonych. 

— „Pan Głdhab* w Lutni. W sobotę dn. 
5-go grudnia i w niedzielę 6-go grudnia o 
godz. 4-ej pp. dwa ostatnie przedstawienia 
w sezonie sztuki p. t. „Pan Gełdhab*, po ce- 
nach propagandowych. 

— Św. Mikołaj obdarza dzieci podarun- 
kami. Dzieci żyją w świecie fantazji i lep- 
szej poetycznej rzeczywistości. Dziecko, któ- 
re krzyczy bez powodu, wykrzykuje radość 
swego istnienia, instynktownie wyraża zach- 
wyt dla cudu świadomego życia. To też naj- 
większą sympatją dzieci cieszy się sędziwy 
Św. Mikołaj, rozdający prezenty. 

Wiemy że i do Wilna zawita, aby sowi- 
cie obdarować dzieci, zebrane na pięknej 
bajce „Kopciuszek* w Teatrze w Lutni, w 
niedzielę 6-go b. m. o godz. 12-ej w poł. 

RADJO 
FALA, 581 mtr. — MOC 22 Kw. 

CZWARTEK, DNIA 3-g0 GRUDNIA 1931 R. 

1158: Sygnał czasu. 12.10: Kom. meteor. 
12.15: Pogadanka. 1235: Poranek szkolny 
z Filharmonji. 65.00: Program dzienny. 15.05: 
Komunikaty. 15 „Wśród książek”. 15.50: 
Audycja dla dzieci. 16.20: Lekcja francuskie- 
go. 16.40: Codzienny odcinek powieściowy. 
16.10: Muzyka z płyt. 17.10: „Lisowczycy* — 
odezyt. 17.30: Koncert. 18.50: Pogadanka go- 
spodarcza. 19.00: „Skrzynka pocztowa Nr. 
178. 19.2: Muzyka z płyt. 19.30: „Rubryki 
osób przypadkowo obecnych i nieobecnych 
według III Powsz. Spisu Ludności — odczyt. 
19.40: Program na piątek. 19.45: Prasowy 
dziennik radjowy. 20.00: „Tajemnica uśmie- 
chu“ — feljeton. 20.15: Muzyka lekka. 21.25: 
Słuchowisko. 22.10: Kom. i muzyka taneczna. 
22.00: Spacer detektorowy po Europie. 

PIĄTEK, dnia 4 GRUDNIA 1931 roku. 

11.58: Sygnał czasu. 14.10: Progr. dzien- 
ny. 14.15: Muzyka z płyt gramofonowych. | 

Kom. 15.25: „Rola instynktów w ży- 
pomimo próśb, bezpłatnie sali nie otrzymał. 
dla młodzieży (płyty). 16.20: „O boksie* — 
odczyt. 16.40: Codzienny odcinek powieścio- 
wy. 16.55: Lekcja angielskiego. 17.10: „Król 
Aleksander I i królowa Elżbieta w Katedrze 
Wileńskiej” — odczyt. 17.35: Koncert. 18.50: 
Kom. LOPP-u. 19.00: „Polakom na Kowień- 
szczyźnie*. 19.15: „Przegląd krajowej i za- 
granicznej prasy rolniczej”. 19.25: „Ciotka 
Albinowa mówi. 19.40: Progr. na sobotę. 
19.45: Pras. dzien. radj. 20.00: Pogad. muzy- 
czna. 20.15: Koncert symfoniczny z Filhar- 
menji 22.45: Kom. i muzyka taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
NIEOBECNI TEŻ MAJĄ GŁOS. 

Spis ludności rozpoczyna się już za ty- 
dzień. Do mieszkań obywateli zapukają ko- 
misarze spisowi, dźwigając ze sobą wielkie 
arkusze, na których uwiecznione zostaną na- 
zwiska wszystkich dam i dżentelmenów, któ- 
rzy znajdować się będą tego dnia w mieszk"- 
niu u siebie. A czy będą zapisywani ci, któ- 

rzy na pewien czas wyjechali? O tem dowie- 
my się dzisiaj z pogadanki p. J. Święcickiego 
o godz. 19 m. 30. 

"WYPAD DO EUROPY. 
Pomimo podrożenia opłat za paszportv 

zagraniczne radjosłuchacze nie narażając si: 
na żadne koszta, będą mogli dzisiaj o godz. 

23 odbyć wspólną wycieczkę detektorową po 
Europie. Zbiórka — przy słuchawkach i gło- 
śnikach. Przewodnictwo objął p. Karol Wyr- 
wicz-Wichrowski, wybitny długodystansowi:c 
humoru. 

(DER ATRI 

Popierajeie Przemyst Krajowy 
ERBERRRERWPTENT WEZ ZOZ SCEEEZEN | 

  

  

  

      

   

    

     

  

  

 



Tragedja rodzinna. 
Żonobójca skazany na 15 lat więzienia. 

Wieczorem dnia 23 listopada ub. r. wieś 

Woikowo, gm. łużeckiej, pow. dziśnieńskiego 
była widownią krwawej tragedji, której ofia 

rą padła Zofja Sielicka. 

Tego wieczora Sielicka uczestniczyła w 

zabawie, odbywającej się w domu Aleksandra 

Blina, a kiedy w towarzystwie dwóch męż- 

czyzn powracała do domu, z za drzewa — 

jak mówi akt oskarżenia — wyskoczył jej 

mąż, Józef Sielicki, który oddał w kierunku 

żony strzał, raniąc. ją śmiertelnie. 5 

Brocząca krwią Siełicka zdążyła dopaść 

mieszkania i tu padła martwa. Jak się oka- 

zało przyczyną Śmierci był przestrzał klatki 

piersiowej i krwotok wewnętrzny. 

Sielicki zbiegł, lecz niebawem odnalazła 

go policja i odebrała od niego narzędzie za- 

bójstwa — obcięty karabin. i 

Badany żonobójca przyznał się do © 

mu inkryminowanego, twierdził jednak, 

działał pod wpływem silnego rozdrażnienia. 

Postawiony w stan oskarżenia Sielicki, 

stanął przed III-cim wydziałem karnym sądu 

okręgowego w składzie: wice-prezesa p. W. 

Brzozowskiego oraz p. p. sędziów Cz. Sien- 

kiewicza i J. Zaniewskiego pod zarzutem żo- 

nobójstwa z zasadzki. 3 

Na zapytanie przewodniczącego oskarżo- 

ny złożył obszerne wyjaśnienie, z którego 
wynikało, co następuje: 

Po ożenieniu się, gospodarował na 10 ha 

ziemi żony. Przez cały rok pożycie ich było 

wzorem, .dopiero później dały się odczuć 

wpływy teściowej, która żywiąc do niego 

niechęć, starała się poróżnić go z żoną. 

Ciągłe intrygi doprowadziły do tego, że 

zgodził się on na rozwód z żoną pod warun- 

kiem, iż otrzyma 50 rb. w złocie lub krowę 

tej wartości. 
Żona zgodziła się na propozycję, a kiedy 

otrzymała od niego odpowiedni kwit obja- 

wiała wiełką radość, co tak go rozdrażniło, 

iż oblał żonę kwasem siarczanym, lecz uszko 

dził jedynie ubranie. 
Po tym zajściu wyjechał na Pomorze. 

Żona jednak dowiedziała się o jego miejscu 

„RON 

Kim Miejskie 

  

ynu 

  

Gd czwartku 3.XII. 
m  Qd godz. 4—6 

jedna dusza”, „Nasza praca na morzu”. 
NAD PROGRAM: Wesoła komedja. — 

  

zamieszkania i poczęła słać listy, w których 
zapewniała o swej miłości, i prosiła o pie- 
niądze by mogła do niego przyjechać, co też 
się stało. 

Po pewnym czasie oboje, w najlepszych 
stosunkach powrócili na wieś, gdzie przyszło 
na świat dziecko. 

Niebawem, wobec powołania go do służ- 

by wojskowej, zmusziny był żonę z dziec- 

kiem pozostawić pod opieką teściowej, Bió- 
ra sytuację tę i tym razem wykorzystała. 

Kiedy bowiem powrócił z wojska, żona 

nie chciała z nim mieszkać i jedynie ukrad- 
kiem mógł się z żoną spotykać. 

Ostatnio dowiedział się, iż żona udała się 

na zabawę urządzoną przez jednego z jej 

adoratorów, Blina. 
Chcąc wykorzystać okazję, udał się pod 

dom, gdzie wrzała zabawa i przez okno wi- 

dział żonę, której asystowali obcy  meż- 

czyźni. 
Po zabawie, kiedy żona wyszła w towa- 

rzystwie adoratorów, chciał się do niej zbli- 
żyć, lecz został napadnięty przez owych 
mężczyzn, wobec czego zmuszony był rato- 
wać się ucieczką. 

Uciekając wyjął z zanadrza obcięty ka- 

rabin i'oddał z niego strzał w kierunku na- 
pastników. j 

O fatalnych skutkach strzału nie wiedział 
aż do zaaresztowania. 

Sąd po wysłuchaniu tych zeznań, przepro 
wadził przewód sądowy, badając świadków 
i ekspertów oraz zapoznając się z dowoda- 

mi rzeczowemi. 

W rozprawie stron oskarżyciel publiczny, 
wice-prokurator p. O. Jacuński domagał s 
jak najsurowszej kary dla podsądnego, na- 
tomiast adw. p. H. Falewicz-Sztukowska, ob- 

razując całokształt sprawy, uwypuklała oko- 
liczności łagodzące i w konkluzji prosiła a 
możliwie łagodny wyrok przy zmienionej 
kwalifikacji prawnej czynu. 

Oskarżony w ostatniem słowie, okazując 
skruchę prosił o karę śmierci. 3 

Sąd, po naradzie, uznając osk. Sielickie- 

   

Dla młodzieży 

КОВЕ 

go za winnego żonobójstwa, jednak spełnio- 
nego nie z zasadzki, skazał go na zasadzie 
art. $ł i 455 p. 1. K. K. na osadzenie w cięż- 

РЕ оМ КТ 

kiem wiezieniu przez lat 15 z zaliczeniem 
rocznego aresztu prewencyjnego. 

Ka-er. 

Tragiczny epilog zabawy 
w pogranicznej wiosce. 

W nocy z 17 na 18 maja b, r. w pogra- 
nicznej z Litwą wiosce: Widiniańce gm. orań- 
skiej, pow. wił.-trockiego z inicjatywy naa- 
czycielstwa litewskiego odbywała się zabawa 
taneczna w zabudowaniach gospodarza Pio- 
tra Pietruszy. 

Na zabawę tę z okolic ściągnęła licznie 
młodzież, która tany urozmaicała sobie wó- 

deczką. 
Ponieważ animusz wzrastał stale, zanie- 

pokojony tem gospodarz około godziny 2 
nad ranem usunął rozbawionych, którzy prze- 

nieśli się na podwórze sąsiedniej zagrody 
Szymona” Mikłosza, kontynuując zabawę, a 

raczej orgję. 

W tym trakcie powstała sprzeczka a na- 
stępnie bójka między znajdującym się tu ro- 
botnikiem zatrudnionym przy budowie szosy 
Orany—Ejszyszki Bolesławem Krawczunem 
a mieszkańcami wsi Widiniańce i Bortele. 

Wieśniacy zaopatrzyli się w kije i temi 
tak dotkliwie pobli intruza, że ten w 

2 OE eau 

KINA I FILMY 

W NOWEM KINIE. 

(Pan). 

Wilnu przybyła nowa, okazała sala ki- 
nowa. Duża z b. przyzwoitemi krzesłami, 
jest obok sali „Casina“, najnowoczešniejszą, 
najlepiej urządzoną salą kinową w Wilnie 
Niewątpliwie w porównaniu z tem co istnie- 
je w tej dziedzinie „na szerokim świecie 
te dwie sale są bardzo, bardzo skromne; no, 
ale „wedle stawu grobla*, Nie zależy nam 
zresztą specjalnie na „luksusach*. Czystość, 
zadawalająca ilość miejsca, tyle, żeby widz 
swobodnie, nawet okazalszej nieco tuszy, w 
zimowem okrycia, siedział (nie tłocząc się 
na małych, ściśniętych w obu kierunkach 

  

  

   

  

   
  

  

    

  

„2 nędzy do p'eniędzy”, „Dwa lądy, dwa kreje, jedno Serce, 
Godz. 6-8-10 Pjeśń wiosenna 
Koncertowa orkiestra pod batutę p. M. Salnickiego. * 

Początek o godz. 4. 6, 8 i 10 wiecz. Ceny miejsc: balkon 30 gr., parter 60 gr. Kasa czynna od 3.30 do 10 wiecz. 

Dramat w 
10 aktach 

ągu 

paru godzin zmarł nie odzyskując przytom- 
ności. 

Wdrożone śłedztwo ustaliło, iż w bójce 
uczestniczyli: Maciej Ulbin, Piotr Szelenų, 
Edward Cyronek; Antoni Jurgielewicz vel 
Jurgielanis oraz niejaki Wierzbicki, kiory 
jednak zbiegł do Litwy. 

Wszyscy wymienieni stanęli przed IIlim 
wydziałem karnym sądu okręgowego w skła- 
dzie pp. sędziów: K. Bobrowskiego, St. Miła- 
szewicza i M, Szpakowskiego. 

Oskarżeni nie przyznali się do winy i 
twierdzili, iż sprawcą Śmiertelnego pobicia 
Krawczuna był Wierzbicki. 

Przeprowadzony przewód sądowy dowiódł 
jednak winę podsądnych, a wobec tego s 
skazał każdego z oskarżonych na 
cie w domu poprawy przez lat p 

Na rzecz wdowy po zabitym, Wiktorji 
Krawczunowej oraz jej rocznego synka Jana 
sąd zasądził od skazanych 6000 zł. 

Ka—er. 

      

     

  

  

  

krzesełkach jak w „Hołlywood*) bez jakich 
kolwiek dystrakcyj ogądając film. Dobre 
wentylatory dopełniają reszty. Nawet zimą 
może być zaduch w źle przewietrzanej sali 
kina. Pozatem jeszcze w tej samej porze 
roku — odpowiednie ogrzanie lokalu. W tym 
tygodniu, na pierwszym seansie w „Heliosie 
tak zmarzłem, że gdy wyszedłem na uli 
było mi zimno poczwórnie, 

    

  

Żadnego zastrzeżenia nie mam w tych 
wymienionych kwestjach, dla kina „Pan“. 
Wygodnie, ciepło, dobre powietrze. Jedno 
jest przykre. — strona dekoracyjna lokału. 

Te jakieś ciemno-żółte, posrebrzane i pozła 
cane pasy na musztardowo-jasnem tle bardzo 
nieprzyjemnie wyglądają. Nawiasem mówiąc, 
z kin wileńskich tyłko jedno „Hollywood“ 
ma przyzwoitą dekorację malarską widzowni, 

    

wykonaną pod kierunkiem rnłodego i zdol- 
nego art. malarza p. Nestorowicza. 

To co było tamm poprzednio, co jest w k. 
„Lux“, „Helios“ (w poczekalniach i pocze- 
kalni Hollywood) to są szkaradzieństwa i 
wstyd, aby coś podobnego było w uniwersy- 
teckiem mieście z Wydziałem Sztuk Pięk- 
nych. Widzę w tem dość zdrożuą chęć za- 

Szystkiego bylejaką tandetą. A 
ecież, nawet nie jest to kwestją pienię. 

dzy, tylko braku dostatecznej o to dbałości. 
en, że gdyby któryś z pp. wła 

i wymienionych kin zwrócił się w swo- 
im sie do Wydz. Szt. P, U. S. B. czy Tow 
Art. Plast., napewnoby mu polecono odpo- 
wiedniego, choćby młodego, ale zdolnego 
artystę. 

Ale wracam do tematu. Po świetnem, cie- 
głębokiem, doskonale zrobionem 

„I * Sternberga — ej chłopczyk”, 
czeski film z dawno już nie widzianą przez 
nas na ekranie Magdą Sonją w postaci głów- 
nej, małym, czarującym chłopczykiem (Świe- 
tnym notabene i ięki dobrej reżyserji i 
zdolnościom), jej i reżysera tego filmu, Fe- 
hera, małżonka jej, synkiem w postaci ty- 
tułowej, oraz anym czeskim ski kiem, 

Jarosławem Kocianem, jako zdeklasowaną 
sławą artystyczną. 

Całość — typowy, płaczliwy melodramat 
co do treści — zrobiona jest pozatem piec- 
wszorzednie. Zdję cha rystyka posta- 
ci, oprawa (świetne, folkłorystyczne momen- 

ty), montaż, wykonanie aktorskie wszystko 

to jest na wysokim poziomie. Gdyby nie nad- 
miar naturalizmu w obrzydliwych, pijackich 

nach (wstrętny epizod w gabinecie nocnej 
jpy) i pewne przeładowanie melodrama- 

tyzmu (film aż mokry od łez), ten trup w za 
kończeniu zwłaszcza, nie byłoby nie do za- 
rzucenia. Niektóre momenty, jak sceny w 
wiejskiej karczmie są naprawdę doskonałe i 
przynoszą zaszczyt reżyserji. 

Osobno należałoby powiedzieć o stronie 
dźwiękowej „Jej chłopczyka*, Wydaje się, 
że jakby dla niej właśnie, a osobliwie dla 
Jarosława Kociana, ten film został zrobiony. 

Dla melomanów to prawdziwa uczta, mamy 
tam aż trzy, czy cztery niemał —— koncerty 
tego znakomitego skrzypka, notabene dźwięki 
są wyjątkowo czyste, wyraźne, Trudno mi 

   

  

    

   

    

  

   

    

     
    

    

  

        

Nr. 280 (22221 

  

tylko określić, czy to jest zasługą fllmu, czy Я 
aparatu k. „Pan“, zobaczymy przy następ- 
nych programach. (sk)- 

„HAI - TANG“ 

(Heijos). 

Chińsko - rosyjsko - niemiecko - angiel- 
ska sałatka. W sumie nic osobłiwego, poza 
osobą Anny May Wong, która ma to zgo- 
ła nieosobliwe szczęście, że się właśnie pod 

ichberga dostała. Poza „Brudneme 
2 * nie ciekawego z „British In- 

ternationał Pictures* nie wyszło. Tanie. pa- 
spolite efekty, poza paroma  ciekawszema 
scenkami; z y bardzo motyw główny sce- 
narjusza, wyzyskany w ze stu chyba najroz- 
maitszych filmach, bardzo przypomina, po 
względem wielu drobnych szczegółów nawet. 

parę lat temu wyświelłane w  „Piccadilły * 
„Białe noce* z Laurą Ła Pinate i Raymonm 

dem Keanem. 
Strona dźwiękowa bez jakiejś ciekawszcż 

kompozycji, według kiepskiego szabłonu te- 
atralnego, z dużą ilością gadaniny, nietylkw» 
nie wzmacniającej, jak to się dzieje w fil 
mach francuskich, ale jeszcze osłabiającep 
ekspresję widowiska, Technicznie byłoby tu 
znośne, gdyby defekty, wynikające e 
znacznego zużycia filmu (z przed półtora ro- 
ku zgórą), z racji jego bardzo nie pierwszeż 

świeżości. 

  

   

     
     

  

    

    

   

  

(sk.). 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
TRAGEDJA BEZROBOTNEJ. 

W dniu wezerajszym w godzinach p. p- 
na uliey Szkapiernej znaleziono zasłabłą ko 
bietę. Policjant natychmiast przewiózł ją w 
dorożce do pogotowia ratunkowego, gdzie 
ustalono że jest to bezrobotna Łueja Ław- 
rynowa zamieszkała przy ułicy Szkapiernej 
Nr. 22, 

Lekarz 

    

pogotowia ratunkowego orzekł, 

  

że nieszczęśliwa kobieta zasłabła z powodu 
głodu. (e) 

STS ATS TUTIS SERIO | 

Pepierejele Przemysł Krafowy 

  

HURTOWY SKŁAD PAPIERU 
I MATERJAŁÓW PIŚMIENNYCH 

SPÓŁKA AKCYJNA „PAPIER” 

Języki obce 
niemiecki, francuski 
włoski (konwersacja).. 

Przygotowywanie 
ze wszystkich przedmiot. 

do matury 
Ё 1 egzaminów 
szkół średnich wogóle. 
Lekcyj udzielają b. prof. 
gimn. i studenci U. $. B.. 
specjalną met. koncentrac. 
Zgłoszenia do Redakcji 
„Kurjera WilL“ pod W.K. 

Dziś! Genjalna BE Saias ANNA MAY WONG 
w słynnnym rekordowym arcyfilmie dźwiękowym " т я 

Tragiczna pieśń miłości egzotycznej kochanki rosyjskiago oficera. Realiz. słyn. reżys. Ryszarda Heichberga. 

Przecudne piosenki. Egzotyczna muzyka. Tańce rosyjskie. Początek o godz. 4-ej Na |-szy seans ceny zniżone 

WKRÓTCE przebój sezonu: Tajemnica Cytadeli Warszawskiej w-g powieści Gabrjeli Zapolskiej. 

Powrót do życia 

Dźwięk. Kino-Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

Dziśl 
ESS WILNO, UL. ZAWALNA 13. TEL. 501. 

Poleca w dużym wyborze: 

papier pakowy w różnych gatunkach, 

szpagat, torebki, bibułka, serwetki i inne 

  HAI TANG 

8123 

  

Oszałamia, zachwyca i olśniewa 
  Dźwięk. Kino-Teatr |gpziśi 

  

   

   

  

  

id tem, i wystawą В 

Holl wood 1 <! о! i ор Ркоскдм… Kia ca rolsiógo o00000000000000000090906 
właściciel — Kowner Izrael. zam, w Wilnie ul. Po- 

J pare Loskasców Janet Gaynor i Charles Farel. NAD DROCRAM: | ptrakcje dźwiękowe add 1608/1828 Mickiew 22, tel. 15-28 Początek o godz. 4, 6, B i 10.30, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. Na |-szy seans ceny od 60 gr. : 8393 "= / ® 

ч 13045.1. Firma: „Wajner Szyfra — sklep owocowy, 

Arcypikantny film, rozgrywający się na z wody sodowej i piwa Inie, ul. Zawalna 41. Skle» Dziś! Rekordowa 
operetka komiczna! 7 D N l sZ c Z ĘŚ c l A tle życia Paryża i przepięknej Wenecji. “ 

W rolach glėwnych: Rogen Treville, Janina Guise, oraz wspaniały tenor opery „Metropeiltain House 

„w New-Jorku Joseph Smith. NAD PROGRAM. Dodatek dźwiękowy Foxa I dodatek Pathe. || 
UWAGA! Prosimy zwrócić uwagę na nasze aparaty dźwięk. „Klangfilm* (A. E. C.), które przewyższają wszelkie 

Dźwięk. Kino-Teatr 

PAN 
owocowy, wody sodowej i piwa. Firma istnieje od 1931 
roku. Właścicielka Wajner Szyfra zam. w Wilnie, ul_ 
św. Ignacego 12—12. 

dla abonentów 

1699/VI—8281.. 

    

> 

        

ulica Wielka 42   
Dziśł Wielki rewe- 
lacyjny dźwiękowieci 

i Hans Junkerman. 

Oźwiękowe Kino 

C6/INS 
«. Wielka 47, tel. 15-41 

Dziś premjera doskona- 
łego dramatu  reżyserjj 
wiliiama Welmana pt. 

Kino Kolejowe 

OGNISKO 
(obok dworca kołejow.) | gem Bancroflem i Nancy Caroll. Ceny miejsc: 

kuta, POKUSA Rewelacyjny 
dramat erotyczny 

"Kino-Teatr 

LUX 
Mickiew. 11, tel. 15-61 

Dziš Potęžny dramat 
wražen i emocyj. 

RL t 

Genjalny LON CHANE 

„Kino-Teatr 

Światowid 
ul. Mickiewicza 9. 

  

w swej 

Dziś! Najnowsza bezkonkuren- 
cyjna 100% dźwiękowa supersen- 
sacja po raz pierwszy w Wilnie p.t. 
W rolach głównych: Ken Maynard i Nora Lane. — 

w Wilnie w/g pow. Ruperta Hu- 
ges'a „Dziewczę z Barki* p. t. 

Dźwięk. Kino-Teatr 

STYLOWY 
utica Wielka 36   

  

jest wedłe zdania znakomitych lekarzy naj- 
lepszem dotychczas znanem nacieraniem 
przeciw nerwobólom, reumatyzmowi, gość- 

eowi i t. p. dolegliwościom. 
Jedna próba wystarczy, aby się przekonać 

o wartości tego środka. 

ICHTIOMENTOL 
jest wszędzie do nabycia po 3 zł. za flakon. 

Główny skład wysyłkowy 
na Polskę i Gdańsk 

Laboratorjum chem. aptekarza 

Mra. Szymona Edelmana 
we Lwowie, Teatralna 16. 

  

| łylko 

Ichliomeniol 
8397—5 

    

AAAAAAAAAAAAALAAAAAAAAAA, i GRZEBIENIE ELEKTRYCZNE, 
LAMPECZKI LANCELA, 
GARNITURY KRYSZTALOWE, 
PERFUMERJA, KOSMETYKA etc. 

ORO 

BET NA WSZELKIE CENY i GUSTY 

  

  

poleca po cenach znacznie zniżonych 

J. PRUŽAN Sp. Ake. 
Egz. od 1890 roku. Mickiewicza 15, vis-a-vis Hot. „Georges“, tel, 4-82 

T
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V
Y
V
Y
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    po LICYTACJA 7 
Wileński Lombard „Kresowia” 

wilno, Hetmańska 1, (róg Wielkiej 53), tel. 722, 
podaje do ogólnej wiadomości, że 14, 15 i 16 grudnia b. r. o godz. 4 pp. 
odbędzie się w lokalu lombardu licytacja niewykupionych i nieprolongowa- 

nych zastawów od Nr. 50.000 do Nr. 100060 i od Nr. I do Nr. 7676. 
UWAGA! W dniu licytacji prolongat N-rów licytacyjnych lombard 

nie będzie przyjmować. 

    
     

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

  

wej wielkiej kreacji 

Anioł Miłości 

iane aparatury swym naturalnym i łagodnym dźwiękiem. Początek o g. 4-ej, w święta o g. Ż-ej. 

ON ALBO JA Jest to arcyprzebojowa awantura 
sensacyjno erotyczna. W rol. gł.: ; 

Film ten. jest najwepanialszą kreacją Harry Piela. 
Film, który nie miał w przeszłości równego sobie. 

NAD_PROGRAM: Dodatek dźwiękowy. 

Legjon potępieńców 
Gary Cooper i F. Mc. Donald. Rzecz dzieje się podczas wojny świat 

Początek seansów o godz. 5-ej, w święta o godz. 4-ej po poł. 
I i II po 60 gr., 

Początek o 
św. o g. 2-ej 

HI po 50 gr., 

jubileuszo- 

NASTĘPNY PROGRAM: 
akademickie na I i II po 50 gr. 

Ceny od 40 gr. 

Harry Piel 

godz, 4, 6, 8 i 10.30, w dnie 
j. Na |-szy seans ceny zniż. 

Nadzwyczejny dramat ero- 
tyczny w B-miu aktach. 

W rolach gł: Fay Wray, 
owej we Francji. 

Złote bagno z Geor- 

w roli głównej najbardziej porywająca para kochanków boska 

Greta Garbo ...... Niis Asther 
Nad program: Arcywesoła komedja z udz. niezapomnianych kom. z filmu „Pieśń Opryszka* 

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

BICZ BOŻY 
i roza RNITR PAGE 

Niesłych. napięcie! Korowód tajen nici Historja wielkiej miłości! „Bicz Boży* to film, który wszystkich zachwyca 

Legjon walecznyc 

Dziś! 
  

Najpiękniejszy dźwię- 
kowy sensacyjny dra- 

mat w 10 aktach. 
NAD PROGRAM: Najnowsze dzieło po raz pierwszy 

W rol. gł.: 

KOMU 
Dyrekcja kina „PA 
STRAJKU w KINIE 

Salonowy erotyczny dramat w 10 aktach. 
Sally O'Neil i Mc Gregor. 

NIKAT. 
№ Gas ZADNEGO 
NIEWA. Wszyscy do- 

tychczasowi pracownicy pracują nadal. 
KINO FUNKCJONUJE NORWALNIE „zizi 

obrazy, o czem publiczność jest uwiadomiona. 
Winni rozsiewania fałszywych pogłosek, a tem sa- 

mem wprowadzanis spo: łeczeństwa w błąd pociąg- 
nięci zostali do odpowiedzialności kainej 

Byrekcja kina „PAN“. 

  

  

  

    

KAZYJNIE. Lombard 
Biskupia 4, tel. 14-10, 

sprzedaje (od 9-ej do 2-ej 
po poł. i od 5 do 7 w.) 
peltą zimowe damskie i 
męskie, futra, skórki, ubra- 
nia, jedwabie, bieliznę, 
swetry, pianina, fortepia- 
ny, motory elektryczne, 
brylanty i wiele innych 
pozostałych z licytacji 

fantów. 

Skład szkła и 
okien. i luster „Szyba 
Sprzedaż djamentów do 

ržnięcia szkła 
M. Majzel i A. Kublic 
Zawalna 32 (naprz. rynku) 
telefon 17-92 8259 

Pianino =; 
mało używane w dobrym 
stanie okazyjnie do sprze 
dania. Dow. się w biurze 

  

  Jutana, Niemiecka 4. 

MEBLE 2354; czesne 
pierwszorzędnej jakości 

poleca firma 

B. ŁOKUCIEWSKI 
Wilno, Wileńska 23. 

— CENY ZNIŻONE — 

i ы reperuję Pianina z; 
wynajmuję — Mickiewicza 
37—32, Wiejście z ulicy 
Ciasnej, p. Estko. 7769 
  

SZPROTY i ryby wędzo- 
ne dostarcza za zalicze- 
niem każdą iłość wprost 
z wędzerni po cenach 
ściśle rynkowych. Ekspe- 
dytor K. Grodzicki, Hel. 
Morskie Oko, tel. Nr. 18. 
  

Z powodu wyjazdu 

sprzedam kawiarnię 
w ruchliwem miejscu 

ul. Końska 10. 

PRZEPISUJĘ 
na maszynie 
fachowo i niedrogo 

Kalwaryjska 20, m. 5. 
8394 

  

    

   

  

300 

De. SLYRWINDT 
choroby wenerycznne, ' 

skórne i moczopłciowe 
Wielka 19, 

od godz. 9—1 į 3—7 

Dr. J. BERNSZTEIN 
choroby skórne, wenerycz- 

ne i moczopłciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 
przyjmuje”od 9—] i 4—8 

Z.W.P. 8400 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Zamkową 3, m. 3, 
tamże gabinet kosmetycz- 
ny, usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzajki i wągry, 
W. Z. P. 48. 8323 

Akuszerka 

Marja Вг Ра 
przyjmuje od 9 r. do 7 w 
przeprowadziła się 

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

Akuszerka 

Maja [bnertWa 

    

  

przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 
w. Z. P. Nr. 69. 7126 

Pokój 
duży, umeblowany, 

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

ska Nr. 11, m. I. 

  

  

„KURJERA WILEŃSKIEGO" 
F-————->- 

©! KALENDARZ | 
. | ALMANACH 

  

Zamawiać należy najlepiej na przekazach P. K. O. 
Nr. 80.750, wpłacając równocześnie odpow. kwotę. 

stron naszego wielkiego Kalendarza-Alma- 
nachu zawiera informacje, porady i wska- 
zówki ze wszystkich dziedzin, tworząc ro- 

dzaj podręcznej 

+ ENCYKLOPEDJI ŽYCIA CODZIENNEGO 

3080006c4600066066656068 

  

    

    

H Kazdy z naszych czytelni- 
„ ków otrzyma ten 

„Kalendarz Almanach" 
po -zniżonej cenie 

Zł. 1.50 
w pięknej, barwnej okładce 

kartonowej wedle projektu 
Prof. W. Skoczylasa. 

   
     

Egzemplarze oprawne 
w płótno ze złoceniami 

+ otrzymać można po 

Zł. 3.50 

Lejogtr MANOIOWJ. 
DO REJESTRU HANDLOWEGO DZIAŁ A, 
SĄDU OKRĘGOWEGO W WILNIE WCIĄG- 
NIĘTO NASTĘP. WPIS DODATKOWY: 

w dniu 7. X. 1931 r. 
84.VI. Firma: „Zygmunt Nagrodzki*. Pełnomocai- 

kiem nadzorcy sądowego z zakresem uprawnień wy- 
szczególnionych w pełnomocnictwie oblatowanem przed 
Notarjuszem Władysławem Hołownią w Wilnie w dnia 
28 września 1931 r. za Nr. 2318 pozostaje nadal Zyg- 
munt Nagrodzki. Na mocy decyzji Sądu Okręgowego w 
Wilnie Wydziału VI z dnia 18 września 1931 r. nad- 
zorcą sądowym zamiast Antoniego Żukowskiego mia- 
nowano adw. Bronisława Olechnowicza, zam. w Wil- 
nie, uł, M. Pohulanka 142. 

: 1694/VI--8279, 

DO REJESTRU HANDLOWEGO 
SĄDU OKRĘGOWEGO W WILNIE WCIĄG- 

NASTĘPUJĄCE WPISY PIERWOTN 
w. dniu 20. X. 1931 r. 

13041.A. Firma: „Nadia Wajner — Skład futer — 
Syberja*. w Wilnie ul. Niemiecka 31. Sklep kapeluszy, 
czapek i futer. Firma istnieje od 1931 r. Właścicielka 
Wajner Nadia zam. w Wilnie, ul. Niemiecka 28. 

1695/VI--8280. 
w dniu 24. X. 1931 r. 

13042.I1. Firma: „inż, DudziAski Kazimierz“ w Ru 
dziszkach, pow. wileńsko-trockiego. Skup. materjałów 
drzewnych i leśnych celem odsprzedaży. Firma istnie- 

  

je od 1931 r. Wlašciciel — Dudziński Kazimierz zam. 
w Rudziszkach, pow. wileńsko-trockiego. 

1696/V1-—828t. 

13043.1. Firma: „Księgarnia Białoruska Ignacego 
Miotła" w Wilnie, ul. Ostrobramska 1, Księgarnia. Fir- 
ma istnieje od 1931 r. Właściciel — Miotła Ignacy zam. 
w Wilnie ul. Subocz 21—9. 

1697/VI--8232. 

   

13044.1. Firma: „Izrael Kowner“ w Wilnie, BESK 
Klaczki 13. Sklep skór. Firma istnieje od 1931 r. 

Drukarnia Role lan $-t9 Jańska 1, telefon 3-40. 
AA ŚĆ 

< |<          

13046.1. Firma: „Borys Kwartac“w Wilnie, ul. Sty- 
czniowa 8—4. Skup zawodowy materjałów leśnych dla 
eksportu zagranicę. Firma istnieje od 1931 r. Właści-- 
cieł — Kwartac Borys zamieszkały tamże. 

4 1700/V1—8285.. 

13047.1. Firma: „Piwiarnia ze sprzedażą zimnych za- 
kąsek Mery Jakobson* w Wilnie, ui. Nowogródzka 109. 
Piwiarnia ze sprzedażą zimnych zakąsek. Firma isł- 
nieje od 1930 r. Właśc. Jakobson Mera zam. tamże. 

i 1701/V1—8286.. 

DO REJESTRU HANDLOWEGO, SĄDU 
OKRĘGOWEGO W WILNIE WCIĄGNIĘTO 

NASTĘPUJĄCE WPISY: 

w dniu 24. X. 1931 r. 
13048.I. Firma: „Dawid Galpern* w Wilnie, ul. Za 

walna 28. Sklep materjałów piśmiennych. Firma istnie— 
je od 1930 r. Właściciel — Dawid Galpern zam. tamże. 

1702/V1—8287. 

w dniu 26.X. 1931 r. 
13049.I. Firma: „Antoni Rogacz*, we wsi Narocz, 

gm. iżańskiej, pow. wilejskiego. Sklep galanteryjny,. 
spożywczy i tytoniowy. Firma istnieje od 1927 r, Właś— 
ciciel — Rogacz Antoni zam. tamże. 

  

  

1703/V18288.. 
  

13050.1. Firma: „Józef Lewandowicz* w Wilejce uł. 
Piłsudskiego 35. Sklep wędlin. Firma istnieje od 1928 r. 
Właściciel — Lewandowicz Józef zam. w Wilejce, uł 
Zawalna 20. 

1703/V1-—8285.. 

13051.I, Firma: „Płotnik Judes* w Wilnie, ul. Kijow- 

ska 59. Herbaciarnia. Firma istnieje od 1931 r. Właś- 
cicielka Płotnik Judes zam. tamże. 

1704/V1—8289. 

13052.I. Firma: „Spółka dla handlu artykułami bu- 
dowlonemi i opałowemi — Arbud . —spółka firmowa. 
inż. K. Bejnarowicz i N. Ignatowicz". Kupno i sprze 
daž, jak detalicznych tak i hurtowych artykułów budo- 
wlanych, technicznych i wszelkiego rodzaju towarów + 
surowców, nie wykluczając artykułów koncesjonowa- 
nych, przyjmowanie przedstawicielstw na towary od 
firm krajowych i zagranicznych i wogóle załatwianie 
wszelkiego rodzaju operacyj handlowych, przemysło- 
wych, ekspedycyjnych, transportowych i agenturowych. 
Siedziba w Wilnie,, przy ul. Zawalnej 20, Firma istnie 
je od 1 października 1931 r. Wspólnicy zam. w Wilnie. 
inż. Klemens Bejnarowicz — przy ul. W. Pohulanka 47 
i Nikodem Ignatowicz — przy ul. Zakretowej 2. Spółka 
firmowa zawarta na mocy umowy z dnia 22 sierpni:» 
1931 r. na czas nieograniczony. Zarząd naležy do oby- 
dwóch wspólników. Reprezentuje spółkę wobec władz. 
instytucyj państwowych, społecznych i urzędów sądo- 
wych inż. Klemens Bejnarowicz. Wszelkie zobowiąza— 
nia i inne dokumenty podpisują obaj wspólnicy pod 
stemplem firmowym. С 

  

  

1706/V1—8291- 

13053.1. Firma: „Pierwsza Wileńska Spółka Galan- 
terji M. Szołom, M. Bunes i L. Czernuski*. Sklep ga- 
lanteryjny hurtowy. Siedziba w Wiłnie ul, Szawelska ». 
Przedsiębiorstwo istnieje od 17 września 1931 rokn. 
Wspólnicy zam. w Wilnie: Mejer Szołom i Mowsza 
Bunes — obaj przy ul. Szawelskiej 5 oraz Lejba Czer 
nuski — przy ul. Zawalnej 53. Prokurentami firmy sz 

zam, w Wilnie, Lejba Szołom — przy ul. Szawelskiej a 

i Michel Szochet przy ul. Oszmiańskiej 4. Spółka fir- 
mowa zawarta na mocy umowy z dnia 23 września 
1931 r. na czasokres trzyletni. Zarząd należy do wszy- 
stkich wspólników. Wszelkiego rodzaju układy, z0bo- 
wiązania, czeki, wieczyste akty i pełnomocnictwa pod- 
pisują Lejba Czernuski i Mowsza Bunes. 

1707/V1—8292. 

    

Pokó j| Kucharka 
do wynajęcia 

słoneczny, ciepły w cent- 
rum miasta z niekrępują- 
cem wejściem dla samot- 

nych. 8367 

Ul. Mostowa 5 — 5. 

  

potrzebna, tylko z dobre- 
mi świadectwami. Wiado- 
mości u wożnego Kurator- 

jum Szkolnego 

Wolana 10 
od godz. 10—12i od 5—7. 

Redaktor odpowiedziałny Witold Kiszkis.  


