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SBAKTJA | ADRIMBSTRACJA: Wine, Jagisiicóska 3, 
Byrsktec wydewnictwa przyjmeję od godz. 1 — 3 ppał. 
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Reforma ustroju szkół akademickich. 
Wywiad u p. ministra Jędrzejewicza o zmianie autonomji uniwersyteckiej. 

P. minister wyznań religijnych i 
oświecenia publicznego Janusz Ję- 
drzejewicz przyjął przedstawiciela 
Ajeneji „Iskra* na dłuższej audjencji, 
w czasie której w toku rozmowy 
przedstawiciel „„Iskry”, korzystając + 
uprzejmości p. ministra, zadał p. mi- 
nistrowi następujące pytanie: 

— Pragnąłbym zapytać p. mini- 
stra o sprawy związane z noweliza- 
cją ustawy o szkołach akademickich. 
Ostatnio prasa opozycyjna poświęca 
zagadnieniu temu coraz więcej uwagi. 

— Od czasu objęcia przeze mnie 
mego urzędu — mówi p. minister — 
zdecydowałem się przepracować w 
sposób istotny podstawy ustrojowe 
naszego szkolnictwa. Ująłem je w 
trzech zasadniczych ustawach. Dwie 
z nich, a mianowicie ustawa o ust- 
roju szkolnictwa i ustawa o szkołach 
prywatnych zostały już uchwalone 
przez ciała ustawodawcze. W tym ro- 
ku przychodzi trzecia, nad którą pra- 
cuję już od ubiegłej zimy: będzie to 
właśnie ustawa o szkołach  akade- 
miekich. 

— Czy prawdą jest, Panie Mini- 
strze, że ustawa ta godzi w t. zw. 
autonomię akademicką? 

— Proszę pana, niema chyba tak 
niejasnej i mglistej rzeczy, jak auto- 
nomja akademicka. Dlatego też prze- 
dewszystkiem należałoby określić, na 
czem właściwie autonomja ma pole- 
gać. Rozróżniam cztery dziedziny pra 
cy szkoły akademickiej: nauka, nau- 
czanie, czynności wychowawcze i wre 
szcie czynności administracyjno-gos- 
podarcze. Otóż jest mojem głębokiem 
przekonaniem, że praca naukowa i 
metody nauczania, stanowiące dzie- 
dziny najbardziej twórczej pracy du- 

cha ludzkiego, nie mogą być krępo- 
wane i w tych dziedzinach szkoły 
akademickie muszą być całkowicie 
autonomiczne, Zupełnie inaezej rzecz 
się ma, gdy chodzi o sprawy wycho- 
wawcze i administracyjno-gospodar- 
cze. Wytyczne wychowawcze muszą 
być ustalone, skoordynowane, ujed- 
nolicone, a wykonanie ich kontrolo- 
wane przez odpowiedzialny czynnik 
państwowy. Zbiorowe ciała profesor- 
skie wyższych uczelni, niezależnie 
jedne od drugich, nie są w stanie po- 

zadaniom wychowawczym. 
Zwierzchni nadzór i naczelne kierow- 
nietwo w tej dziedzinie musi przejąć 
państwe. Również gospodarka w szko 
łach akademickich musi dopuszczać 
znaczną ingerencję ministra oświaty, 
a to z tego prostego powodu, że prze- 
cież prawie całość wydatków szkół 
akademiekich pokrywana jest z bu- 
dżetu państwowego, że są to pienią- 
dze publiczne, za które nie kto inny. 
jak właśnie minister oświaty ponosi 

całkowitą odpowiedzialność. Nie je 

stem więc bynajmniej przeciwnikiem 
autonomji w tych dziedzinach gdzie 
powinna ona znaleźć zastosowanie; 

natomiast nie mogę się zgodzić na 
niesłuszne, niczem nie umotywowane, 
a z zasadą odpowiedzialności rządo- 
wej sprzeczne pozbawienie ministra 
wpływu na dziedziny, w których właś 
nie on musi mieć głos decydujący. 

  

   

  

— Czy to stanowisko Pana Mini- 
stra znajdzie wyraz w. projektowanej 
reformie? 

— Oczywiście. Projekt ustawy da- 
je ministrowi pewien wpływ na dobór 
rektora. którego władza będzie znacz 
nie powiększona, a który musi być 
zarówno mężem zaufania swoich ko- 

legów. jak i mężem zaułania Rządu, 
powierzającego mu poważne sumy 
budżetowe oraz doniosłe zagadnienia 
wychowawcze. Dotychczas rektor, po- 
siadający władzę nieznaczną i urzę- 
dujący rok załedwie, nie był i nie 
mógł być faktycznie odpowiedzialny 
wobec nikogo. Projekt ustawy daje 
mu dość znaczny zakres władzy oraz 
przedłuża mu czas urzędowania. W 
tych warunkach w porozumieniu z 

ministrem. wobce którego rektor po- 
nosi odpowiedzialnoś swą pracę, 
będzie on mógł istotnie kierować po- 
wierzonym sobie zakładem  nauko- 
wym w sposób przemyślany i plano- 
wy. Rola senatu zmniejszy się więc 
na korzyść rektora, ale również na 

korzyść ziała, który stanie się za- 

  

  

   

            

   

  

   

  

* sadniczą komórką autonomji nauki 
i nauczania. zgodnie z tem, co wyżej 
powiedziałem. 

— Pisma niektóre informują jed- 

nak, że zarówno rektor jak i dziekan, 
mają być zatwierdzani przez wladze.- 

— Istotnie, takie informacje poda- 
ły niektóre pisma opozycyjne. To 
jednak nie odpowiada rzeczywistości 
Właśnie dziekan nie ma być przez 
nikogo zatwierdzany. Wydział bo- 
wiem nie jest jednostką administra- 
cyjną, skupia on natomiast zagadnie- 
nia pokrewnych sobie dyscyplin czy- 
sto naukowych i metodycznych. I dla- 
tego swobodny obiór dziekana jest 
właś jyrazem zupełnej wolności 

y szkół akademickich, której 
Rząd bynajmniej krępować nie ma 
zamiaru. 

  

     

— A jak rozwiązuje Pan Minister 
sprawy młodzieży akademiekiej? — 
zadajemy zkolei pytanie, stanowiące 
obecnie przedmiot powszechnego za- 
interesowania wśród młodzieży stu- 
djującej. 

    

  

— W tym zakresie władza mini- 
stra zostanie dość znacznie wzmoenio 
na. Obowiązująca dzisiaj ustawa z 
1920 r. nie daje ministrowi żadnej 
ingerencji w te tak z punktu widzenia 
państwowego zasadnicze sprawy. Ten 
stan rzeczy tolerowany być dłużej nie 
może. Zeszłoroczne wydarzenia, Świa- 
dezące o niesłychanem zdziczeniu czę 
Ści tego Środowiska, które ma być 
naszą elitą kulturalną, świadczą aż 

nadto wyraźnie, że chodzi tu o obro- 
nę wyższych uczelni, poziomu naszej 
kultury narodowej i obronę tę zdecy- 
dowany jestem przeprowadzić w spo- 
sób bezwzględny. Minister musi mieć 
możność ukrócania niepoczytalnych 
wybryków, którym zbiorowe ciała 
profesorskie zapobiec nie potrafiły. 

— Czy prawdą jest, Panie Mini- 
strze, że naskutek rozmowy  rekto- 
rów z P. Prezydentem Rzplitej, a na- 
stępnie audjencji, jaką P. Prezydent 

  

   

udzielił Panu Ministrowi, zajść miały 
w projekcie znaczne modyfikacje? 

Stwierdzić tylko mogę — od- 
powiada p. minister Jędrzejewicz — 
że żadnych zmian z tej przyczyny 
nie miałem powodu zarządzać. Zdaje 
mi się, że chodzi tu albo o zwyczajne 
płotki albo też stosuje się tu dość cha- 

rakterystyczną metodę insynuacji, z 
którą nie po raz pierwszy się spoty- 
kam. 

— Czy ma Pan Minister zamiar 
poddać projekt rozwadze fachowych 
czynników? 

— Oczywiście. Wi dniu 23 wrześ- 
nia -r. b. przedstawiłem zasadnicze 
wytyczne projektu rektorom szkół 
akademickich. Już później uwzględ- 
niłem te wytyczne z większością sej- 
mową, a następnie referowałem 050- 
biście całe zagadnienie stałej delega- 
cji zjazdów profesorów współpracują- 
cych z Rządem. Obecnie najbliższym 

  

etapem pracy będzie rozeslanie pel- 

nego projektu ustawy senatom szkół 
akademickich, celem wypowiedzenia 
się, oraz powołania do życia Państ- 
wowej Rady Oświecenia Publicznego, 
na której pierwszem posiedzeniu pro- 
jekt ten przedłożę. 

— A jaki będzie skład tej Rady?— 
wtrącamy. 

— Będzie się ona składała z około 
60 osób, częściowo wybranych przez 
ciała naukowe i społeczne, częściowo 
powołanych przez ministra z grona 
osób o najwyższych kwalifikacjach 
fachowych. Zreszłą w bardzo krót- 
kim czasie rzecz stanie się już aktu: 
alna. 

— Podobno profesorowie szkół 
wyższych ustosunkowują się do usta- 
wy raczej nieprzychylnie? 

— Obawiam się, że istotnie niektó 
rzy profesorowie boją się nowej usta- 
wy. Proszę Pana, tej opozycji nie trze 

EEST EEE ESET TTT SET TATTO S 

Strajk studentów w Poznaniu. zwołanie sesji zwyczajnej 
Sejmu i 

Dakraty P. Pre 

WARSZAWA (Pat). Dzisiaj o 

Senatu. 
zydenta Rzplitel. 

godzinie 10 przed południem przybył 
do gmachu Sejmu sze Biura Prawnego Prezesa Rady Ministrów dr. Pietak 
i doręczył pp. marszałkom Sejmu i Senatu, wraz z odnoścem pismem Preze- 
sa Rady Ministrów, zarządzenie Pana Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 27 
В. m. zwołujące Sejm i Senat na sesję zwyczajną od 31 października b. r. 

Zarządzenia te brzmią: 

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA 
ZWOŁANIA SEJMU NA SESJĘ ZW 

RZECZYPOSPOLITEJ W SPRAWIE 
YCZAJNĄ. 

NA PODSTAWIE ART. 25 KONSTYTUCJI ZWOŁUJĘ SEJM I SENAT 

  

DO M. ST. WARSZAWY NA * 
NIKA 1932 RO KU. 

SJĘ ZWYCZAJNĄ OD DNIA 31 PAŹDZIER- 

Warszawa, dnia 27 października 1932 roku. 

Prezydent Rzeczypospolitej (—) IGNACY MOŚCICKI 
Prezes Rady Ministrów (—) PRYSTOR 

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ W SPRAWIE 

ZWOŁANIA SENATU NA SESJĘ ZWYCZAJNĄ: 

NA PODSTAWIE ART. 37 KONSTYTU 
  

  

CJI ZWOŁUJĘ SENAT DO 

M. ST. WARSZAWY NA SESJĘ ZWYCZAJNĄ OD DNIA 31 PAŹDZIERNI- 

NIKA 1932 ROKU. 

Warszawa, dnia 27 października 1932 roku. . 

Prezydent Rzeczypospolitej (—) IGNACY MOŚCICKI 

Prezes Rady Ministrów PRYSTOR 

Dalsze echa konfliktu niemieckiego. 

Obrady dwóch gabinetów. 
Nie nowego. — Żadnych 

z rządem 

BERLIN (Pat). Gabinet Rzeszy ©- 
Iradował 28 b. m. przez cały dzień 
nad ustosunkowaniem się do dawne- 
go rządu pruskiego oraz nad zarzą- 
dzeniami, zmierzającemi do stopnio- 
wego zniesienia separatyzmu między 
rządem pruskim, a rządem Rzeszy. 

Wynik obrad narazie nie jest znany 
Z kół poinformowanych zapewniają, 
że przed rezultatami jutrzejszych roz 
mów premjera Brauna z prezydentem 
Rzeszy Hindenburgiem, przy których 
ma być obeeny kanclerz Rzeszy von 
Papen, gabinet nie ujawni swych po- 
stanowień. Rząd Rzeszy w każdym ra 
zie pragnie uniknąć wydania nowego 
dekretu i ma oprzeć się na dotycheza ° 
sowych pełnomocnictwach  komisa- 
rza rządowego w Prusach oraz na de 
krecie o przeprowadzeniu oszezędno- 

ści w administracji. 
Bezpośrednio po zakończeniu się 

obrad gabinetu kanclerz Papen przy- 
jęty został na audjencji przez prezy- 
denta Hindenburga. 

Jednocześnie obradował gabinet 
pruski pod przewodnictwem premjera 
Brauna. Jak wynika z ogłoszonego 

komunikatu rząd pruski interwenjo- 
wał u właściwych czynników Rzeszy 
w tym kierunku aby nie podejmowa- 
no rozstrzygających decyzyj w spra- 
wie wentualn. zmian w administra- 
cji pruskiej bez uprzedniego porozu 
mienia się z miarodajnym rządem kra 
jowym. Podslawę do tego porozu- 
mienia stworzyć ma audjencja u pre 
zydenta Rzeszy. 

W kołach zbliżonych do rządu pru 
skiego panuje przekonanie, że daleko 
idący plan rządu Rzeszy, zmierzający 
do połączenia ministerstw pruskich z 
odpowiedniemi instancjami Rzeszy o 

   

    

decyzyj bez porczumienia 
krajowym. 

raz zmniejszenia liczby ministerstw 

pruskich stanowi przyswojenie sobie 

przez rząd Rzeszy suwerennych praw 

Prus, przysługujących według wyro- 

ku lipskiego dawnemu rządowi Brau- 

na. 

List prez. Kerrla 
de Hindenburga. 

BERLIN (Pat) Prezydent Sejmu 
pruskiego Kerrl wystosował według 
doniesień prasy, list do prezydenta 
Hindenburga, zwracający uwagę, że 
źródłem obeenej sytuacji w Prusach 
jest uchwała, powzięta z inicjatywy 
poprzedniego rządu centrowo-socjal- 
demokratycznego przez sejm pruski 

w sprawie zmiany procedury wybo- 

rów sejmu pruskiego. Przewodniczą- 
cy Kerrł domaga się restytuowania w 
drodze dekretu poprzedniej procedu- 
ry, polegającej na wyborze premjera 
zwykłą większością głosów w dru- 
giem głosowaniu, Zdaniem Kerrla, sy 

tuacja mogłaby być wówczas rozwią- 

zana, gdyż do wyboru nowego prem- 

jera pruskiego w obecnym sejmie pru 

skim istnieje dostateczna większość. 

POZNAŃ (Pat). Jako konsekwene 
ja wczorajszej uchwały wiecu mło- 
dzieży akademiekiej nastąpił dziś 
strajk studentów. Ponieważ część stu 
dentów chciała wziąć udział w wykła 

dach, strajkujący obsadzili uniwersy- 
tet i nie dopuszczali kolegów do gma 
ehu, W związku z tem doszło do Za- 
burzeń, które jednak nie przybrały 
poważniejszego charakteru. 

Herriot o Polsce i Rumunji. 
Energiczna odprawa komuniście w izbie Deputowanych. 

PARYŻ (Pat). Debaty nad rozbro- 
jeniem ściągnęły do Izby duże Iłumy 
publiczności. Większość ministrów i 
deputowanych przybyła na posiedze- 
nie. Komunista Ghausseigne wyraża 

ubolewanie, iż propozycja Hoovera 

nie została wzięta pod uwagę. Mówca 

krytykuje sojusz Francji zwłaszcza z 

narodami wschodniemi, którym — 

jak zaznacza — Francja udzieliła mil 

jardowych sum. Mówca wymienia da- 

lej Rumunję i Polskę, nazywając je 

narodami militarnemi. Zdanie to wy- 

wołuje protesty na licznych ławach. 

Przewodniczący przywołuje mówcę 

do porządku. 
Premjer Herriot protestuje energi- 

cznie i oświadeza: „Jedno z tych mo- 

Wizyty Papena w stolicach 

krajów związkowych. 

BERLIN (Pat). W połowie listo- 

pada zapowiedziane są oficjalne wi- 

zyty kanclerza Rzeszy w stolicach wię 

kszych krajów związkowych, a w 

szczególności w Dreźnie, Sztutgarcie 

i w Karlsruhe. 

carstw — Rumunja — największym 
w świecie wysiłkiem zdobyła niepod- 
ległość i zawdzięcza ją bohaterstwu 
swych synów (oklaski ze wszystkich 
stron). Internucjonalizm nie polega 
na obrażaniu narodów, zwłaszeza gdy 
się mówi o Polsce, która jest symbo- 
łem męczeńskiego narodu (żywe okla- 
ski). Polska — mowi dalej premjer 
Herriot — była trzykrotnie ofiarą naj 
straszliwszego imperjalizmu i Frane- 
ja może się tem szczycić, że swego 
czasu przygarnęła jej synów. Odwołu- 
ję się — przemawia dalej premjer — 
do opinji współczesnych demokra- 
tów, którzy z uwielbienia Polski stwo 
rzyli tradycje dla każdego Francuza, 
specjalnie zaś dla republikanina (ży- 
we oklaski ze wszystkich stron). 

Chausseigne odpowiada, że nie 
chciał ugodzić ani w naród polski, a- 
ni w rumuński. 

Następnie dep. Blum zarzuca rzą- 
dowi postawienie na pierwszym pła- 
nie kwestji bezpieczeństwa zamiast 

równouprawnienia zbrojeń. Dalej wy 

raża zadowolenie iż plan francuski 

      

będzie złożony w Genewie w określo. 

nym terminie, oraz że rząd powziął 

decyzję w sprawie tego planu samo- 

dzielnie i życzy by plan ten był przy- 

jęty przez wszystkie mocarstwa. 

Bezrobotni w 
LONDYN. (Pat). Po wėzarajszych zabu- 

rzeniach, wywołanych przez bezrobotnych, 

trwa w Londynie bardzo silne wrażenie. „Gło. 

domorzy*, pozostaną tu jeszcze przez parę 

dni. 
Wi poniedziałek wieczorem ma być ogło 

szona w Izbie Gmin interpelacja niezalež- 

Londynie. 
nych socjalistów, żądająca, ahy Izba udzie- 

liła posłuchania delegacji hezrobotnych. W 

razie odrzucenia tego żądania zapowiedziany 

jest na wtorek marsz na parlament. Dzień 

ten będzie prawdopodobnie najbardziej kry- 

tycznym, © ile chodzi © spodziewany napór 

mas bezrobotnych. 

Bilans manifestacyj. 

ŁONDYN. (Pat). Na posiedzeniu Izby 

Gmin minister spraw wewn. Gilmour oświad 

czył, iż podezas manifestacyj wezorajszyca 

w Hyde parku 19 poliejantów odniosło rany, 

w tem 2 ciężkie. Z pośród manifestantów od 

niosło rany 58 osób. Minister mówił z wiel- 

kiem uznaniem o policji, która w sposób ła- 

gedny i taktowny czuwała nad pochodem bez 

robotnych. Rozruchy wywołały czynniki, któ 

re nie stanowiły prawdziwych uczestników 

marszu głodnych. 

  

Muzułmanie proszą © wypuszczenie Gandhi'ego 
LONDYN (Pat). Przywódca muzuł 

manów w Indjach zwrócił się do wice 

króla o wypuszczenie Gandiego z wię 

zienia eelem umożliwienia mu wzię- 

Wszystkim tym, którzy wzięli udział w odprowadzeniu na miejsce wiecz- 

nego spoczynku i przyczynili się do uświetnienia obrzędu pogrzebowego drogich 

nam zwłok najukochańszej naszej córeczki 

sk. DANUSI CZEKAŁŁÓWNY 

  

aws zególności ks. prefektowi Lewiekiemu, p. M. Nowickiej, kierowniczce szko- 

ły ćwiczeń przy Seminarjum Natuczycielskiem, Zarządowi Oddziału Związku pra- 

cowników więziennych oraz całemu personelowi więzień Łukiskiego i Stefań- 

skiego, składamy wyrazy serdecznego podziękowania. 

RODZICE.   
cia udziału w naradzie hindusko mu- 

zułmańskiej, jaka zbierze się 15 listo 

pada w Allahabadzie, w sprawie po- 

działu mandatów w przyszłych izbach 

ustawodawezych. Wicekról cdpowie- 

dział, że o ile Gandi wyrzeknie się cy 

wilnego nieposłuszeństwa, zaleci wy- 

puszczenie go z więzie: Ponieważ 

jednak na to się nie zanosi, Gandi po 

zostaniie w więzieniu i ani w konfe- 

rencji muzułmańskiej an: w londyń- 

skiej konferencji Okrągłego Stołu u 

działu nie weźmie. 

Kurs funta. 

LONDYN (Pat). Kurs funta utrzy 

muje się mniej mięcej na jednym po- 

ziomie, około 3.28 dolara za funt. 

   

ba przeceniać. Element profesorski 
stoi dość daleko od życia, zmian nie 
lubi, odnosi się do nich nieraz nieuf- 
nie i podejrzliwie. Pokutują tu jesz- 
cze stare niechęci do czynnika rządo- 
wego, pochodzące z czasów  zabor- 
czych, jak zresztą pokutują one i 
wśród innych środowisk naszego spo- 
łeczeństwa. Niektórzy panowie profe- 
sorowie lubią sobie wyobrażać, że je- 
dynie oni reprezentują interesy nau- 
ki, że natomiast Rząd, a w szczegól- 
ności minister oświaty skłonny byłby 
zwalczać naukę, nauczanie i ograni- 
czać ich swobodny rozwój. Nie trzeba 
chyba dziś nikogo przekonywać, że 
tak nie jest. Wystarczy podsumować 
coroczne bi tv, na cele naukowe i 
szkolne. jakie w ciągu niewielu lat 
naszej niepodległości powstały, aby 
zdać sobie sprawę z olbrzymiego wy- 
siłku, jakiego Rząd dokonał, wydat- 
kująe na naukę setki miljonów zło- 
tych. Czyż trzeba dziś udawadniać, 
że dla Rządu sprawy twórczości nau- 
kowej i przygotowanie elity intelek- 
tualnej są zagadnieniem pierwszorzę- 
dnej wagi? Ale, prócz tej gromadki 
niezadowolonych jest znacźna ilość 
profesorów — i to z radością podkre- 
ślam, od których doznałem wielkiej 
pomocy w zamierzonej przeze mnie 
reformie. Mógłbym Panu przytoczyć 
długą listę nazwisk pierwszorzędnych 
uczonych, z którymi zagadnienie о- 
mawiałem niejednokrotnie, uzysku- 
jąc od nich cenne rady i wskazówki. 
I choć przygotowany jestem na naj- 
bardziej niesłuszne, najbardziej krzy- 
wdzące ataki ze strony sekundujcej 
tej bojaźliwej części profesorów opo- 
zycji politycznej, to świadomość, że 
poważna ilość profesorów w poczy- 
naniach moich mi pomaga, pozwoli 
mi tem łatwiej przejść do porządku 
dziennego nad złą wolą i nieuczciwo- 
ścią opozycji politycznej, która na- 
pewno z całej sprawy zrobi jeszcze 
jedną rozgrywkę ze zwalczanym przez 
siebie Rządem. 

— Podobno niektórzy rektorzy 
poruszali sprawę autonomji akade- 
mickiej w swoich  inauguracyjnych 
przemówieniach?... ! 

— ..I w obecności młodzieży aka- 
demickiej — dodaje p minister. — 
Z prawdziwą przykrością konstatuję, 
że takie wypadki miały miejsce. Samo. 
zagadnienie jest dość poważne, aby 
stać się przedmiotem jak najszerszej 
dyskusji publicznej. Natomiast prze- 
mówienia inauguracyjne rektorów 
skierowane są przedewszystkiem do 
młodzieży. Wiadomo powszechnie, 
że opozycja polityczna usiłuje wygry- 
wać młodzież dla celów politycznych. 
W. tych warunkach spotykałem się 
z głosami, tłumaczącemi sobie prze- 
mówienia rektorskie chęcią wciągnię 
cia młodzieży do walki z Rządem, co 
przecież w żadnym razie nie byłoby 
rzeczą dopuszczalną. To też wolę tłu- 
maczyć sobie enuncjację niektórych 
rektorów raczej jako wynik bard<o 
niefortunnego nieporozumienia. 

      

— Jakich rezultatów spodziewa się 
Pan Minister po nowej ustawie? 

— Sądzę przedewszystkiem, że no 
wa ustawa lokalizuje odpowiedział- 
ność w osobie rektora, wprowadzi 
większy, niż to ma miejsce dotych: 
czas, czynnik płanowości, ładu, po- 
rządku, dyscypliny. Wprowadzi ele- 
ment odpowiedzialności jednostko- 
wej, która zawsze daje więcej, niż 
trudno uchwytna odpowiedzialność 
ciał zbiorowych. Pozwoli zbliżyć pra- 
ce ministerstwa z pracami szkół aka- 
demickich, a tem samem prace te 
bardziej zharmonizuje „niwelując w 
ten sposób antagonizmy, które dla 
nikogo korzystne nie są. Pozwoli wy- 
wierać bardziej jednolity wpływ wy- 
chowawczy na młodzież, która pod- 
dana nieskoordynowanemu kierowni- 
ctwu, często szła na bardzo niebez- 
pieczne bezdroża. W ten sposób dając 
warunki zupełnie  nieskrępowanej 

wolności nauki i nauczania, przyczy- 
ni się do poważniejszego traktowa- 
nia wysokich celów szkół akademie- 
kich i stworzy im lepsze warunk: pra 
cy w atmosferze spokoju, powagi + 
odpowiedzialności, bez których ta 
czynników żadna świątynia prawdzi- 
wej wiedzy rozwijać się należycie nie 
potrafi — kończy p. minister Jędrze- 
jewicz swoje niezmiernie ciekawe 
wyjaśnienia na temat, budzący pow- 
szechne zainteresowanie. ; 

 



RZ3! ERSJTE R 

Trzy rozporządzenia. 
Państwowa Rada Oświecenia 

Publicznego. 

Minisłer wyznań religijnych i oś- 
wiiecenia publicznego, jak już pisali- 
śmy, wydał w dniu 25 b. m. rozpo- 
rządzenie, ustanawiające Państwową 
Radę Oświecenia Publicznego. 

Zadaniem Rady Oświecenia Pub- 
licznego będzie opinjowanie przeka- 
zanych jej przez ministra oświaty za- 

gadnień i projektów, dotyczących 

organizacji oświaty : wychowania pu- 
blicznego. 

Przewodniczącym Państwowej Ra 

dy Oświecenia Publicznego jest mi- 

mister W. R. i O. P. W skład jej 

wchodzą: podsekretarze stanu mini- 

sterstwa W. R. i O. P., dyrektorowie 

„departamentów tego ministerstwa, 

kuratorowie okręgów szkolnych, wo- 

jewoda śląski i wizytator feeum Krze 

mienieckiego, przedstawiciel z wybo- 

ru rad szkolnych okręgowych, któ- 

rych kolejno: jału w Państwowej. 

Radzie Oświece Publicznego usta- 

la minister W. R. i O. P., pięciu przed 

stawicieli wyznań, zaproszonych 

przez m'rfstra W. R. i O. P., czterej 

przedstawiciele nauczycielstwa szkół 

powszechnych, trzej przedstawiciele 

nauczyciełstwa szkół średn ch ogólno 

kształcących i zakładów kształcenia 

nauczycieli oraz trzej przedstawiciele 

nauczycielstwa szkół zawodowych, 

delegowani przez związki i zrzeszenia 

nauczycielskie, zaproszone przez mi- 

nistra oświaty, przedstawiciel Pol- 

skiej Akademi Umiejętności, czterej 

rektorowie szkół akademickich, któ- 

rych kolejność udziału w Radzie u- 

stala minister Oświaty, trzej przedsta 

wicele trzech towarzystw oświato- 

wych, zaproszonych przez ministra, 

ośmiu znawców zagadnień oświato- 

wych i wychowawczych, których za- 

prasza  minlister, delegat Związku 

Harcerstwa Polskiego, delegat central 

nego komitetu do spraw młodzi 

wiejskiej, trzej przedstawiciele po je- 

dnym izb rolniczych, handłowo-prze- 

mysłowych. rzemieślniczych, których 

kolejność udziału w Radzie ustali 

minister, trzech przedstawicieli zwią- 

zków i instytucyj artystycznych, za- 

proszonych przez ministra, delegat 

Państwowego Urzędu Wychowania 

Fizycznego ii przedstawiciel naczelnej 
izby lekarskiej. 

Ponadto mu/nister oświaty wedle 

powyższego rorozporządzenia zapra- 

sza na członków Rady Oświecenia Pu 

blicznego przewodniczących komisyj 

oświatowych Sejmu i Senatu, względ- 

nie wskazanych przez nich członków 

tych komisyj. Przysługuje im pełne 

prawo głosu. 
Członkowie Państwowej Rady O- 

świecenia Publicznego pełnią swe о- 

bowiązki honorowo. Ūztonkowie za- 

mieszkali poza Warszawą stale, otrzy 

mują zwrot kosztów podróży oraz 

diety. 
Kadencja Rady Oświecenia Publi- 

cznego trwa trzy lata. 

Państwowa komisja oświaty 
zawodowej. 

W tymże dniu ukazało się inne 
rozporządzenie ministra W. R. i O. P. 
ustanawiające Państwową Komisję 
Oświaty Zawodowej. 

Państwowa Komisja Oświaty Za- 
wodowej rozważać będzie przekazane 
jej przez ministra W. R. i O. P. za- 
gadnienia i projekty, dotyczące kształ 
cenia i wychowania zawodowego, jak 

również inicjować prace w tej dzie- 
dzinie. 

Przewodniczącym jej jest dyrck- 
tor departamentu szkół zawodowych, 
dzieli się na sekcje: oświaty przemy- 
słowej, oświaty handlowej, oświaty 
rolniczej, oraz gospodarstwa damo- 
wego i usług. W skład poszczególnych 

  

        

      

sekcyj wchodzą w liczbie określonej 
przez ministra oświaty: urzędnicy, 
wyznaczeni przez ministra W. R. i 
O. P., delegowani przedstawiciele za- 
interesowanych ministerstw, zaprosze 
ni przez ministra W. R. i O. P., przed- 
stawiciele sfer przemysłowo-gospodar 
czych, znawcy zagadnień dotyczących 
oświaty zawodowej, profesorowie i 
nauczyciele uczelni; zawodowych, 
przedstawiciele instytucyj samorządu 
gospodarczego i instytucyj społeczno - 
oświatowych. Pozate mmogą być /a- 
praszani do komisji, przez ministra 
W. R. 5 O. P. specjaliści do poszcze- 
gólnych zagadnień i sekcje komisji 

obradują w zasadzie oddzielnie, jed- 
nak w razie potrzeby mogą obrado- 

wać łącznie. 

  

Członkowie państwowej komisji 

oświaty zawodowej pełnią swe obo- 

wiązki również honorowo, otrzymują 

tylko zwrot kosztów podróży i djety. 

Nowe przepisy © stosunkach 

służbowych nauczycieli. 

Trzecie niemniiej ważne rozporzą - 

dzenie wydał P. Prezydent Rzplitej. 

Rozporządzenie ma moc ustawy i 

wchodzi w życie z dniem 1 Mistopada 

r. b. Rozporządzenie P. Prezydenta 

wprowadza pewne zmiany do usławy 

obecn'e obowiązującej o stosunkach 

służbowych nauczycieli szkół państ- 

wowych i: publicznych, podległych 

min. W. R. i O. P. z wyjątkiem nau- 

czycieli szkół akadem/ckich i równo- 

rzędnych. 

Wedle rozporządzenia P. Prezy- 

denta Rzplitej, nauczycieli mianuje 

minister W, R. i O. P. lub upoważ- 

niona przez niego władza szkolna. 

Kierownikiem szkoły powszechnej 

I-go lub II-go stopnia może zostać 

odtąd nauczyciel nie wcześniej, niż 

po dwóch latach pracy w charakterze 

nauczyciela stałego Władza szkolna 

prowadzi dla każdego nauczyciela 

wykaz służbowy, do którego wpisuje 

się wszystkie istotne dane, dotyczące 

nauczyciela i przebiegu jego służby, 

ponadto dla każdego nauczyciela wła 

dza szkolna prowadzi kartę kwalifi- 

kacyjną, która obejmuje oceny kwa- 

lifikacyjne nauczyciela, sporządzane 

conajmniej raz na dwa lata. Ocena 

taka musi się składać z opinji dwóch 

osób, powołanych do wykonywania 

nadzoru służbowego, a jej stop! 

dzielą się na: dobry, dostateczny i ni 

dostateczny. Jeżeli ocena jest niedo- 

stateczna, władza winna przesłać na- 

uczycielowi orzeczenie pisemne z po- 

daniem motywów tej oceny drogą 

służbową. Nauczyciel może w ciągu 

14 dni wnieść odwołanie przeciw tej 

ocenie do władzy wyższej, jednak nie 

wyższej od kuratora okręgu szkol- 

nego. 

Niewolno nauczycielowi przyjąć 

zajęcia ubocznego, przynoszącego mu 

jakąkolwiek korzyść materjalną bez 

zezwolenia miniistra lub władzy przez 
niego upoważnionej. 

Nauczyciel może być w każdej 
chwili przeniesiony na własną prośbę 

do innej szkoły. Natomiast jeżeli zda- 
niem władz szkolnych, względy orga- 
nizacyjne tego wymagają, można 

przenieść nauczyciela na równorzędne 

stanowisko do innej szkoły. Minister 
może przenieść nauczyciela do innej 
szkoły, o ile wymaga tego dobro szko 
ły. Ponadto nauczyciel może być prze 
niesiony do służby, podlegającej in- 
nym przepisom w tym samym dziale 
zarządu państwowego tylko za jego 
zgodą i bez obniżenia posiadanej gru- 
py uposażenia, jeżeli stosunek służ- 
bowy. unormowany innemi przepisa- 

mi ma charakter publiczno-prawny. 

Przeniesienia nauczyciela dokonywa 
minister lub też upoważniona przez 
niego władza szkolna. Nauczycieła re- 

  

    

Życie ludzkie tanie czy drogie? 
Gdy się czyta dawne kroniki i za- 

stanawia nad obyczajowością i pra- 
wami z przed wieków, wydaje się że 
ludzie wtedy, (to znaczy lat temu 300 
czy 500) żyli logiczniej. W naszem 

pojęciu 7 niemożliwie pod wzglę- 

dem bezpieczeństwa osobistego, hig- 

jeny, wygody, środków komunikacji 
i oświaty, Żaden i żadna z nas nic 
kontentowałaby się mlekiem ošlem 
wodą marcową: i olejkami, ajko je- 
dyny i z rzadka używany środek czy- 
szczenia ciała, nie wytrzymałaby w 
robronach, kryzach, pudrach i stal»- 
wych pancerzach, nie zgodziła na in- 
kwizycję i stosy ani nawet na wa- 
runki, w którch żyły królowe o dwóch 
koszulach w wyprawach i najbogat- 
sze, najstrojniejsze hetery, ale psy- 

chicznie biorąc, owe! spłołeczeństwo 
średniowiecza i renesansu, palące cza 
rowniice i trujące zawadzających lu- 
dzi, nie troszczące się zbytnio o cho- 
rych, kalekich i rannych, nie prowa- 
dzące statystyk noworodków w swej 
niedbałości o życie łudzkie było bar: 
dziej prostolinijne i miało moralność 
o wiele mniej skomplikowaną i mniej 
przewrotną niż nasza. 

Bo weźmijmy nie najbłahszy 0d- 
cinek: sprawa ważności, ceny życia 
ludzkiego. Stało się zasadą, że się je 
ceni, że należy je cenić, że odebranie 
życia bliźniemu jest srogs xarane w 
zasadzie, że każde zjawione życie 0- 
chraniać trzeba, czy jest ono bujne i 
zdrowe, czy ma wszelkie zadatki by 
rozwijać się pokracznie, niedołężnie 

  

i słabo. Na to, by ochronić życie jed- 
nych, utrzymują państwa całe rzesze 

ludzi gotowych do odebrania życia 

innym, bo ci inni, (bandyci! gotowi 
są każdej chwili do odebrania życia 
każdemu, kto poisada więcej od nich, 
czyli często znikome coś. 

Bardzo wiele trudu, kosztu i umę 
czenia sprawia każde morderstwo ca- 
łej gromadzie ludzi: policji, sądom. 
więziennictwu, ale też i korzyści z 
tego idą niemałe. Bo ludzie na ban- 
dytach zarabiają, nie tyle co w Ame 

ryce, ale zawsze: policja, sądy, adwo- 

kaci, prasa, Żeby tak policzyć ile lu- 

dzi zarobiło np. choćby pisaniem o 
procesie Gorgonowej, rozdmuchanym 
gwoli sensacji, bo sama zbrodnia nie 
była dziwniejsza niż sto innych. 

Życie zabijanego przez zbrodnia- 
rza człowieka, kończy się rzec można 
łatwo, prosto, bez zaehodów. Oto rąb- 
nięcie siekierą, łomem, czemś cięż- 
kiem i twardem, strzał cięcie nożem, 
co pod ręką, wtedy tem lepiej dla 
zbrodniarza, bo można go bronić, żę 
nie było premedytacji. Jedna chwila 
i już życie człowieka zgaszone. Są 
sieroty, wdowy, rozpacz, katastrofa. 
Ale dopiero teraz, gdy ofiara, której 
nikt nie mógł obronić, leży martwa, 
zaczyna się troska o sprawcę tego 
czynu żeby go nie skrzywdzić. Bada- 
nia lekarskie: może jest obciążony 
dziedzicznie. Pilne badania genealo- 
gji. Czy nie pił ojciec, czy. nie miał 
brzydkiej choroby dziad, babka czy 
nie zajmowała się nierządzem? Jeśli 

  

ligji katolickiej można przenieść tyi- 
ko w porozumieniu z biskupem. 

Nauczyciel stały może być zwol- 
niony ze służby, o ile w bezpośrednio 
po sobie następujących conajmniej 
półtorarocznych odstępach otrzymał 
dwukrotnie niedostateczną ocenę 
kwalifikacyjną. Przy zwolnieniu przy 
znaje się nauczycielowi uposażenie e- 
merytalne, względnie określoną usta- 
wowo odprawę. 

Każdy przełożony, powołany do 
wykonywania bezpośrednio lub po- 
średnio nadzoru służbowego, ma pra- 
wo zawiesić nauczycieya w pełnieniu 
służby, gdy odmówił on jawnie. 
posłuszeństwa służbowego wśród 
szczególnie ważnych okoliczności, al- 
bo gdy ze względu na jakość zarzu- 
canego mu uchybienia obowiązkom 
służbowym łub godności stanu nau- 
czycielskiego dalsze pozostawienie go 
w służbie naraziłoby powagę szkoły 
lub groziło jej dobru. 

Rozporządzenie Prezydenta Rze- 
czypospolitej powołuje do życia ko- 
misje dyscyplinarne nauczycieli: ok- 
ręgowe, przy władzach podlegających 
bezpośrednio ministrowi; komisja dy- 
scyplinarna przy ministrze oraz od- 
woławcza komisja dyscyplinarna, ró- 
wnież istniejąca przy ministrze. 

Nauczycielom czynnym w chwili 

wejścia w życie ustawy z_.dnia 1-g0 

lipca 1926 r. o stosunkach służbowych 

nauczycieli, minister może zaliczyć 

do wymiaru uposażenia cały czas słu- 

żby wojskowej z wyjątkiem czasu 

pełnienia obowiązkowej służby woj- 

skowej w szeregach. 

  

  

    

     

    

KIJU EM Ki 

Audjencje na Zamku. 

WIARSZAWA( Pat). Pan Prezy- 
dent Rzeczypospolitej przyjął w dniu 
28 b. m. na audjencji ustępującego po 
sla austrjackiego p. Heina, stóry wrę 
czył listy odwoławcze. W czasie aud- 
jencji obecny był dyrektor protokó- 
łu dyplomatycznego p. Romer. 

Komitet ekonomiczny 
ministrów. 

WARSZAWA (Pat). W dniu 28 b. 

m. pod przewodnictwem. p premje- 
ra Prystora odbyło się posiedzenie ko 
mitetu ekonomicznego ministrów, po- 
Święcone omówieniu bieżących spraw 
gospodarczych rządu. 

"Zamłast „Korytarz — 
Pomorze. 

NOWY YORK. (Pat). Agencja „Associated 
Press* zawiadamia, że przestała używać w 
sprawozdaniach swoich nazwy „korytarz, 
którą to prowincję polską na przyszłość na- 
zywać bedeie stale „Pomorze. Do decyzji 
tej przyczyniły się liczne listy, otrzymywane 
przez agencję od czytelników polskich, któ- 
rzy nazwę „korytarz* jako wymyśłoną przez 
Niemców dla cełów propagandewych uważa- 
li za obraźliwą. Agencja uzależniła decyzję 
cd tego. czy Departament Stanu w Waszyng 
tonie używa nazwy „korytarz iako nomen- 
klatury geograficznej, czy też używa nazwy 
„Pomorze*, Gdy z Waszyngtonu nadeszła in 
formacja że Departament Stanu nazwy „ko- 
ryłarzć nie używa, agencja zmieniła swą no 
menklaturę. 

GIEŁDĄ WARSZAWSKA 
WARSZAWA. (Pat). Londyn 29,30 — 29,15, 

Nowy York 8,915 — 8,895; Paryż 35,04 
3495; Szwajcarja 172,15 — 171,67; Berlir 
211,85 — 211,80. Tendencja niejednolita. 

AKG Pank Polski 85,75 — 85; Sole Po 
tasowe ; Chodorów 81; Strachowice 8,25 

'Tendencja mocniejsza. 
   

Sądowe postępowanie egzekucyjne 
Rozporządzenie 

WARSZAWA (Pat). W numerze 

93 Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej 

z dnia 28 października 1932 r. ogłoszo 

no rozporządzenie Prezydenta Rze 

czypospolitej z mocą ustawy z dnia 

27 października 1932 r. o sądowem po 

stępowaniu egzekucyjnem. 

Prawo to ma bardzo poważne zna- 

czenie dla życia gospodarczego kraju, 

gdyż ostatecznie reguluje i kodyfiku 

je obowiązujące dotychczasowo usta 

wodawstwo na terenie Rzeczypospoli 

tej, kióre na każdym z obszarów by- 

łych zaborów było różne. 

Jeśli chodzi o zmiany, które wpro 

wadza nowe prawo do dotychczas obo 

wiązujących ustaw, należy podkreślić 

zasadniczą zmianę, wprowadzoną na 

P. Prezydenta. 

terenie b. zaboru austrajckiego, pole- 
gającą na tem, że wprowadzono do na 
szych województw południowych nie 
znane tam dotychczas urzęgy komor- 
ników, których funkcje wykonywali 
niżsi urzędnicy sądowi na każdorazo- 
we postanowienie sędziego. Rozporzą 
dzenie Prezydenta Rzeczypospol'tej 
zawiera 357 paragrafów, które podzie 
lone są na cały szereg rozdziałów i 
wchodzą one w życie z dniem 1 stycz 
nia 1933 roku. ‚ 

W tymże samym Dzienniku Us 
taw ogłoszone zostało rozporządzenie 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 
października 1932 roku, dotyczące 

przepisów, wprowadzających prawo 

o sądowem postępowaniu egzekucyj- 

nem. 

  

więzień zabił więźnia 
na rozkaz swej partli. 

WIEDEŃ. (Pat). Dzienniki wiedeńskie do 

noszą z Sofji, że pewien macedończyk za- 

sądzony na dożywotnie więzienie zastrzelił 

wczoraj w więzieniu w Sofji drugiego więź- 

nia — który również odsiadywał karę za 

zamordowanie pewnego macedończyka. Mor 

derca oświadczył, że czynu swego dokonał 

na rozkaz zewnętrznej macedońskiej rewol 

  

     
eyjnej organizacji. Broni dostarczono mu w 
czasie rozprawy na sali sądowej. Zamordo- 
wany należał do grupy Protogerowa i doko- 
„nał w lipeu br., na ulicy w Sofji zamachu 
na pewnego artystę, biorącego go za depu- 
towanego macedońskiego. Z tego powedu na 
rozkaz przeciwników politycznych został za 
strzelony w więzieniu. 

Sen. Borah 
przeciwko wypłacie zapomóg 

NOWY YORK. (Pat). Sen. Borah, który 

podczas ostatniej kampanii wyborczej, nie 

oświadczył się ani za kandydaturą Hoovera, 

ani za kandydaturą Roosvelta, ponieważ nie 

zgadza się z programem obu stronnictw co 

do zniesienia prohibicji, wygłosił w tych 

dniach w stanie Idaho wielką mowę politycz 

ną, w której z jednej strony potępiał doma- 

ganie się weteranów dalszej wypłaty t. zw. 

bonusów, twierdząc, że od czasu zawarcia 

pokoju otrzymali oni od rządu Stanów Zje- 

dnoczonych 6 miljardów dolarów, z drugiej 

zaś strony przypisywał znaczną część winy 

obecnej depresji gospodarczej samym miesz 

kańcom Stanów Zjednoczonych, którzy dali 

się naiwnie spłoszyć zwyżkom i zniżkom 

giełdowym i pochowali skrytkach piemą-    
        

obrońca otrzyma łagodzące karalność 

dane, połowę pracy ma ułatwioną. 

Obciążony dziedzicznie, więc niewi- 

nien, albo mało winien swej zbrodni, 

nie wiedział co czyni. Może wypił dla 

kurażu? Tem lepiej—łatwiej obronić 

—byl nieprzytomny. Kobieta, może 

była w ciąży? Znów pole otwarte do 

obrony i roztrząsań. A trup leży i nikt 

go nie obudzi z martwych. Zaczyna 

Się proces, piszą gazety, winien, nie 

winien, trochę winien, więcej, mniej, 

kara Śmierci? Czy dożywotnie wię- 

zienie? Ułaskawienie, czy odroczenie 

wyroku do nowego zbadania? Życia 
bandyty broni cała gromada ludzi 

starając się to życie ocalić, pracując 
usilnie całemi miesiącami nad tem, 

by go uwolnić od odpowiedzialności, 
podczas gdy on. sprawił się ze swem 
morderstwem daleko prędzej i proś- 

ciej. 
Wychodzi na to, że życie zamor- 

dowanego jest tanie, bo zczezło w 

jedną chwilę bez obrony. a życie 

handyty jest cenne, bo całe zespoły 

ludzi bronią go zajadle. Więc dobrze; 

takie jest nastawienie obecne: zbrod- 

niarza należy bronić od kary śmierci, 
bo mord, czy to zbiorowy, czy poje- 
dyńczy, popełniony w podnieceniu 

namiętności prywatnych czy zbioro- 
wych, znajduje sympatje. Wszak za 

każdą wybiłniejszą zbrodnią znajdu- 
je się zawsze więcej obrońców zbrod- 

niarza, a zwłaszcza zbrodniarek, niż 

obrońców pokrzywdzonych morder- 

stwem. O sympatjach, kwiatach i ar- 
tykułach, o hołdach i rozczulaniach 

się na cześć morderców wiemy aż 
nadto dobrze, patrzyliśmy na to nie- 

żołnierzem wojny światowej. 
dze, które powinny być w obiegu. Zdaniem 
sen. Boraha, 3 i pół miljona dolarów spoczy 
wa obecine w ukryciu. 

  

wyłączność nazwy „policja” 

Rada ministrów wydała rozporzą- 

dzenie dotyczące prawa używania na 

zwy „policja, Nazwa ta według roz 

porządzenia, przysługuje wyłącznie 

policji państwowej, wszystkie zaś in 
ne organy służby bezpieczeństwa, П- 
żywające dotychczas nazwy „policja 
— nazywać się odtąd będą strażą 

  

      
   

raz, Natomiast ogólny wstręt budzi 

zadawanie śmierci jako kary, jako 
odwetu ze strony społeczeństwa, jako 
prezerwatywy, że niby, bratku, wiedz 
co cię może spotkać, jeśli nie dość 
zręcznie zainscenizujesz swoją zbrod- 

nię. jeśli nie przygotujesz sobie alibi, 
przodków alkoholików, afektu i psy- 

chozy na obronę, no i pieniędzy na 

dobrego adwokata. Ludzie brzydzą 

się bardziej karą śmierci niż morder- 

stwem, prędzej zobaczyliby przy 

swym stole silnie obciążonego mor- 

dercę, uwołnionego z braku dowo- 

dów ostatecznych np. Ronikiera lub 

Biszpinga, czy Gorgonową niż np. 

Bogu ducha winnego kata Maciejew- 

skiego, który pewnie nie ma przyjem- 
nego życia towarzyskiego. Pamiętam 
jak spotkałam raz w towarzystwie, 

za okupacji niemieckiej hr. Mielżyń- 
skiego. Parę lat przedtem zamordo- 

wał strzałami z dubełtówki żonę i jej 

kochanka, swego kuzyna, o których 

wszyscy wiedzieli że dawno trwa ten 

stosunek. Pikantnym szczegółem było 

to, że ze śmiercią tego kuzyna, Miel- 

żyńscy dziedziczyli jego fortunę. Na 

publicznem zebraniu, na którem się 

zjawił pan hrabia, (którego sądy pru- 
skie uwolniły od kary, bo działał w 
afekcie i nie wiedział co czyni), prze- 
ważna część zebranych odniosła sie 

do niego zwyczajnie, przeszedłszy do 

porządku dziennego nad faktem ode- 

brania życia dwojgu młodym, w pełni 
sił ludziom. z których jedno było mat 
ką kilkorga dzieci, W niektórych po* 
stać zgrabnego, o zimnem spojrzeniu 
oficera, budziła zaciekawienie: „Ach 

to ten. wiecie!* Kobiety zwłaszcza 

3] 02276 (2401) (3 3 

FAŁSZYWA MIARA. 
O sensacji dookoła sprawy Czemerisz. 

Wyczerpało się źródło jątrzących 
sensacyj dla brukowej prasy opozy- 
cyjnej. Inwalida Czemeris przerwał 
głodówkę w szpitalu Jana Bożego. 

Z urzędowych wyjaśnień wiado- 
mo już, że „krzywda Czemerisa po- 
legała poprostu na tem, że, jako kon- 
cesjonarjusz hurtowni, w_sposób nie- 
dozwiolony sprzedał on towar war- 
tości kilkunastu tysięcy złotych i wy- 
jechał zagranicę. Tem samem stracił 
on koncesję na hurtownię. O ponow- 
ne przywrócenie mu koncesji nawet 
nie zabiegał, natomiast zwrócił się 
o koncesję dla swej żony. Władze 
skarbowe załatwiły to podanie odmo- 
wnie, ponieważ przepisanie koncesji 
faktycznie uchyliłoby odpowiedzial- 
ność materjałną za długi prywatne i 
należności podatkowe Czemerisa. 

To jest prawda o rzekomem ode- 
braniu Czemerisowi koncesji na hur- 
townię. 

Przedewszystkiem trzeba stwier- 
dzić, że każdy koncesjonarjusz w wy- 
padku, gdy czuje się pokrzywdzony, 
posiada możność legalnego dochodze 
nia swych pretensyj, a więc rekurs 
do dyrekcji monoplu tytoniowego, 
ministerstwa Skarbu * wreszcie Sąd 
państwowy. 

Ale jeżeli ktoś wybiera drogę 
świadomego szantażowania głodów- 
ką władz skarbowych, jako środek 
presji moralnej — to jasne jest, że 
stanowisko odpowiednich władz mu- 
si być nieugięte. 

Prasa, jako wyraz opinji publicz- 
nej, winna na tego rodzaju wypadki 
odpowiednio reagować, ponieważ hi- 
sterja czy szantaż mogłyby się stać 
przykładem dla wszystkich niezado- 
wolonych z osobistych warunków by- 
towania. Przypomnijmy sobie, że w 
Polsce jest wielotysięczna rzesza bez- 
robotnych. 

To też z całym naciskiem musimy 
wytknąć prasie opozycyjnej jej stano 
wisko w sprawie Czemerisa, w szcze- 
gólności brukowcom  obwiepolskim, 
które wiadomość o głodówce rozdmu 
chały do granic sensacji, nabierającej 
barw politycznych. A ta rzekoma 
wrażliwość na niedolę ludzką ze stro- 

    

300.000 zł. 
na Nr. 153.189 

  

ćwiartka Zł. 10.— 

  

były podrażnione, zaciekawione, pod- 
niecone. Natomiast żadna, o ile wia- 
domo nie ma do katów inklinacji, 
krążą o tem rozmaite anegdoty, ma- 
jące na celu wykazanie jak dalece 
kat jest istotą wyjętą z pod miana 
człowieka i na marginesie ludzkiści. 

Społeczeństwo ma więc faktycz- 
nie więcej sympatji do zbrodniarza, 
niż do kata, który jest tylko narzę- 
dziem sprawiedliwości i usuwa ze 
społeczeństwa istotę gotową zgładzić 

bliźniego. Uwalnianie morderców z 

powodu obciążenia dziedzicznego mo 

że przynieść niespodzianki, równie 

krwawe jak sztuka Rostworowskiego. 
Przed laty, pamiętają wilnianie jak 

pewien członek sądownictwa, ideali- 
sta, gdzieś w Rosji obronił i zabrał 
pod opiekę jakiegoś Fedośkę czy 
Wańkę, kt. kogoś tam zarznął, ale 
był obciążony, więc go uwolnili od 
odpowiedzialności. W [Wilnie spra- 
wował się dobrze u swego dobrodzie- 
ja, aż jednego ranku, gdy starsi chłop 
ey poszli do szkoły, a służąca do mia- 
sła, wziął nóż kuchenny i w oczach 
kilkuletniej dziewczynki zarznął oboje 
państwo R. Dziecko, kt. wszystko м- 

działo i kt. ten potwór pogładził po 
twarzyczee, nakazując milczenie, z0- 

stało też zabite tym faktem, gdyż 
wpółprzytomne zmarło po roku ner- 

wowej choroby. Wtedy już, mimo 
obrony, Wańkę stracono. j 

Dziś pewnieby miał na pociechę 
swój portrecik w „Detektywie* obok 
ofiar, i cały czule pisany życiorys. 

Pociąg do zbrodniczości wzrasta, 
kołportowany, rozniecany przez pra- 
sę, modę i literaturę, wszak niema 

_ DWIE 
główne wygrane 

i 100.000 zł. 

padły w bieżącej Loterji na losy, zakupione w najszczęśliwszej 

Kolekturze Loterji Państwowej 

„NADZIEJA“ 
LWÓW, LEGJONÓW 11. 

LOSY 1-ej KLASY 
26-ej Loterji są już do nabycia 

połówka zł. 20.— 

Główna wygrana wynosi 1.000.000 zł.. 
bez żadnych zastrzeżeń. 

Nowy plan gry zawiera cały szereg inowacyj, poczynionych 
specjalnie dla zapewnienia uczestnikom największych szans. 
26ta Го!ега będzie najciekawszą, 

i interesującą ze wszystkich dotychczasowych. 

Ciągnienie i-ej klasy już 17 b. m. 
Zwracamy uwagę P.T. Odbiorców na nowy adres: Legjonów Il 

Losy wysyłamy za zaliczeniem pocztowem lub też za uprzed- 
nią wpłatą należytości na nasze konto P. K. O. Nr. 405.016, 
przyczem na odwrotnej stronie blankietu należy wymienić 

cel wpłaty tudzież dokładny adres. 

ny tej prasy jest z gruniu fałszywa. 
Wiadomo przecież powszechnie, że 
gdy w roku ubiegłym rząd podjął ak- 
cję pomocy bezrobotnym, to prasa 
endecka zajęła wobec tej inicjatywy 
stanowisko całkowicie megatywne. 
Wysunęła ona ze swej strony hasła 
zawiązania „oddzielnych* komitetów 
pomocy bezrobotnym, ale, jak zwyk- 
le w endecji, skończyło się to tylko 
na projektach, powziętych zresztą „na 
złość* rządowi. 

Kiedy więc chodziło 6 rzeczywi- 
stą pomoc dla wielogłowej rzeszy bez- 
robotnych, to prasa endecko-obwie- 
polska nietylko nie poparła tej akcji. 
ale wręcz dążyła do jej sparaliżowa- 
nia. Natomiast, gdy zdarzyła się ok: 
zja w postaci histeryczno-szantażowej 
głodówki Czemerisa, prasa ta rozpły- 
wa się w ubolewaniach i alarmuje 
opinję publiczną. 
WB ZO COTE BWA GR CD BBB ODB 

Zamiast mydła 

ti Akai 
doskonale oczyszczają pory skó- 
ry, pobudzają transpirację, zapo- 
biegają tworzeniu się wągrów, 
pryszczyit.p. i utrzymują czys- 
tą, gładką, o świeżym wyglądzie 

cerę. 
Sprzedają pierwszorzędne per- 

fumerje i składy apteczne. 

  

Charakterystyczne zajście. 
WIEDEŃ. (Pat). W gazowni Leopołdaeh 

pod Wiedniem wydarzyło się w dniu 28 . 
m. charakterystyczne zajście, rzucające Świał 
ło na stosunki polityczne, panujące w Wied. 
niu. Gazownia była zwiedzana przez liezu 
grono uczniów szkół Średnich wraz z prof 
serami. Uezniowie rozrzucili po gazowni u- 
letki hitlerowskie, z symbolem hitlerowskim 
swastyką. Oburzeni robotnicy socjaliści za- 
grozili strajkiem, a nawet częściowo porzu- 
cili pracę. Dyrekcja gazowni, dowiedziawszy 
się e zajściu, doradziła uczniom, aby opuś- 
cili gazoewnię co ci uczynili. Prasa lewicowa, 
emawiając zajście, stwierdza, że wśród mio 
dzieży szkolnej uprawiana jest nieustanna 
propaganda hitleryzmu. 

    
  

  

  

   

na Nr. 144.936 

cały Zł. 40.— 

najbardziej korzystną 

    

innych powieści w dodatkach pism 
jak o zbrodniach, tego chce publicz - 
ność, tem dogadzają wydawcy. Ostat 
niemi czasy zaproszenia amerykań- 
skich bogaczy miewały taką na bry- 
stolu wydrukowaną wzmiankę: „Po 
obliedzie, ,,Murder Party“. C6ž to zna 
czy? Otóż zaproszeni będą świadka- 
mi zbrodni, a może dwóch czy trzech. 
Symulowanych oczywiście. Zaproszo- 
nym. rozdaje się coś w rodzaju sce- 
narjusza filmowego, historję, którą 
mają wspólnie wszyscy odegrać. Ko- 
chankowie, zdradzany mąż, kokota, 
gangster, star filmowa, wamp świa- 
towa, gigolo dancingowy, czysła dzie- 
wica, przedstawiani są przez gości i 

za wskazówkami reżysera biegają po 
pałacu, chowają się w piwnicach i 
strychach, w parku i garażu. Strzały 
słychać tu i tam, trupy leżą, zlane 
czerwonym atramentem niby krwią, 
z rewolwerem w dłoni, Obecni mają 
zgadywać kto kogo zamordował : dla- 
czego? Zgadującemu całą intrygę, do- 
staje się nagroda. Wszyscy zachwy- 
ceni. Taką cywilizowaną zabawę opi- 
suje jeden z powieściopisarzy fran- 
cuskich, Bordeaux, w powieści. 

: Tak się pobawiwszy zbrodnią. jest 

się opancerzonym przeiw wražliwo- 
ści na, prawdziwe morderstwa dosko- 
nale, I z takich oto wprawek wynika 

zatracenie sądu odnośnie do spraw- 
ców morderstw, i darzy się ich ra- 

czej sympatją, a w każdym razie © 

wiele zbytecznem zainteresowaniem. 

Hel. Romer. 4 
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Banda cyganów ze skradzionemi dziećmi 
zbiegła z Litwyśdo Polski. 

Na odcinku granicznym Łoździeje na te- 
ren połski przedostała się banda eyganów 
licząca około 14 osób. Wobec tego, że po 
przedostaniu się cyganów komendant straży 
litewskiej powiadomił, iż eyganie są podej- 
rzani o liczne kradzieże i porwania dzieci, 

obóz eyganów z powrotem wysiedlono do 
Litwy. W! obozie cygańskim znajdowało się 
dwcje 4letnich dzieci, których cyganie por 
wali w Kalwarji rejentowi litewskiemu ce- 
lem otrzymania 6d niego okupu. 

Napad rabunkowy 
czy złośliwe 

W dniu wezorajszym do komisarjatu po- 
lieji w Głębokiem zgłosił się mieszkaniec 
tegoż miasteezka Wiktor Tomaszewiez i za- 
meldował, iż 27 bm. w godzinach p. poł. zo- 
stał znienacka napadnięty przez 3 osobni- 
ków, którzy silnie ge pobili i zrabowali port 
Tel skórzany, w którym znajdowało się kil 
ka menet złotych w walucie rosyjskiej oraz 
kilka 5-ciozlotowek. 

oskarżenie? 
Dwóch spraweów napadu Tomaszewicz ja 

kcoby poznał. Są nimi mieszkańcy Giębokie- 
go bracia Edward i Józef Krywezanowie. 

Niezwłocznie po otrzymaniu tego zamel- 
dowania policja przeprowadziła rewizję w 
mieszkaniu obu podejrzanych, lecz zrabo- 
wanych pieniędzy nie ujawniono. 

Dalsze dochodzenie w toku. (e) 

Wymiana więźniów politycz- 
nych między Polską a Litwą 

Z pogranicza donoszą, iż do Kow- 
na przybył delegat Międzynarodowe- 
go Czerwonego Krzyża, który ma о- 
statecznie sfinalizować trwające na- 
rady w sprawie wymiany więź 
politycznych między Polską a Litwą. 
delegat międzynarodowego Czerwone 
go Krzyża ma z czynnikami litewski- 
mi ustalić termin wymiany więźniów 
politycznych. Nastąpi to prawdopo- 
dobnie w listopadzie r. b. 

Ź pogranicza. 
PRZYŁAPANIE DEFRAUDANTA. 

Na skutek listów gończych w rejonie wsi 
Ursynowo koło Kozdrowicz w czasie usiło- 
wania przekroczenia granicy zatrzymany 70 

stał niejaki Witold Karaś vel Gnoiński o0s- 
karżony e przywłaszczenie 160 tys. złotych 
-obywaielowi ziemskiemu Ignacemu Czarnow 
skiemu z Wiołynia. 

Karaś pracował u Czarnowskiego w cha- 
rakterze plenipotenta i otrzymawszy 6d swe 
go ehlchodawcy czek na podjęcie 160 tys. 

   

   

  

"Taryfy specjaine w elektrow- - 
niach. 

W dniu 24 b. m. odbyło się w 
Związku Elektrowni Polskich posie- 
dzenie komisji taryfowo-propagando- 
wej, stale funkcjonującej przy Związ- 
ku. W obradach brali udział kierow- 
nicy najpoważniejszych zakładów 
'elektryfikacyjnych z całej Polski; 
przewodniczył dyrektor inż. K. Stra- 
szewski. 

Przedmiotem obrad było między 
innemi, zamierzone wprowadzenie w 

szeregu elektrowni nowych taryf 
"specjalnych, umożliwiających rozsze- 
rzenie zakresu stosowania energji e- 
Aektrycznej w gospodarstwach domo- 
"wych. Jak wiadomo, dotychczas roz- 
powszechnione w Polsce systemy ta- 
„Tyfikacyjne udzielają rabatów do wy- 
„korzystania instalacj. dopiero po ro- 

ku, co uznane zosiało za nieprakty- 
sczne i mało atrakcyjne dla odbior- 
"tów. 

Specjalne taryfy, t. zw. blokowe 
wprowadzone zostały ostatnio w Gdy 
ni, Piotrkowie, Częstochowie, Białym 
"stoku. Obecnie zaś trwają prace nad 
wprowadzeniem podobnych taryf i w 
innych elektrowniach. Taryfy tego 
rodzaju nie mają na celu mechanicz- 
«nego obniżenia stawek za prąd, lecz 
zróżniczkowanie ich w zależności od 
«celu spożycia. Udziela się mianowi- 
«ie, natychmiastowych doraźnych ra- 
„batów wtym samym miesiącu odrazu 
po przekroczeniu pewnych stawek zu- 
życia, t. zw. bloków. Np. w Gdyni 
prąd dla oświetlenia kosztuje 70 gr. 
za KW., po zużyciu zaś pewnej iilości 
prądu (zależnie od wielkości miesz- 
kania) dalsze kilowatogodziny kosz- 
tują po 35 gr. a po przekroczeniu 
łego bloku — całe dalsze zużycie ób- 
ста się po 20 gr. 

tównolegle z dyskusją nad tary- 
tami omawiano sposoby propagandy 
-wśród publiczności nowych zastoso- 
wań elektryczności w gospodarsl- 
"wach domowych, zapoznano się z no- 
wościami wypuszczonemi na rynek 
przez krajowe fabryki aparatów elek 
łrycznych, oraz dyskutowano wyniiki 
akcji prowadzonej w dziedzinie pro- 
pagandy przez poszczególne elektro- 
wne. 

  

    

  

fWycofanie dwuzłotówek, 
WIARSZAWIA. (Pat). W Nr. 

ustaw Rz. Polskiej z dni 
%r. ogłoszone zosłało r 
stra skarbu: z dnia 2 bo 

wycofaniu z obiegu owych monet 
srebrnych. Zgodnie z tem rozporządzeniem, 
sdwuzłotosye monety srebrne, emitowane na 
podstawie rozporządzenia Prezydenta Rze- 
<zypospoliiej w przedmiocie systemu mone 
tarnego, według wzc g0 rozporzą 
dzeniem ministra s ia 26 maja 
2924 r. tracą moc r rodka płatni- 
<zego z dniem 31 st roku. Poczy 
mając od dnia 1 lu 1933 roku do dnia 
31 stycznia 1935 r. į monety będą 
«wymieniane oraz przy > przy uiszcza 
aiu wszelkich należno: 
skarbowych oraz odd 
go. Od 31 stycznia 1 roku obowiązek w) 
miany monet ustaje. Rozporządzenie pow) 
sze wchodzi z dniem ogłoszenia. 

92 Dziennika 
października 

ie mini- 
   

    

          

  

       

   
   

  

    

  

ku Polk 

  

Nowe mensty 2-złotowe. 

WMRSZAWHA. (Pat). Wi N-rz 
mika Ustaw R. P. z dnia 27 p 
b. ogłoszone zostało rozporz. enie minist- 
ra skarbu z dnia 25 zierni 1932 roku 
o ustaleniu wzoru monety srebrnej wartości 
dwu złotych, według wz którego wizerunu 
ki w graficznej reprodukcji podane zostały 
jako załącznik do tego rozporządzenia w wy 
żej wspomnianym Dzienniku Ustaw 

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 
ogłoszenia. 

e 92 Dzien- 
ziernika r     

  
  

  

  

    
   

  

    
       

  

    

  

złotych, podjąi gotówkę z którą zamierzał 
zbiec do Rosji sowieckiej. 

Karaś gotówkę w walucie polskiej zamie- 
nił w drodze na delary i funty, oraz sfałsze 

dowód na nazwisko Gnoińskiego. 

2 zemsty puściła Ich 
z dymem. 

W końcu ub. miesiąca spłonęły we wsi Za 
rzeczka, $m. osowieckiej domy Grzegorza i 
Antoniego Kuczmów. Przeprowadzone docho 
dzenie ustalilo, że podpalenia na tle 
zemsty Gsobistej dokonała 19-letnia Zotja 
Naumezyk, panna, z powodu tego, że Grze 
gorz Kuczma nie zezy'elił synowi swemu Wa 
sylowi na zawarcie z nią związku małżeń- 

skiego. 

Negla śmierć w pociągu. 
W. dniu wezorajszym w jednym z wago- 

nów pociągu Nr. 714 w pobliżu Landwarowa 
znaleziono martwą 70-letnią mieszkankę Wil 
na Leokadję Kościelewską (Chocimskta 10a), 
która jechała w towarzystwie swego zięcia 
Zygmunta Mielczarskiego. Nagły zgon nastą 
pił prawdopodobnie wskutek ataku sercowe- 
go. O wypadku powiadomiono władze śled- 
cze i kolejowe. 

Przedział, gdzie zmarła Kościelewska izo 
lowane. (e) 

1 | 

Dzień oszczędności. 
Program obchodu dnia oszczędności 31 

bm. ustalony został jak następuje: 

1) Audycja radjowa (w godz. 18, 30 do 
19,00), na którą złożą się: 

a) Przemówienie Prezesa Centralnego Ko 
mitetu Oszczędnościowego Rzeczypospolitej 
Polskiej, d-ra Henryka Grubera. 

b) Nadanie „Pieśni o oszczędności” na r. 
1932, opracowanej staraniem PKO..w wyda- 
niu Międzynarodowego Instytutu Oszczędno 
ściowego w Medjolanie. 

Audycja transmitowana będzie przez wszy 
stkie rozgłośnie w kraju i radjostacje zag- 
raniczne. 

2) Wydanie przez Centralny Komitet Osz 
czędnościowy. R..P. odezwy do ludności. 

8) Wydanie i rozpowszechnianie odezwy 
Międzynarodowego Instytutu Oszczędnościo - 
wego. й 

4) Zorganizowanie okolicznościowych po 
gadanek w szkołach, odczytów @а wojska, 
w organizacjach społecznych i t. p. 

5) Zamieszczenie w prasie szeregu artyku 
łów, odezw i haseł oszczędnościowych. 

6) Rozlepienie plakatów i afiszów pro- 
pagandowych na ulicach miast i w lokalach 
instytucji oszczędnościowych, państwowych 

i samorządowych. 
7) Przyozdobienie lokali instytucji oszczę 

dnościowych flagami i t. p. 

      

usłyszycie głosy 
Już wkrótce Waszych ofułagne: 
Adama Brodzisza, Eugen. Bodo, 
Nory Ney, Marjl Bogdo i W. Contl    

  

   
     

w pierwszym 

poiskim 

filmie 

egzotycznym 

KAU RS 3 EAR 

Klinkier już 
Onegdaj na ulicy Wielkiej zapad- 

ła się świeżo oddana do użytku jezd- 
nia klinkierowa, tworząc znacznych 
rozmiarów wyrwę. Zaałarmowane po 
gotowie techniczne Magistratu natych 
miast uszkodzenie usunęło. Fakt jed 
nak zapadnięcia się jezdni po kilku 
dniach jej funkcjonowania nasuwa о- 

Ww. E EN KA 

sie zapada. 
bawy co do sposobu i trwałości wy- 
konanych robót. 

Jak nas informują miarodajne 
czynniki, zapadnięcie się nastąpiło 
naskutck złego w tem miejscu zni- 
welowania terenu po wykonaniu ro- 
bót przy zakładaniu kabla elektrycz- 
nego. 

Magistrat zamierza sam budować asfalty. 
Prowadzone przez Magistrat od 

dłuższego czasu pertraktacje z jedną 
z firm szwajcarskich w sprawie ewea 
tualnego asfaltowania w Wilnie jezd- 
ni zostały ostatecznie zerwane. Jak 
się dowiadujemy magistrat stanął na 
stanowisku, że przeprowadzenie ro- 
bót systemem gospodarczym jest dla 

   

  

    

  

miasta bardziej wskazane. To też o 
ile dopiszą kredyty już wczesną wios 
ną magistrat zamierza przystąpić do 
asfaltowania ul. Mickiewicza poczyna 
ją od placu katedrałnego. Plan robót 
został już opracowany w najdrobniej- 
szych szczegółach. 

  

lustra 
skiej pod Zaborowem Leśnym. 

   ja nasza przedstawia mogiłę pow-stańców z r. 1863 w głębi puszczy Kampinow 
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Odezwa Wojew. Kom. X Tygodnia Akademika 
. Wojewódzki Komitet Wileński X Tygodnia Akademika wydał nastę- 

pującą odezwę do społeczeństwa w sprawie pomocy młodzieży akademic- 
kiej U. S. B. 

OBYWATELE! 
Wśród polskiej młodzieży akademickiej, studjującej na Uniwersytecie 

Stefana Batorego w Wilnie, panuje głód i nędza. в 
50 procent akademików, pozbawionych ciepłej strawy i odzieży. 

zapada na gruźlicę. Co trzeci dzień jeden student umiera w Polsce na tę 
straszną chorobę. 

mróz. 
Nadchodzi zima i do izb studenckich zapuka nowy, straszny gošč—- 

W tej to chwili staje przed nami, Obywatele, wielki obowiązek spo- 
łeczi 

  

    

pomocy naszej młodzieży akademickiej, 
ie zwalnia nas od te goobowiązku ciężki kryzys gospodarczy, który 

wszyscy odczuwamy, ani obowiązek špieszenia z pomocą bezrobotnemu. 
O młodzieży akademickiej, naszej chlubie i przyszłości Narodu za- 

pomnieć nie wolno! 
Niech każdy podzieli się czem może i wydzieli cząstkę tego co posiada 

ubogiemu akademikowi. 
Niech nie będzie nikogo w Wilnie, w tym prastarym grodzie uniwer- 

syteckim, ani na prowincji wileńskiej, nowogródzkiej i grodzieńskiej, ktoby 
nie wziął choć skromnego udziału k „Xtym Tygodniu Akademika*. ` 

Zapisujmy się wszyscy na członków Kół Przyjaciół Akademika! 
Łóżmy na rzecz biednego akademika czy to w postaci kupowania znaczków 
i nalepek, czy też zapisując datki na listy ofiar szeroko rozesłane, czy 
wreszcie biorąc tłumny udział w dochodowych imprezach na rzecz „Tygo- 
dnia Akademika urządzonych. 

Pamiętajmy, że tą drogą może zabezpieczymy zziębniętemu studen- 
towi talerz ciepłej strawy, kąt do pracy i całe buty na nogi lub uchronimy 
go przed gruźlicą, 

Wszyscy do szeregu w tej pięknej i zaszczytnej służbie obywatelskiej! 
Biuro „X-go Tygodnia Akademika* czynne jest codziennie w godzi- 

nach od 10 do 14 i od 17 do 20 w lokalu Bratniej Pomocy P. М. А. 0. $. В. 
ul. Wielka 24, tel. 770, gdzie można składać wszelkie ofiary, jak również 
nabywać znaczki i nalepki. 

WOJEWÓDZKI KOMITET WILEŃSKI 
„X-go TYGODNIA AKADEMIKA*. 

Prezydjum Komitetu Wykonawczego: 

Przewodniczący: Wojewoda Zygmunt Beczkowicz. 

Członkowie: Nacz. K. Joez, Prof. Dr. Władysław Jakowicki, - 

Dyr. Wł. Szmidt, Prezes inż. K. Żuchowicz, 
Prof. dr. St. Hiller, dyr. M. Szydłowski, Radca 

  

Znowir ujawnienie malwersacji w wil. straży ogniowej 
Stosunki jakie panowały w stra- 

ży ogniowej dopiero teraz zaczynają 
się stopniowo ujawniać. Nie przebrz- 
miały jeszcze echa nadużyć Wasilew- 
skiego, a wślad za tem aspiranta Ka- 
lińskiego, gdy oto znowu został zawie 
szony w straży pod zarzutem fałszer- 

  

czych machinacyj strażak Stankie- 
wiez. Oskarżony postawiony został 
pod zarzutem wystawiania fikcyjnych 
orderów i fałszowania podpisów stra- 
żaków. Pobierany w ten sposób na 
cudzy rachunek węgiel Stankiewicz 
sprzedawał, czerpiąc z tego źródła do 

Brat kopnął brata. 
W. dniu wezerajszym przy ulicy Gedymi- 

neówskiej Nr. 55 zaszedł takiego rodzaju wy 
padek. W) domu tym mieszka rodzina Pon- 
tów. Qiciee przed dwoma laty zmarł, pozo- 
stawiając rodzeństwu spadek w postaci 
dwóch demków oraz sklepu spożywczego. 

I ten to właśnie spadek stał się, jak to 
często bywa, powodem nieporozumień ro- 
dzinnych, waśni i kłótni. Starszy syn miał 
jakoby z woli zmarłego otrzymywać od mat- 
ki, sióstr i młodszego brata 50 zł. miesięcz- 
nie. 

Pierwszy rok po śmierei ojca rodzina ło 
jalnie spełniała ostatnią wolę zmarłego. W 

tym jednak roku sprzykrzyło im się to i w 
dniu wczorajszym, gdy starszy brat zgłosił 
się do matki po pieniądze spotkał się z kate- 
gorycznem oświadezeniem, że więcej od nich 
nie otrzyma ani grosza. 

Wywiązała się ostra sprzeczka, podczas 
której młodszy brat kopnął starszego z ca- 
łej siły w dolną część brzucha. Kopnięty 
zemdlał. Na miejsce wypadku zawezwano 
pogotowie ratunkowe. Lekarz orzekł poważ 
ne uszkodzenie ciała i przewiózł poszkodo- 
wanego do szpitala żydowskiego. Oczywiście 
pelieja o tem też się dowiedziała. (e) 

Młodociani włamywacze. 
Wybili szybę wystawową i usiłowali zrabować towary. 
Ubiegłego wieczoru właściciel sklepu ko- 

lonjalno gastronomicznego przy ulicy Wieł 
kiej Nr. 47 Nochim Jezierski posłyszał nag- 
le brzęk rozbitej szyby. 

Wybiegł na ulicę i zauważył, że szyba 
wystawowa jego sklepu została rozbita ka- 
mieniem, zaś z wystawy zrabowano roznia- 
ite towary kolonjalno gastronomiezne. Jed- 
nośnie J. zauważył sylwetki trzech ueie- 

kających z pakunkami cehłopeów. 
Na wszezęty przez właściciela sklepu а- 

larm nadbiegł funkcjonarjusz policji śledczej 
który wszczął pościg za uciekającymi i wkrót 
«e ich zatrzymał. Okazali się nimi trzej chłop 
ey w wieku od 10 do 12 lat. 

Staną wkrótce przed sądem dla małolet- 
nich i powędrują prawdopodobnie do Wielu 
cian. (e) 

Sąd doraźny. 
Ejdukonis Józef lat 21 i Lużys Aleksan 

der lat 24 mieszkańcy powiatu wileńskiego 
stanęli w dniu 28 bm. przed sądem doraź- 
nym za szpiegostwo na rzecz jednego z 
państw ościennych. 

Rozprawa odbywa się przy drzwiach zam 
kniętych. Przewodniczy sędzia Zaniewski w 
asyście Szpakowskiego i Skindera. Oskarża 

p. prokurator Piotrowski. Bronią dziekan Pet 
rusewiez i adw. Zasztowt—Sukiennicka. 

Rozprawa została wczoraj odroczona, ее- 
lem przeprowadzenia ekespertyzy dowodów 
rzeczowych. 

Opinja publiczna trwa w napięciu: powie 
szą, ezy nie powieszą? 

Ost. 

  

Zdemaskowanie konkurenta monopolu. 
Nowy owoc 

Wi noey z 27 na 28 bm. urzędnicy Wóileń- 
skiej Akcyzy ujęli Lejbę Kamina, właściciela 
domu Nr. 6 przy ul. Beliny, na gorącym u- 
ezynku fałszowania wódek monopolowych. 

Szczegóły ujęcia przedstawiają się nastę- 
pująco: 

Od dłuższego czasu urzędnicy Akcyzy pro 
wadzińk obserwację nad koncesjonowanym 
sklepem wódek, należącym do Zarządu Głów 
nege Związku Inwalidów Wfiojennych Rzeczy 
pospoliteį Polski, wdów i sierot w Krakowie 
znajdującym się w Wlilnie przy ulicy Beli- 
ny 6, a prowadzonym przez męża zaufania 
wspomnianego związku, Lejbę Kamina, by- 
ły bowiem dane, że ten ostatni wprowadza w 
abieg sfałszowane wódki Menepolu Państwo 

   

    

wyteężenej pracy wileńskiej akcyzy. 
wego, przyczem jako pomocnika używa dozor 
cy domu. 

Mając niezbite dowody, przeprowadzono 
ubiegłej necy u wspomnianego w Sklepie 
wódczanym i mieszkaniu położonem na pięt 
rze tegoż domu, szczegółową rewizję, której 
wynik był nadspodziewany. Oszusta ujęeo w 
jego własnem mieszkaniu przy robocie. Lek 
ko nadcinał brzytwą metalowe kapsle bute- 
lek, nie edkorkowując butelki wprowadzał 
szprycę stalową przez korek i przy pomocy 

cienkiej igły wysysał część zawartości, następ 
nie zamaskowywał nacięcie klejem i wy- 
puszczał do konsumpcji wódkę o znacznie 
mniejszej zawartości, a wyssaną wódkę fii- 
trował i również sprzedawał przysparzając 

  

Zbieracze muszli. 

  
Biedna ludność stolicy Japonji korzysta 

nych mięczaków. 
z odpływu morza dla zebrania z dna jądai- 

w ten sposób sobie znacznych zysków kosz- 
tem Skarbu Państwa i nieświadomych konsu- 
mentów. Przy nim zabrano kompletną 'apa- 
raturę służącą do tych manipulacyj, jak filtr, 

alkcholomierze, szpryce ze skalą, stalowe 
igły, stepy kolorowego laku, zdejmowa- 
nego z butelek i kilkadziesiąt litrów zafał- 
szoewanych wódek. Jnk się okazało oszust po 
zamknięciu sklepu codziennie uprawiał ten 
nieeny proceder we własnęm mieszkaniu i 
dostarczał do dozorcy domu, który za opłatę 
20 złotych miesięcznie puszczał w obrót sfał 
szowany produkt. 

Podkreślić należy sprawność miejscowej 
Akcyzy, która mimo silnego zakonspirowa 
sprawy, zdołała jednak zdemaskować i od- 
dać w ręce sprawiedliwości pasożyta tuczą- 
cego się kosztem Państwa i społeczeństwa. 

Z ubolewaniem też stwierdzić należy, jak 
niektóre organizacje skądinąd ideowe,, bez- 
myślną i bezcełową prowadzą gospodarkę 

powierzając placówki mające na celu prze- 
dewszystkiem pielęgnowanie interesów Skar 
bu Państwa, ludziom zupełnie nie zasługu- 
jącym na zaufanie. (w. i) 

adzwyczajne Walne Zgromadzenie 
członków Klubu 

Handiowo-Przemysłowego. 
W niedzielę dnia 30 bm. o godz. 7 wiec7. 

odbędzie się we własnym lokalu Nadzwyczaj 
ne Wialne Zgromadzenie wszystkich człon- 
ków z następującym porządkiem dziennym: 

1) Zagajenie i wybór przewodniczącego. 
2) Komunikat Rady Gospodarzy o stanie 

interesów Stowarzyszenia. 
3) Kwestja wydzierżawienia lokalu Sto- 

warzyszenia lub sprzeda. nieruchomości 
przy ulicy Mickiewicza 33—a. 

4) Wolne wnioski. 
WI razie braku quorum — Zgromadzenie 

następne odbędzie się tegoż dnia o godz. 20 
bez względu na liczbę obecnych, stosownie 
do par. 88 statutu. 

  

    

       

chody wespół z osadzonym obecnie na 
Łukiszkach strażakiem Wasilewskim 

Po ujawnieniu tych malwersacyj 
prezydent Maleszewski natychmiast 
powiadomił władze prokuratorskie. 
Niezależnie od tego z ramienia magist 
ratu dochodzenie w sprawie straży 0- 
gniowej przeprowadza radta prawny 
mec. Popiel w bezpośrednim kontak- 
cie z prezydentem Maleszewskim, któ 
remu w pierwszym rzędzie ujawnie- 
nie tych wszystkich małwersacyj na 
leży zawdzięczać. Sądzić należy, że 

wkrótce dzięki energji i inicjatywie 
prezydenta Maleszewskiego zabagnio 
ne stosunki w wileńskiej straży ognio 

wej ulegną radykalnej poprawie. 

PROGRAM 
kursów Ogrodniezo—pszezelarskich organi- 
zowanych przez Związek Posiadaczy Sadów 

i Pasiek woj. Nowogródzkiego w Nowogród- 
ku w dniach 30 i 31 października 1932 roku. 

Tematy: 

1. Hodowla drzew owocowych godz. 6. 

2. Hodowla pszczół godz. 4. 

3. Hodowla warzyw godz. 6. 

Otwarcie kursu dnia 30 bm. o godz. 9 

min. 30 rano. 

Rozkład godzin wykładowych: 
Dnia 80 października: 
Od godz. 10 do 12 sadownictwo. 
Od godz. 12 do 14 warzywnictwo. 
Od godz. 16 do 18 pszczelnictwo. 

Dnia 31 października: 
Od godz. 8 do 10 sadownictwo. 
Od godz. 10 do 12 warzywnictwo. „ 
Od godz. 12 do 14 pszczelnietwo. 
Od godz. 16 do 18 sadownictwo. 
Od godz. 18 do 20 warzywnictwo. 

Wykłady odbywać się będą w lokalu — 
Szkoły Powszechnej Nr. 1 w Nowogródku, 
przy Wiełkim rynku. 

Kursy będą bezpłatne specjalnie zorgani- 

zowane dla PP. Nauczycielstwa Szkół Pow- 

szechnych powiatu Nowogródzkiego i cz.on- 

ków Związku Posiadaczy Sadów i Pasiek. 

Wolny wstęp też na kurs będzie wogóle 

dla rolników i amatorów ogrodnietwa i 

pszczelnietwa udział których na kursie jest 

wielee pożądany. 

Losowanie książeczek P.K.0. 

Dnia 25 bm. odbyło się w Pocztowej Ka- 

sie Oszczędności XV z rzędu losowanie ksią- 

żeczek na premjowane wkłady oszcaędnościo 

we Serji II. 
Premje w wysokości zł. 1,000 — padły na 

następujące Nr. Nr. książeczek: 

50.657 61.601 76.545 91.577 98.814 
50.788 61.880 76.552 91.989 99.604 
51.571 61.991 77.113 92.078 100.637 

51.991 61.999 77.670 100.679 

52.025 62.047 78.363 100.835 

52.852 62.111 79.060 101.911 

52.923 63.060 79.221 102.007 

52.970 63.387 81.252 102.133 

58.362 63.459 81.958 102.484 

54.139 65.540 83.038 102.876 

54.148 65.851 83.416 103.635 

55.099 66.055 85.369 103.877 

55.346 66.527 85.565 104.320 

55.471 67.387 86.241 105.220 

57.244 69.169 86.934 105.458 

57.631 69.600 86.972 105.658 

57.887 69.952 87.630 105.747 

57.922 69.964 87.694 106.729 

58.830 70.387 88.392 107.372 

59.131 70.848 88.778 107.580 

60.359 71.240 89.066 107.669 

60.812 71.340 89.584 108.177 

60.821 72.693 89.943 108.372 

60.964 74.686 90.061 108.671 

61.066 76.436 90.934 109.119 

109.190 
109.441 
109.810 
110.515 
110.637 
111.074 
111.087 
111.220 
111.423 
111.822 
112.014 
112.091 
112.287 
112.620 
114.299 
114.390 
114.814 
114.994 
115.254 
116.107 
116.119 
116.401 
116.551 
116.702 
117.111 
118.163 

Konkurs na plakat propagan- 

dowy walki z samogonem 
i denaturatem. 

W! związku ze zgubnemi skutkami, które 
powodują „samogonka“ i denaturat, tak ma 
sowo używane na Wiileńszczyźnie, Dyrekcja 
Państwowego Monopolu Spirytusowego roz- 
pisała konkurs na plakat propagandowy, ma 
jący przestrzegać najszersze warstwy łudnoś 
i włościańskiej i robotniczej przed zgubne- 
mi skutkami potajemnego pędzenia spirytu- 
su i handlu nim oraz obrazować szkodliwość 
i następstwa picia samogonu i denaturatu. 

92.924 
93.600 
93.703 
93.719 
93.779 
93.788 
93.915 
94.077 
94.276 
94.631 
94.974 
95.383 
95.391 
95.691 
96.266 
96.326 
97.088 
97.301 
97.487 
97.809 
98.166 

St. Zdanowicz, WŁ. Babicki, St. Ochocki. 

  

RADJO 
SOBOTA, dnia 29 października 1932 r. 

11.40: Przegląd prasy. Kom. meteor. Czas. 
15.05: (Program dzienny. 15.10: Muzyka ka- 
meralna (płyty). 15,40: Kom. 15.50: Wiad. 
wojskowe. 16.00: Słuchowisko dla młodzieży. 
16.25: Kwadrans muzyki organowej (płyty). 
16.40: „Kryzys a kobieta jako konsumentka” 
— odczyt. 17,00: Koncert. 17,40: Odczyt ak- 
tualny. 17,55: Program na niedzielę. 18,00: 
Muzyka lekka. 18,55: „O turnieju szachowym 
w Wilnie* — pogad. 19.10: Rozmaitości. —- 
19,15: Tygodnik litewski. 19,30: „Na widno- 
kręgu*. 19,45: Prasowy dziennik radjowy. 
20,00: Koncert. 20,55: Kom. sportowy. Dod. 
do pras. dz. radj. 21,05: Godzina życzeń (pły- 
ty). 22,05: Koncert chopinowski. 22,40: „Jar 
marki paryskie* — felj. 22,55: Kom. 23,00: 
Muzyka tan. 

NOWINKI RADIOWE. 
„MUZYKA ORGANOWA I KAMERALNA. 

Sobotni program radjowy zawiera m. in. 
dwa koncerty z płyt gramofonowych o bar- 
dzo interesującym programie muzyki poważ 
niejszej. Pierwszy koncert o godz. 15,10 przy 
niesie Kwartet a—moll, op. 29 Schuberta. 
Drugi koncert o godz. 16,25, poświęcony mu 
zyce organowej, zawiera: 1) J. S, Bach— 
Fantazja g—moll i Fugę alla gigue, 2) Han 
del — Kukułka i słowik. 

KOBIETA A KRYZYS. 
O gdz. 16,40 dzisiaj p. Wacław Kączkow 

ski zajmie swych słuchaczów odczytem p. t. 
„Kryzys a kobieta jako konsumentka* w sen 
sie obudzenia zainteresowania odnośnych 
sfer przemysłowych dla działalności Insty- 
tutu Gospodarstwa Domowego, jako pośred- 
nika między wytwórcą a odbiorczynią i zwró 
cenia uwagi obu tych czynników na drogi, 
których trzymać się należy, aby zadość uczy 
nić wzajemnym wymaganiom. 

RECITAL PROF. SMIDOWICZA. 
Program „soboty szopenowskiej* wykona 

dzisiaj o godz. 22,05 prof. Jozef Smidowicz. 
Usłyszymy w jego interpretacji kapitalną so 
natę B—moll z marszem żałobnym, Improm- 
tu Cis—moll i Nokturn Es—dur. A 

    

  

  

  

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Pohułanka. Dziś sobota 29 paž- 

dziernika o godz. 8 wiecz. w Teatrze na Po- 
hulance „Niebieski Ptak". 

— Uwaga Dzieci! Niedzielny poranek 
„Niebieskiego Ptaka* odbędzie się 30 paź- 
dziernika o godz. 12 w poł. w Teatrze na Po- 
hulance. Będzie to poranek wielkiej uciechy 
i radości i dla dzieci i ich rodziców. 

— „Szezęście od jutra* dane będzie jesz- 
cze raz w Teatrze na Pohulance dnia 30 paź 
dziernika o godz. 4 po poł. w doskonałej, 
niezmienionej obsadzie. 

— Teatr muzyczny „Lutnia*, Dziś po raz 
8-my tętniąca humorem i werwą operetka 
Kalamana „Księżniczka czardasza* z Elną 

Gistedt w roli głównej, oraz w niezmienionej 
obsadzie premjerowej. Tańce układu Wt Mo- 
rawskiego. Początek o godz. 8 m. 15. Zniż 
ki akademickie ważne. 

— Niedzielna popołudniówka w „Lutni* 
Jutro, w niedzielę 30 października ukaże się 
na przedstawieniu popołudniowem po cenach 
zniżonych efektowna operetka Abrahama 
„Wiiktorja i jej huzar“ z Elną Gistedt w roli 
tytułowej. Początek o godz. 4 pop. 

— Jutrzejszy koncert Izo Elinsona w Kon 
serwatorjum. Izo Elinson najwybitniejszy 
pianista doby obecnej, fenomenalny odtwór- 
ca dzieł Chopina — wystąpi w Wilnie tylko 
raz jeden, jutro w sobotę 29 października o 
godz. 8 m. 15 wiecz. w sali Konserwatorjum. 

Bilety są do nabycia w biurze podróży 
'„Orbis* od 9 do 7 wiecz., w dzień koncertu 
w Konserwatorjum od godz. 7 wiecz. 

— Dela Lipinskaja — świetna diseuse'a, 
godna spadkobierczyni Yvette Gilbert, rywal 
ka Mistinguette i naszej Ordonki — wystąpi 
raz jeden jutro w niedzielę 30 bm. w Sali 
Konserwatorjum (Wielka 47) z wieczorem, ° 
pełnym humoru i werwy. Śpiew, muzyka, ta 
miec, deklamacja, parodje (słynne „Figuryn- 
ki z mego albumu“ i inn.) — wszystko n:e- 
porównanie kreuje jednoosobowo Łipinskaja. 
Szczegóły w afiszach. Przedsprzedaż biletów 
w „Orbisie* (Mickiewicza 11a) od 9 rano dw 
7 wiecz.



      

Wiilnie*. Na mocy dec: 

  

  

  

|===———— |] Dziś: Euzebji. 

Sobota ją Jutro: Germana. 

29 || Wschód słońca — g. 6m.19 
paddziermpzinod , Ор   
  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorelegji U.S.B. 

w Wilnie z dnia 28/X — 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 750 

Temperatura średaia + ?C. 

Ž najwyższa -- 9° С. 

х majniżeze | 500 
Opad: — 

Wiatr: połudn.-zach. 

Tendencja: wzrost. 

Uwagi: chmurno. 

Przewidywany przebieg pogody w dniu 29 
października 1932 r. według PIM. 

Rankiem chmurno lub bglisto. Miejscami 
drobny opad. W| ciągu dnia przejaśnienia. 
Temperatura bez zmian. Słabe wiatry połud 
niowe lub cisza. 

OSOBISTA. 
— Nowy dyrektor Powsz. Zakładu Wzaj. 

Ubezpieczeń. Z dniem I listopada r. b. zo- 
stał mianowany dyrektorem Powszechnego 
Zakładu Ubezpieczeń Wizajemnych w Wilnie 
znany w sferach gospodarczych inż. Witoid 
Wojewódzki, radca Izby Przemysłowo - Han 
dlowej, 

Dotychczasowy dyrektor p. Rackiewic od 
chodzi z dniem tym w stan spoczynku. 

= 

URZEDOWA 
— Konsulat łotewski w Wilnie komuni- 

kuje, że dnia 31 października Konsulat bę- 

dzie nieczynny z powodu święta reformacji. 

i MIEJSKA. 

— Przebudowa ulicy Syrokomli 
Roboty nad przebudową ulicy Syroko 
mli na aleję, która ma tworzyć część 
kompleksu ogrodów miejskich zbliża 

  

Dziś premjera! 

króla reżyserów niezapomnianego twórcy 

„TROJKI" i „ŚPIEWAKA NIEZNANEGO" 

Dźwiękowe Kino 

CASINO 
Wielka 47, tel. 1541 

RONIKA 
ją się już ku końcowi. Ulica otrzyma- 
ła nową szosę i zostanie obficie zasa- 
dzona drzewopłotami. W połączeniu 
z parkiem Gen. Żeligowskiego i ogro 
dem Bernardyńskim, na tle Wilenki, 
nowa aleja tworzyć będzie odtąd je- 
den z najbardziej uroczych zakątków 
miasta. 

— O rynek na ul. Legjonowej. Wobec 
braku miejsc zakupu dla mieszkańców ul. 
Legjonowej do władz miejskich wpłynął wnio 
sek o utworzenie rynku na placu przy ulicy 
Legjonowej 2. Winiosek ten przekazany zo 
stał do zaopinjowania Komisji Gospdarczej. 

— Czy będzie w Wiilrie nowa rzeźnia? 
W czasach bardziej przychylnej konjunktu- 
«y gospodarczej powstał w Wiilnie komitet 
budowy rzeźni miejskiej, który w porozumie 
niu ze sferami zainteresowanemi, a więc w 
pierwszym rzędzie z Bankiem Rolnym miał 
przystąpić do budowy w Wilnie rzeźni za- 
krojonej na szeroką skalę o charakterze eks 
portowym. Pogłębiająca się depresja gospo- 

darcza zamiary te pokrzyżowała. Fakt jed 
nak pozostał faktem, że Wilno nadal pozo- 
staje bez rzeźni, a raczej z rzeźnią absolu!- 

nie nie odpowiadającą wymaganiom. W 
związku z tem, jak się dowiadujemy, w ło- 
nie władz miejskich powstała myśl ponow- 
nego zajęcia się tą sprawą, a w pierwszym 
rzędzie zwłania posiedzenia tego komitetu 
dla szczegółowego przedyskutowania obec- 
nych możliwości. Nie jest bowiem wykluczo 
ne, że sprawą tą uda się zainteresować ka- 
pitał prywatny. W: takim rzeźnia oddana by- 
łaby do eksploatacji w ręce prywatnych 
przedsiębiorców. . 

SPRAWY AKADEMICKIE 
— Dzień Odrodzeniowy. Dnia 30 paździer 

nika br. zostanie odprawiona zwykła msza 
Św. przez ks. prof. W. Meysztowicza o godz. 
9 m. 15. Po mszy św. agapa. O godz. 13,30 
Akademja ku czci Chrystusa Króla w sali 
Ogniska Akademickiego zorganizowana przez 
PAKS. Odczyt wygłosi kol: Leonard Korowaj 
czy 

   

   

   

  

O godz. 17 w sali Ogniska Akademie 
go Uroczysta Inauguracja Roku Pracy S. U. 
M. A. Odrodzenie, na którą się złoży: 

  

Genfjalne arcydzieło 

KURIE K 

1) Zagajenie; 2) Odczyt dr. senjora Wł. 
Arcimowicza p. t. „Zadanie społeczne litera- 
tury''; 3) Przemówienia powitalne. 

iPoczem zebranie towarzyskie Goście bar 
dzo mile widziani. 

— Akademicki Klub Włóczęgów Wileńs 
kich urządza w dniu 31 października w sa- 
lonach Ogniska Akademickiego zabawę ta 
neczną. Początek o godz. 22. 

Wistęp dla akademików 1 zł. 
> zb 

dla gości 

SĄDOWA 
— Nominacje w sądownietwie. Dowiadu- 

jemy się, że wice-prezes Sądu Okręgoweg» 
w Wilnie p. Walerjan Hauryłkiewicz — mia 
nowany został siędzią Sądu Najwyźs 
sędzią Sądu Okręgow. w Wilnie p. 
Szawłowski wice prezesem Sądu Okręgowego 
w Równem. 

      

    

WOJSKOWA 

— Komendant PKU. Wilno—miasto po- 
daje do wiadomości, iż że względu na nawał 
pracy od dnia 1 listopada rb. stałe godziny 
przyjęć dla interesantów w PKU. są od 12— 

13-ej. Funkcjonarjusze państwowi, w sp 
wach pilnych i niecierpiących zwłoki, prz 
mowani będą poza wyżej ustaloną godziną. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Wi Tow. Miłośników Historji Refor- 
macji Polskiej im. Łaskiego (ul. Zawalna 1) 
zebranie referatowo dyskusyjne, odbędzie 
się w niedzielę dnia 30 października 1932 r. 
o godz. 7 i pół w lokalu T-wa z następują- 
cym porządkiem dziennym: 1) Obchód Rocz 
nicy Reformacji z odczytem p. Pawła Krzew 
skiego „O Reformacji w kulturze staropo!s 
kiej“. : 

2) Dyskusja. Goście mile widziani. Wistep 
bezpłatny, 

      
   

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE 

— Delegacja właścicieli zakładów fryz- 
jerskich u dyrektora K. Ch. Wi tych dniach 
dyrektora Kasy Chorych odwiedziła dele- 
gacja właścicieli zakładów fryzjerskich i 
przedstawiła mu nienormalne obciążenia, 
którym podlegają na rzecz Kasy Chorych. 

Wiłaściciele zakładów wyjaśnili, że wobee 
ji gospodarczej wynagrodzenia pracow 

e obniżone, zaś staw- 
ki Kasy Chorych pozostały w tej samej wy- 
sokości. Jest to nieproporejonalne obciąże- 
nie zakładów fryzjerskich pważnie odczuwa 
jących skutki kryzysu. 

   

    

Turżańskiego 
HOTEL STUDENTÓW 

Jak żyją, kochają i cierpią akademicy Uniwersytetu w Paryżu. 
NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe między innemi groteska rysunkowo-śpiewna 

na temat myśliwski. 

1 więk. Kino - Teatr | 

HELIOS 
Wilańska 38, tel. 9-26 

| czerwoną. 

Największy sukces światowy. 
DZIŚ! Groza krwawych dni w Rosji 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15. Ceny od 25 gr. 

TEODOZJA - SEWASTOPO 
W rol. gł. boh. filmu „Dr. Jekyl" Miriam Hopkins jako tancerka cesarska i George Bancroft jako 

marynarz-bolszewik. Wielkie emocje. Potężne sceny. — NAD PROGRAM: ATRAKCJE DŹWIĘKOWE 

Ostatnie chwile caratu 
Walka armji białej z 

Na pierwszy seans ceny zniżone. Początek o godz 4, 6, 8 i 1015, w dnie świąteczne o godz, 2-ej 
  

Dziśl 
Potężny arcyfilm pełen grozy i niesamowit. 

To, czego świat jeszcze nie widział! 

Bźwięk. Kine-Teatr 

AN 
ułiea Wielka 42. 

   

  

   

Zadziwiające przeżycia młodego bada- 
cza, który stworzył sztucznego człowie- 

ka-przestępcę! Najbardziej emocjonujący 
i osobliwy filml 

W rol. główn.: następca Lon Chaney'a 

Boris Karloff i Joln Boles 
Oglądanie tego filmu zaleca się tylko lu- 
dziom o zdrowem sercu i siln. nerwach. 

NAD PROGRAM: godatki dźwiękowe 
Z powodu wysokiej wartości artystycz- 
nej filmu uprasza się o przybycie na po- 
czątek seansów: o godz. 4, 6, 8 i 10.15 

Na pITWizy 6CKLE CEBY: ZNIZONĘ, 
Passe-partouts i bilety bezpłatne — bez- 

względnie nieważne. 
  

DZIŚ! Arcyfilm 
dźwiękowy reżys. 
J. W. Stejnberga 

twięk. Kino - Teatr 

Keilywood 
Mieklaw. 22, tel. 15-28 

MAROKK Vaeisgees Marlena Dietrich, 
GARRY COOPER i ADOLF MENJOU. 

NĄD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10'15, w dnie ėwiat. o godz. 2-ej 
  

"f$wiąk. Kino - Teatr 

STYLOWY 
ui. Wielka 36. 

i Mary Kid. 

pujące wpisy: 
W dniu 30.VI. 1932 r. 

340. VI. Firma: „Wileūskie Towarzystwo Handlo 
wo—Zastawowe Spolka 7 ogr. odpowiedzialnością. w 

i Sądu Okręgowego w Wii- 
nie, Wydziału V4 z dnia 16—18 kwietnia 1932 roku 
ogłoszono upadłość: w handlu spółki i kuratorem ma- 
sy upadłościowej wyznaczono adw. Jana Wišcickiego, 

989—VI 

  

zam. w Wilnie przy ulicy 3 Maja 11—7. 

W dniu 21.V. 1932 r. 

  

91. V. Firma: „Tow. 
Wiilnie — spółka akcyjna”. 

tów ze zboża, a z resztek pozostałych od 

Ści przemysłowej oraz handel wytworami fabryczne- 
mi. IPo przerachowaniu bilansu na dzień ( lipca 1928 

r. w myśl Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospoh- 
38 poz. R02) 
kości 685000 

tej z dnia 22. III. 1928 r. (Dz. Ust. Nr 
podwyższono kapitał zakładowy do wy      
złotych podzielonych na 2000 akcyj po 342 złote 50 

groszy każda, całkowicie wpłaconych. Akcje 
ciela. Zarząd spółki stanowią: 

Naksymiljan Rozental Wszelką 

imieniu spółki podj; 

względnie osoby do tego przeż Zi 

%Wszelklego rodzaju zobowiązania w 

weksle, pełnomocnictwa, umow 

poteczne i notarjałne pisma z 

   

      

najmniej dwóch członków zarządu. Do 
należności od osób trz 

  

dzenia przerachowanego bilansu na 

1928 roku i przelania czę 

wysokości 185000 zł. na 
na Wialnem Zgromadzeniu akcjon: 

12 stycznia 1930 roku. Statut spół 

  

   

    

  

przepisami Prawa o spółkach akcyjnych z dnia 22. rnika 1931 roku za Nr. 4017 na czas nieograni- 

II. 1928 r. (Dz. Ust. Nr 39 poz. 383), uchwalony z0- czony. 999—VI. 2 

stał na Nadzwyczajnem Włalnem Zgromadzeniu akcjo W dniu 10.VI. 1932 r W dniu 2 

marjuszów dnia 17 kwietnia 1932 roku zaprotokuto- я овн AŻ > - A 

wanem w formie tu przez. Notarjusza Jana Buyko 556. L. Firma: „Spółka Autohusow a Wilno = ie 

993—Vi.  Niemenczyn — Spółka z ogr. odpow*. Utrzymywanie 
w Wiiłnie pod Nr. 1275. 

  

zystwo Browaru Szopen w 
Celem spółki jest naby- 

cie, utrzymywanie i rozwój działalności browaru do 
wyrobu piwa, porteru, drożdży słodu i innych produk- 

produkcji 

karmu dla bydła, a także wszelkiej innej wytwórczo- 

Benjamin Epszteja, 

Michał Taub, Borys Epsziejn, Tatjana Epsztejnowa i 
korespondencję w 

je jeden © łonek zarządu, — 

1d upoważnione. 
imieniu spółki, 

kontrakty, akty hi- 
niem zwrotu sum 

z instytucyj kredytowych oraz czeki podpisuje ©0- 
odbierania 

h oraz pieniędzy, przesy- 

łek i dokumentów z poczty dostateczny jest podpi 

jednego członka zarządu lub osoby do tego przez 

rząd upoważnionej. Uchwała w przedmiocie RE 
ipca 

nadwyżki bilansowej w 
dzień 

  

w dniu 
uzgodniony 4 

W dniu 31.V. 1932 

wiedzialnością w Wilnie“   

rząd stanowią zam. w WIilnie: 
przy ulicy Kalw: 

      

    
  

Mickiewicza 
ulicy Rudnickiej Nr. 9. Weksle, cz 
umowy, pełnomocnictwa, akty nota 

  

podpisyw. 
stemplem 
ma prawo w ir 
cję nie zawieraj 
bioru dla spółki 
towarów, prz 
ОМ огах wsz 
ograniczoną odpowiedzialm 
tu zeznanego przed Wiadysi 

  

ane przez dwóch 

  

   

korespondencję 

  

    

808 na czas nieograniczony. 

W dniu 6.VI. 1932 
505. 1. Firma: „Zakłady Prz 

Spółka z ograniczoną odpowied 
dzenie elektrowni dla zysku okoli 

    

  

  
   

  

   

   

dziba w Postawach, ulica Brasławska 
zakładowy 6000 podzielony na 60 
100 zł. każdy, em 2000 zł. wpłacono w goto 

na okazi nie, resztę ono w postaci 

  

ro oraz pracy fachowej 
potrzebnej dn wszelkieh 

  

ynności 

  

ulica Bos 
Posta 

    R san. w Wilnie 
man ment zam. w 

  

  

   
kich tranzak umów i 
nomoctnictw 
oraz zastępowanie spółki nazewnątrz 

plem firmowym łącznie 
pisywania korenspondenc 

   

     

  

   

  ® 
korespondencji ora 

ru ws rodzaju przesyłek 
nego zarządcy pod slemplem firmo 
odpow. zawarla na mocy aktu 

  

zapadła 

    

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

Zaklęta rzeka 

568. I. Firma: „Binuńska — Spółka z ogr.- odp. 
Handel owocami, cuki 

kami, i wodą sodową. Siedziba w Wiilnie, przy ulicy 
Mickiewicza 22. Kapitał zakładowy 2000 złotych po- 
dzielony na 100 udziałów po 20 zł. każdy. W gołtowiż 
nie wniesiono 1200 zł. a resztę wpłacono w postaci 
urządzenia sklepowego oraz lokalu stanowiącego sie- 
dzibę spółki, oszacowanych w sumie 800 zł. — Za- 

Bluma Charmac -— 
jskiej 11, Bejla Binuńska przy ul. 

Rocha — Mina Rywkinowa — przy 

    

członków 
firmowym, zaś kady z członków zarządu 

i podpisywać koresponden 

zań oraz kwitować z od- 
zwykłą, polecony, 

łek pocztowych i kolejowych, przeka- 
kich należności dła spółki. Spółka z 

ią zawarta na mocy ak 
n Hołown 

juszem w Wilnie w dniu 18 kwietnia 19: 

*mysłow: 
ialności 

znościowego. 

nowni, silnika gazowego | lokalu na bi 
udelidowca 

z Urządzenieńt | uruchomieniem zakładu е!ек- 
nego spółki. Zarząd spółki stanowią, inż. Doa 

czkowa 5 i 

  

4. Żawieranie i podpisywanie w imieniu spółki wszel 
innych aktów, prokur, peł- 

wszelkich zobowiązań pieni 

   

  

   
   

nem Kłottem Nolarjuszem w Wilnie, w dniu 17 

Dziśl Prawdziwa uczta kinowal Sześć gwiazd w jednym programie: Richard Barthelimes, Betty € 
Paweł Richter, Viavian Gibson, Hans Junkerman 5 : NiE Ra: 

100% dźwiękowo-śpiewne arcydzieło p.t. 

Nąd program: Zupełnie nowa sensacja p. t. Na straży prawa. 

tejeśtr MandloWY. 
Do Rejestru Handlowego, Dział B, Sądu 
Okręgowego w Wilnie wciągnięto nastę- 

Sensacyjny dra- 

mat w I0-u akt. 
Sens. dram. ilustr. walkę z przemytn. alkoholu 

  r pozamiejsk 

  

istnieje od 18 stycznia 19. 
2100 zł. podzielny na 21 

  

stanowią zam. w Wilnie: 
łockiej 54—a 
deckich 4. Za 
nieogramiczen 
indosy, czeki, płenipotenc 

  

  

     

ków zarządu pod stempl 
każdy 

  

   

i, zobowiązani 
alne winny b; 

zarządu pod 

  jących z prawem 

odpow. zawarta na moc 
dysławem Strzałko Notarj 
stycznia 1932 roku 
zeznanym przed tymże 
nie w dniu 21 marc: 

  

  

  

„ Notar- 

    

       

  

WZ I5KrE--N=S-K=1 

Dyrektor K. Ch. przyrzekł te słuszne u- 
wagi uwzględnić. 

— Otwarcie i poświęcenie nowego loka- 
lu Resursy Rzemieślniczej w Wilnie. W dn. 
30 października b. r. o godzinie 17-ej odbę- 
dzie się uroczystoś ćotwarcia i poświęcenia 
nowego lokalu Resursy Rzemieślniczej w Wil- 
nie przy ulicy Bakszta nr. 2. W czasie tej uro 
czystości p. wojewoda wileński udekoruje od- 
znaczeniami ministra przemysłu i handlu za 
wybitne zasługi w pracy w rzemiośle szereg 
rzemieślników wileńskich. 

Na zakończene uroczystości chór męski 
drukarzy pod batutą Wacława Mołodeckiego 
wykona okolicznościowe pieśni. 

O godzinie 20.30 w salach resursy odbę- 
dzie się zabawa towarzyska dla członków re- 
sursy, ich rodzin oraz zaproszonych gości. Na 
zabawie przygrywać będzie kwartet pod dyre- 
kcją prof. Tchorza. 

— Zarząd Związku Cechów wzywa wszy 

katolików do przyję 
ym pochodzie dnia 30 
Chrystusa Króla. 
rzemeślników (w nie- 

ielę) o godz. 11 m. 30 ze sztandarami 

Bakszta Nr. 1. 

      

   

RÓŻNE 
— Izka Prz.-Handlowa we własnym gma 

chu. Onegdaj Wileńska lzba Przemysłowo 
Handlowa mieszcząca się dotycł przy ul. 
Trockiej została przeniesiona do świeżo wy 
budowanego własnego gmachu przy ulicy 

Mickiewicza 32, 

      

KOMUNIKATY 

- Wileński Okręgowy Urząd Miar ko- 
munikuje: 1) 2 dmiem 51 grudnia 1932 roku 
tracą moc prawną cechy legalizacyjne. a) na 

przymiarach, suwakach do mierzenia drzewa 

pojemnikach, odważnikach, wagach i odważ- 

nikach dokładniejszych, ocechowanych w 
1930 roku; b) na licznikach energji elektry- 

cznej prądu stałego, obrotowych, oscyłacy j- 
nych i mahadłowych oraz na wszystkich licz- 
nikach mocy nominalnej powyżej 100 kilowa 
tów, ocechowanych w 1929 roku. 2) Wymie- 
nione narzędzia miernicze muszą być zgłoszo 
ne do urzędów miar celem uzyskania nastę- 

pczej legalizacji przed dniem 31 grudnia 32 r. 
3| po dniu 31 grudnia 1932 roku stosowanie 
w obrocie publicznym wymienionych narzę- 
dzi mierniczych bez ponowionych cech le- 
galizacyjnych, będzie naruszeniem art. 14 de 

kretu o miarach i jako takie karane w myśl 

  

  

wiez. r. GIN5BERG 
ehoroby skėrna, wens 
tyczne i moezopiciowe 

Wileńska 3 tel. 567 
od godz, 8—1 | 4 

Dr. J. Bernsztein 
choroby skórne, wenerycz- 

ne i moczopłciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 

przyjmuje od 9—1 i 4—8 
Z.W. Р 

Akuszerka 

Mara Laknerowe 
przyjmuje od 9 do 7 wieez 
ilca Kasztanowa 7, m. 5 
W. Z. P. Nr. 69. 852 

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziia się 

Zwierzyniec, Tom. Zans 
aa lewo Gedeminowskę 

ul. Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3u93 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Mickiewicza 4—6 
tamże gabinet kosmetyćz 
ny, usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzajki i wągry. 
W. Z. P. 48. 8323 

298. 

  

wo: 
Sierakowskiego 

  

  

Firma brzmi: 

p 

       

  

z resztek poz 

dla bydła or: 
i handlu 

   
   

    

       

   

   

    

sum pien 
jest podpis 
firmowym. C 

    

kach akcyjny 
39 poz. 

   

  

1861. 

na rok 1932 pozostaje nadał 

W dniu 24.Vi. 1932 r. 
III. Firma: 

lanych i Inžynierskich — in 
spółka z ogr. odpow. w Wilnie“. 

no Stanisława Kozłowskiego, zam. w Wilnie, ul. 
31. 

71. VII. Firma: „Spółka Akcyjna Browaru 
nych przedsiębiorstw przemysłowych E. 

"i Spółka Ak 
emysłowych E. Lipski w 

nie parowej fabryki dla produkcji piwa por 
teru, drożdży słodu i innych produktów ze zboża, a 

ałych od 
z wszelkiej 

wyłw 

Wiera Kabacznikowa i Włodzimierz Lips 
i, pełnomocnictw: 

otarjalne lu 
sh spółce O 

ionkowie 
ch prz 
ednego członka zarządu pod stemplem 
łą korespondencję prowadzoną w spra- 

wie spółki podpisuje jeden z członków z 
„Statut spółki uzgodniony z przepisimi Prawa o spół- 

" z dnia 
383 uchwalony 

madzeniu akejonarjus 
ma Walnem Zgromadzeniu akcjonarjuszów dnia 9 

1932 r. zaprotokułowanem przez . 
jusza w Wiilnie i wciągnięte do repertorjum pod Nr. 

W dniu 3.VIII. 1932 r. 
10. V. Firma: „Wi. 

Spółka z ogr. odpow. V 2 : 
dysława Tomaszewskiego. Zgłoszono likwidację spół- 

W dniu 4.VIIHI. 1932 r. 
489. П. Firma: „Towarzystwo dla 

SPORT 
Z WILNA. 

NOWE WŁADZE WIL. ZW. TENISOWEGO. 
Na odbytem walnėm zebraniu delegatów 

klubów tenisowych został obrany nowy za- 
rząd Wil. Okr. Związku Tenisowego w skła 
dzie następującym 

Prezes — Tarasiewicz, wice-prezes Ko- 
rolczyk, sekretarz — Coch, skarbnik — Kri 
deł, kapitan sportowy Grabowiecki, członek 
zarządu Moritz i referent prasowy Zamejć. 

   

DRUKARZ I — MAKABI I. 

W, niedzielę dnia 30 bm. na boisku M 
kabi przy ulicy Wiwulskiego odbędzie się 
mecz piłkarski Drukarz — Makabi. 

Początek meczu o godz. 2 po poł. 

   
   

MAKABI I — Ž. A. K. S. I. 

W, sobotę dnia 29 bm. odbędzie się na 
boisku „Makabi* mecz piłkarski Makabi I 

  

— Ž. A. K. S. I, przyczem drużyny wystąpią 
w najlepszych składach. — Początek o g. 2. 

PING — PONG. 

O godzinie 6 tegoż dnia odbędzie się w 
lokalu ŻAKSu ul. Zawalna 21 mecz ping— 
pongowy Ognisko — ŻAKS, przyczem oba 
kluby wystawiają po 6 graczy. 

Skład ŽAKS-u: Weksler, Gotlib, 
kowski, Merecki, Chajklin i Plam. 

ZE ŠWIATA. 
PORAŽKA POLAKOW. 

RZYM. (Pat). Wi piątek odbył się w Ne- 
apolu pierwszy mecz pomiędzy reprezentacją 
piłkarska Polski a reprezentacją Wiłoch po- 
łudniowo-środkowych. Włosi, korzystając 4 
tego, że mecz był nieofiejalny, wystawili bar 
dze silny zespół, składający się przeważni 
+ Argentyńczyków t Brazylijczyków. Zawo- 
dy, które rczegranó w czasie deszczu, nie 
stały na wysokim poziomie. Niemniej jednak 
ujawniły jawną przewagę drużyny włoskiej, 
która też odniosła zwycięstwo w stosunku 
3:0 (2:0). Drużyna polska była wyraźnie zmę 
czona podróżą. Mimo to grała bardzo am- 
bitnie, jakkolwiek nie potrafiła uzyskać bram 
ki w wałee z zawodowcami. Ze względu na 
niepogodę liczba widzów wynosiła tylko о- 

koło 7 i pół tysiąca osób, co nie jest dużo, 
jak na stosunki włoskie. Zawody prowadził 
sędzia węgierski Klug. 

Czaącz- 

  

    

    

  

Mieczysław Szymano- 
990—V1. 

    

  

ębiorstwo Robót Budow 

P. Slabrowski i S-ka 
likwidatora po- 

zed „Przed: 2040 z 

     
likwidację spółki” 

991—VT. 
Zg.0szono 3 8 g0 

    

in- 
  Lipski“. 

Browaru i innych p 
Wiilnie*. — 

    podp 
  

  

aczonej produkcji karmu 

innej wytwórczości przemy- 
mi fabrycznemi. Akcje 

    

spó 

    

  

14 

  

umowy, akty -hipo- 
o zwrot sum przy 

kontrakty, 
      

      
    
      
    
    

  

   

  

   

u. Do odbioru z poczty 
ek i dokumentów dostateczny 

  

ądu. —    

   2. IM. 1928 ©. (Dz. Ust. Nr, 
został na własnem  zgro 

ów dnia 7 grudnia 1930 r. or: 

  

    
s 

Notar- 

  

na Buyko 

994—-VI. 

   ‚ Jankowski i S-ka — 

idatora powołano Wła- 

      

  

całkowicie wpłaconych. Zarząd s 
zenbergowa zam. w Wilnie przy uli 
Ton Mejerowicz zam. w Wiilnie p 

37 i Rachmiel Kae z 
kiej 25. Wszełkie weksle, czeki zobowiązania, umowy 

pełnomoctnictwa, 
członkowie zar: 
dy z członków zarządu ma prawo w imieniu spółki 

  

lejowye 

mocy aktu notarjałnego zeznanego p 
wem Hołownią, Notarjuszem przy Wydziale Hipotecz-- 

nym Sądu Okręgowego w Wilnie, w dniu 17 maja 

roku pod Nr. 1074 uzupełnionego aktem notar- 

alnym zeznany 

zem | 

  

Dokąd? Tylko do 

£6 (dawniej „I. B, SEGALL") 

„ARX Mickiewicza 5, tel. 8:73 
po kosmetykę, perfumerję, artykuły podróżne 

Najniższe ceny! 

Nr. 276 (2491). 

KINA I FILMY 

„KRÓL BULWARÓWE 

(Lux). 

Bouboule? Któż go nie zna? Ja również, 
ale ten tilm dopiero teraz poznałem, przy 
okazji jego wznowienia w Lux'ie. Przeważ- 
nie nie piszę o powtórnych nawrotach fil- 
mów, ale o tym jeszcze nie pisałem, zresztą 

jedno dobre wznowienie jest więcej warte 
niż sto lichych premjer. Zatem Bouboule, 
esencja, najbardziej typowy, z typków przez 
„miasto świata* posiadanych, przepocieszna 
kreatura, spryciarz nad spryciarze, czyli es- 
priciarz galijski,jak się patrzy. 

Figura, która wszędzie sobie poradzi, na 
wet w partji rugby, choćby jej weale nie 
widział przediem. Maksimum pogody, skrzy- 
nia (raczej beczka) humoru, i talent wielora 
kie a nie wyczerpane. Ten film jest bardziej 
charakterystyczny, jeśli chodzi o humor, tu- 

pet, blag zdolności francuskie niż póź- 
ni: y „Książę Boubhoule* („Król czyścibu- 
tów'**). Dowcip niekoniecznie najwyższy, 
skomponowany z właściwą Francuzom zręcz 
nością i gdzie yankesom z ich ciężkimi Fla- 
pami czy Busterami do tego lekkiego, a za- 
bawnego genre'u, nigdy nie uprzykrzonego. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
ZAMACH SAMOBÓJCZY PROSTYTUTKI. 

Wezoraj w godzinach wieczorowych przy: 
ulicy Wielkiej targnęła się na życie przeci 
nając sobie żyły prostytutka Kochanowska. 
Przewieziono ją do ambulatorjum pogtowia. 
ratunkwego, gdzie udzielono pierwszej po-- 
mocy. Była pijana i powodów targnięcią się: 
na ie nie chciała wyjawić. (6) 

ARESZTOWANIE ZBOCZENCA. 
Przed kilku dniami kierowniczka szkoly 

powszechnej Nr. 19 mieszczącej się przy uli 
cy Królewskiej otrzymała poufne informacje, 
że do łokalu szkoły podczas przerw przyche 
dzi jakiś osobnik, uwijający się po kory- 
tarzach szczególnie zaś wpobliżu szatni i 

czepia uczenice szkoły, przyczem zachown 
się wobec nich nieprzyzwoicie. 
O wizytach tych kierowniezka szkoły po- 

wiadomiła 3 komisarjat policji, który wszeząt: 
dochodzenie. 

W wyniku przeprowadzonego dochodze 
nia „nieprzyzwoity* osobnik zatrzymany z0- 

w dniu wczórajszym, podczas kolejnej 

y w szkole. 
Okazał się nim niejaki Antoni Lejman. 
Zatrzymanego przekazano do dyspozycji 

władz sądowych. (ej 

    

  

    

     
   

      

    

  

   

konywanie wszelkich czynności w zakres tego przed- 

siębiorstwa wchodzących. Siedziba spół 

ulica Trocka Nr. 
lipca 1982 roku Kapitał zakładowy spółki wynosi — 

podzielonych na 102 udziały po 20 zł. każdy 

i — Wilno, 
ałalności t 

   
19. Data rozpoczęcia 

    
now Mindla Aj- 

awalnej 28-80, 
zy ulicy Piłsudskie- 

n. w Wlilnie przy ulicy Wiieł 

          

    
akta notarjalne podpisu 

ądu pod stemplem firmowym, 
dwaj 

zaś każ 

    

korespondencję niezawierającą zobowią= 

4 oraz kwitować z odbioru korespondencji zwyk= 
łej, poleconej, towarów, przesyłek pocztowych i ko- 

h przekazów oraz 
— Spółka z ograniczoną odpow. zawarta na 

wszelkich należności dla: 

zed Władysła-    

m przed Władysławem Strzałko No- 
Sądzie Okręgowym w Wilnie w dniu 

  

  

1932 roku Nr. 2011 na czas nieograniczony. 
1000—VT. 

  

   Składu Aptecznego 

i inne wyroby skórzane. 
Gwarantowana jakość! 

Stale nowości. 

  

eksploatacji 

dy, całkowicie w gotowiźnie wpłacony. Zarząd spó 

      

      No 
1932 roku za Nr. 1045 na czas 

аннна 
Skradziony weksel, 
wystawca Zakrzewski Jó- 
zef na zlecenie Magdale. 
ny Saltonowicz na sumę 
200 zł. — uniewsżnia się   

iej komunikacji autobusowej. Siedziba w 
Wilnie, przy ulicy Wileńskiej 23. у Przedsiębiorstwo 

32 roku. Kapitał zakładowy 
udziałów po 100 zł. k:     

Jan Kałabin przy ulicy Po- 
Aleksander Kapucki przy ulicy Śnia- 
ząd reprezentuje spółkę i zastępuje ją 

— Wszelkie akty umowy, weksle, 
je i wszelkiego rodzaju zo- 

bowiązania winny być podpisywane przez obu człon- 
em firmowym, natomiast 

członków arządu uprawniony jest do otrzy- 

mywauia i kwitowania z odbioru pieniędzy, korespon 

dencji zwykłej i poleconej przesyłek pocztowych i ko 
lejowym oraz wszelkich należności spółce przypada- 

amodzielnego w tych wypadkach 
podpisywania pod: stemplem firmowy! 

  

. Spółka z ogr. 
ktu, zeznanego przed Wia 

em w Wilnie w dnia 18 
334 uzupełnionego aktem 
rjuszem Strzałko w Wil. 

u 

  

  

„Zza Nr. i okres do dnia 1 stycznia 1933 roku. 1001—VI. 

998—VT. 3 A Z PADWA: 

r. „Autotechnika Spółka z ogr. 
Prowadzenie handlu samocho-    

       

  

Lamin 
Prow 

  

orjami 
     

  

105. 

  

Kapitał 

udziałów po z przemysłem samo 
w Wilnie, ulica Wileńska 
je od 3 marca 19% 
podzielony na 25 ud 
całkowicie wpłacony 
nowi: 
Rydza Śmigłego 6 
lwowskiej 69. Czeki, 

slach 
odbioru z pocz 
prywatnych p 

je jeden członek zarząć 
zania zaś umówy, weksle. 

ё 

  

   prawił używania 

  

   
3    

     
  

Dona 
i robót. 

Kom      
   Mi 

Bol 
   

      

  

   

      

   
    
    
     

  

    

    nale pod stem 

adców. Do pod- 
jącej zobowią- 

      
dnej os 

  

podpis jed 
półka z ogr. 

mego przed Ja- 

  

  

   

  

Notarjuszem Buyko. w 
1932 roku za Nr. З 

    

    

Zakładów do wyrobu tektury w Grzegorzewie Spółka 

z ogr. odpow.*. Czas trwania spółki został przedłużo- 

    

ny do dnia 1 stycznia 1936 r. 987—VI. 

W dniu 16.VIII. 1932 r. 
472. IM. Firma: „Narocz — Towarzystwo dla 

przetworu, importu i eksportu win — Spółka z ogr. 

   odopwiedzialnością*. Do zarządu na miejsce Antoni 

go Zdrojewskiego i Alfreda" Ehrmana, którzy ustąpi! 

powołano Konstantego Koniukowa, zam. Ww Wfilnie, 

przy ulicy Słonecznej 10. 988—VI. 

  

a: „Bank Gospodarstwa Krajowego 

Siedziba Centrali mieści się obec 

nie przy ulicy Al. Jerozolimsskie I w Warszawie. — 

Dotychczaso zastępca prezesa Rady Nadzorczej 

Banku Dr. Feliks Maciszewski mianowany został na- 

czelnym dyrektorem Banku. Dotychczasowi zastępcy 

dyrektorów Banku Dr. Zygmunt Wasserab i Mar- 

jan Chechliński mianowani zostali dyrektorami Ban- 

ku. Henryk Pilch mianowany został prokurentem 

428. VII. Fir: 
Oddział w Wilni 

    

   

   
    

  

         

  

   

   

  

   
   
    

   

Centrali. 995—VI. 

08. „Bi "ma: „Hollywood Spółka z ogr. od- 

powiedziałnością w Wilnie". Prowadzenie 3 
Siedziba w Wilni ica Mi - 
iorstwo istnieje od уга 
kładowy 5000 zł. podzielony ni 

100 udziałów po 50 zł. każdy całkowicie wpłacony. 
jest” Jerzy cz, zam. w Nołej" 

"ilej przy ulicy Wiłeńskiej 71, który zastępuje 

spółkę i podpisuje w imieniu tejże pod stemplem t г- 

mowym we wszystkich wypadkach samodzielnie. Spół 

ka z ograniczoną odpowiedzialnością zawarta na mo” 

biorstw kinow 
wicza 23. 1 
1932 roku. I     

    

  

    

przy ulicy MIŁEJ 5 (Zwierzyniec) 

sprzedaje się na raty 
O warunkach dowiedzieć się: 

ul. WITOLDOWA 55-b, m. 5 

Nadzwyczajna okazja! 
Likwidacja Lombardu! — Biskupia 4. 
Urządzenia biurowe, kasy ogniotrwałe, ubrania i t.p- 

  Ceny znacznie zniżone.     

Inteligentna osoba. 
szuka posady gospodyni 

u samotnego 
Zgloszenia pod „1249" 

do Adm. „Kurjera Wil.“ 

NAUKA 
szybka i gruntowna języ” 
ków obcych: niemiecki 
i francuski metodą kon- 
werszcyjną oraz przygo” 
towanie do matury ze 

Mieszkanie 
|-pokojowe z kuchnią 

DO WYNAJĘCIA 
ną Zwierzyńcu. 

O warunkach dowiedzieć 
się w Administracji „Ku- 
rjera Wileńskiego" pod 

„Mieszkanie“ 

  

m ————— 

DO WYNAJĘCIA 
odremontowane 

mieszkanie 5-pokoj. 

samochodwemi i wszelkiemi aktu,      szen pokój dla służby, 

i dla remontu i napędu 
zakładanie i prowadzenie V 
h, wytwórni karoserji i innych przedsi 

    

  

pokwitowani 
korespondencję ora 

        

złonek 

wie zarządu lub 

l 

Wilnie w 

Е iw dniu 17 marca 1932 r 

za Nr. 1618 na czas nieograniczony. 

imochodów potrzeb- 
ztatów samocho- 

    

h. Siedziba 
Przedsiębiorstwo istnie 

pitał zakładowy 25000 zł. 
łów po 1000 ; 
да spółki na rok 1 

chał Brzostowski przy uł 

esław Po przy ul 

na wek 
nienia do 

firm i osób 
‚ k podp: 

łu lub prokurent. Zobow.a- 

     

      

, i plenipoleneje ma prawo 
arządu o ile zarząd sk 

„w przeciwnym razie i         

  

oby 

  

ami zeznanemi przed tymż 
dniu 16 kwietni    

  

1002— 

1.VI. 1932 r. 

a Wileńska Spółka Par- 
Zarządcą spółk: 

   

    

* 

z 

ma- cy y znanego przed Janem Buyko. Notar 

w Wilnie w dniu 23 czerwca 1932 roku za Si dj 

  

czas nieograniczony. s ) 

W dniu 22.VIII. 1932 r. 

        

   
    

543. II. Firma: Гоу Miejskich i Miu- 

dzymiastowych Komuni в — Spol- 

5 > onsltnterau zielono łą ka Ak J 
Wilnie, 

      20; 

m z 
m. w          

  

  

Hotel „George“. 5 e z każdy 

członków zarządu lub z każdym prokurentów. 
997—VI. 

     
W dniu 24 VIH. 1932 r. 

zar Uniwersalny* Spółka 
członków komisji likv    
     

  

og, 
cyjnej powo 
mana i Jonasa Szapiro z sied a 

zauł. Krupniczy Nr. 31. Zgłoszono likwideję Z 
985-—V. 

W dniu 1.1X. 1932 r. 

+3. XVII. Firma: „Wileński — Ргу 

Handłowy w Włlnie — Spółka Akc ce-dy- 

rektor Centrali, Witold Podolecki wystąpił ze składu 

dyrekcji, wobec czego utracił prawo podpisu za Bank 

i jego Oddziały. 996—V1- 

Bank 
    
    

  

     
   

  

Spółka z ogr: „odpo 

yrobami cukierni- 

1 i wy- 
565. I. Firma: „Chałwopoł — 

wiedzialnością*. Handel drobny CA 

czemi i chałwą oraz wyrób tychże produktów 

    

wszystkich pszedmiotów= 

Lekcyj udzielają specja” 

liści b. prof gimnazjum 

i absolwenci Uniw. 5. B. 

I-e piętro, wszelkie 
wygody — ul. Pił- 

sudskiego 20—3 

  

3 i d Redakcji 

TTTYDEGZER штшиишишпиипиитиЛт 
z oscbnem wejściem z Y 

DRUKARNIA | 
1NTKOLI GATORNIA 
„ZNICZ“ 
Hilno, św. Jańska Br. 1 

DO WYNAJĘCIA 
Zygmuntowska 20, m. 7 

  

TANIO—Willa z ogrodem 

do wynajęcia 
4 pokoje, wanna, woda, 

elektryczność. 

Dowiedzieć się: Miła 11-1 Telelon 3-40. 
godz. 16—18 Dzieła książkowe, 

druki, książki dla 

urzędów, bilety wi- 
zytewe, prospekty» 

zaproszenia, afisze 

i wszelkiego rodza- 

ju roboty drukarszie 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE 

— TANIO — 

SOLIDNIE 

B nauczycie! gimnaz. 
udziela lekcje 
i korepetycje ze wszyst” 
kich przedmiotów w za- 
kresie ośmiu klas gimnaz. 
Specjalność: polski, fizy- 
ka, matematyka. Łaskawe 
zgłoszenia do Administr. 

„Kurjera Wileńskiego" 

R
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Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis.


