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Dziwnem my jesteśmy społeczeń- 

stwem... namiętnie przejmujemy się i 

poruszamy w opinji publicznej spra- 

wy nieistotne, powierzchnią życia ida- 

ce i takie, które wywierają na bieg 

jego wpływ mały lub żadny, natomiast 

  

rdzeń Spraw społecznych, podstawy 

tworzenia się przyszłości, pozostawia- 

ją nas obojętnemi. Jakąś chwilową 

sprawą A, B. C, D, i t. p. zapelniamy 

pisma į rozmowy, a przeciež chwila 

zastanowienia ujawni, že to są efeme- 

rydy, bez dalszego i głębszego wpły- 

wu na ogół życia narodowego, rodzin 

czy jednostek. Natomiast w dziedzinie 

gdzie głos społeczeństwa jest koniecz- 

nie potrzebny, dla prawodawców i po- 

słów. by się w potrzebach i dążeniach 

społeczeństwa mogli zorjentować, tam 

głucho... albo... głupio. 

Od kiłku łat „mówiono trochę. 

czasami, przelotem wiecowo i prze- 

wrotnie o pr 

  

gotowującym się pro- 

jekcie prawa małżeńskiego w Kodek- 

sie Praw Państwowych. Wobec bo- 

wiem różnie tych praw pomiędzy za- 

borami wynikały niezwykłe absurdy. 

Np. trzej obywatele Polski z trzech 

zaborów, żeniąc się w urzędzie cywil- 

nym zagranicą, dowiadywali się, że 

żona jednego z nich nie mogła być 

wpisaną do paszportu, nie była żoną 

legalną, bo... łen obywatel Polski był 

z zaboru rosyjskiegc i łen bez ślubu 

sankcji 

prawnej dla żony i dzieci! Co się dzia- 

kościelnego nie mógł mieć 

ło z rozwodami o tem tomy możnaby 

pisać! 

fałszywe przysięgi i świadecwa lekar- 

Chaos. hezsens, przekupstwo, 

skie, obłuda i cyniczne zmiany wyz- 

nań (w Warszawie było .„modnem* 

przechodzić na prawosławje, w W 

nie na kalwinizm), wszysko to, zda - 

     

wałoby się, musiało gorszyć, mierzić 

i oburzać każdego uczciwego człowie- 
ka, a najbardziej kler katolicki. Po- 

winno było otworzyć szeroko łamv 

prasy i sale wiecowe, pisma kobiece, 

(bo oczywiście one były najbardziej 
zainteresowane). do omawiania tej 
sprawy. Ale tak się nie działo. Jakieś 
tchórzostwo, uparte trzymanie się sta- 
tus quo, zamykało usta i łamy prasy. 
Zrozumiałe to było ze strony materjal- 
nie zainteresowanych, którzy z tego 

stanu rzeczy ciągnęli duże dochody, 

ale ze strony społeczeństwa? 

  

Milczano. Zaledwie od czasu do 

czasu rozchodziła się wieść o owym 
tajemniczym projekcie, wtedy podno- 
siła się mała fala protestów w imię 
świętości Sakramenu. (jakże poniewie- 
ranego właśnie przez tych, co te prote- 
sty inicjowali), tłumaczono przewrot- 
nie szer: zym warstwom, że tak jak 
jest powinno zostać, i na całym šwie- 
cie jedynie zabór rosyjski naszego 
Państwa ma pozostać bez ślubów су- 
wilnych, przyjętych wszędzie. a od 
dawna istniejących w zaborach prus- 
kim i austrjackim, gdzie rzecz cieka- 
wa, właśnie było mniej rozwodów niż 

   

w tym zaborze, gdzie obowiązywały 

tylko śluby kościelne! 

Wystraszony byle protestem, cho- 
wał się projekt zmiany tak nienormał- 

nego stanu rzeczy pod sukno biurek 
Kom. Kodyfikacyjnej i nie wolno było 
e tem pisać. a gadać nikomu się nie 
chciało. Komisja pracowała więc od- 
osobniona, bez dokładnej świadomo- 
ŻEL czego pod względem prawnym i 
moralnym, naprawdę potrzeba społe- 
czeńswu i opierając się jedynie 
materjale dowodowym zdarzeń lat o- 
Ra A to może niezupełnie odpo- 
wiada temu eo społeczeństwo powinno 

na 

dostać, nawet jeśli się wyczuwa, że 
tego chce. Chce bardzo wielkiej swo- 

body w stosunkach małż sńskich i po- 

przez wszystkie prawa cywilne i koś- 
cielne do tej wolności dążyło, jawnie 

i cynicznie drwiąc z tych praw na ka- 

   

  

Projekt nowego 
żdym kroku. Dano tak społeczeństwu 

i opinji przywyknąć przez lat 11 do 

niebywałych kręcielstw, poniewiera- 

nia kilku wyznaniami, wciągania w 

przekupstwo kieru, medycyny i adwo- 

katury, w krzywoprzysięstwo wielu 

ludzi pohocznych. Utarło się to wszy- 

stko ku obrzydzeniu ludzi uczciwych. 

Utarło się bo nigdy przeciw temu sta- 

nowi rzeczy nie podnosiły się takie pro- 

testy, jakie wywoływał sam cień zmia- 

ny. Oczywiście... żerowało przecież na 

tym stanie rzeczy wielu ludzi. 

Dziś gdy z pewnością te saine sfe- 

ry, mające interes pieniężny w pozo- 

sławieniu slatus quo i pobierające za 

rozwody grube sumy. podniosą pro- 

test j krzyk (zawsze w imię świętóści 

małżeństwa i Sakramentu), warto jest 

w krótkich słowach chociażby przy- 

pomnieć jak te rzeczy dotąd wygłą- 

dały. 

Z wszyslkich 7 Sakramentów, 

sześć jest stosunkiem duszy do Boga 

bezpośrednim i sprawą wewnętrznej 

mistyki. Jedynie Sakrament Małżeń- 

stwa ogarnia,prócz strony mistycznej, 

sakralnej, sprawę fizjologiczną. zawie- 

ra w sobie ogromny kompleks rzeczy 

świeckich, materjalnych, w których 

zmysły, pieniądze, próżność, bezmała 

wszystkie 7 grzechów głównych się 

mieszczą. W dodatku nie jest ten Sa- 

krament sprawą obcowania jednostki 

z Bogiem, lecz pociąga za sobą współ- 

życie dwojga ludzi i ewent. zaistnie- 

nie większej iłości ludzi; dzieci. 

Nie też dziwnego, że ten właśnie 

Sakrament zosłał przez ludzi mocno 

sponiewierany i to dzięki tym właśnie, 

którzy jego powagi powinni byli bro- 

Kościół katolicki oświadczył, że 

niema rozwodów, są tylko unieważ- 

nienia małżeństwa z dwóch przyczyn: 

przymusu w zawieraniu związku mał- 

żeńskiego i niespełnienia go. (Pozatem 

zewnętrznej). 

nić. 

nieformalności natury 

Otrzymawszy te szerokie furtki, lu- 

dzie skorzystali z nich w sposób, któ- 

ry doprowadził do absurdu zasadę i 

wykonanie. 

Każdy wiedział, że ludzie bogaci 

unieważnienie małżeństwa dostaną w 

90 proc. wypadków. Widzieliśmy dzi- 

wne humoreski z tej dziedziny j tomy 

by można pisać o znanych w kraju 

rozwodach. Mistrz Paderewski dostał 

rozwód na zasadzie przymusu dla 

matki dorosłego syna p. Górskiej z któ. 

rą się ożenił Hr. Os., matka dwóch pod- 

rastających synów również się rozwio- 

dła na tej samej zasadzie, a niąż jej, 

bardzo wierzący katolik, odebrał so- 

bie życie po tym fakcie. O dziewicach 

konsystorskich dość pisał Boy, żeby 

to samo powtarzać, wszyscy wiedzieli, 

a najlepiej konsystorze, jak się te rze- 

czy odbywały. Natomiast nie dosta- 

wano rozwodu w wypadku 20-letniego 

obłąkania dziedzicznego, zaraźliwej 

choroby i t. d. Żadna pornografja nie 

równa się poradom dawanym przez 

specjalistów od tych spraw. Radzono 

by przysięgać, że pan młody był nie- 

przytomny na ślubie po kawalerskiej 
bibce, radzono dowodzenie że się zgu- 

biło papiery, mierzono na milimetry 

dziewietwo kobiet, które rodziły... i 
czego nie radzono...! A każdy dostawał 

swój grosik i dobrze. Bo i to trzeba 
dziś głośno powiedzieć do społeczeń- 
stwa, które może być prowokowane 

do walki z nowym projektem prawa 

małżeńskiego przez osobistości i sfery 

które dotąd nie nie uczyniły by złemu 
zaradzić. Jeśli kler katolicki nie umiał 

czy nie chciał przeszkodzić temu, co się 

dotąd działo, jeśli brał pieniądze za 

przeprowadzanie unieważnień, o któ- 
ści wypadków wiedział 

  

rych w większoś 

że są conajmniej naciągane, jeśli wre- 

szcie darmo ślubów nie daje i ma w 

tem zainteresowanie materjalne by się 

    

ilość ślubów kościelnych, (b. drogich 

n. b.) nie zmniejszyła, to niech o o-| 

bronie świętości nie mówi. 

Wymagając zapłat pieniężnych za 

Sakramenty, dobrowołnie obniżyli ich 

powagę. a sami stanęli na stanowisku 

kupców. którzy dochodów swego kra- 

miku bronią i oburzają się gdy te do- 

“L    

chody są zagrožone. O te dochody tež 

będą walczyć, nie o co innego, bo o 

zasadę nie walczył nikt przez te ubie- 

głe lata. kiedy żadna chyba sprawa w 

życiu społecznem nie była tak cynicz- 

nie poniewierana jak zawieranie zwią 

zków w kościele. 

    

Niepodobna poruszyć ws 

  

Ekscesy antyżydowskie na Uniwer- 
sytecie Warszawskim. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 
Od kiiku dni na Uniwersytecie Warszaw- 

skim miejsce ekscesy 0 charakterze 
„antysemiekim. Preiekstem do tych awóntur 
jest sprawa dostarczania trupów do prosek- 
terjum, na ile której doszło do awantur 
w Krakowie i zamknięcia czasowego Uni- 
wersytetu Jagieliońskiego. 

Chavakterystyeznem jest, že awantury w 
Warszawie wywolane zostaly przez akade- 
mików z pierwszego kursu. Dziś ekseesy się 
powtórzyły przy okazji wyboru Syndyka 
(przedstawieciela. studentów przy dziekanie 
wydziału) £ roku Prawa. W czasie bójki wy- 
bito parę szyb i połamano kilkanaście Кг 
seł. Po wyhorach młedzież prawicowa uda- 

   

   

    

ła się do gmachu głównego Uniwersytetu z 
okrzykiem „Bić Żydów, precz z Żydami* i 
zaczęła przemceą usuwać studentów Żydów 

z obrębu Uniwerstytetu, przyczem kilkudzie- 
sięciu studentów pobito laskami.  Ekscesy 
takie powstały i w prosektorjum, gdzie do- 
szło do ostrego starcia pemiędzy studenta- 

mi Połakami z pod znaku N. D. i stud. Ży- 
dami. 

W związku z tem rektor Uniwersytetu 
ogłosił pismo, w którem w interesie powagi 
uczelni wzywa młodzież do zachowania spo- 
koju i ostrzega, że w razie powtórzenia się 
podobnych awantnr zmuszony będzie zam- 
knąć Uniwersytet. 

Centrolew przed sądem. 
Ósmy dzień procesu. 

(Teł. od własn. koresp. z Warszawy). 

W ósmym dniu procesu przeciwko przy- 
wódcom Centrolewu w dalszym 
nawali świadkowie, Punkt ci 
centrowany był na kweslji czy w e 

gresu krakowskiego był zator na drodze do 
K . Baginskie 

asek czy pa- 

   

   

  

    

  

   
wał do wzięcia na kongres 

lek. 
Długie zeznania składał kierownik refe- 

ratu prasowego Komisarjatu Rządu w War 
szawie p. Krygier. Zeznania jego dały dok- 
ładny obraz płanowo zorganizow: 
   

rządzeniu, ani jednemu faktowi. Wszystko 
opluto, obrzucono błotem, zohydzono. 

  

Narady w Berlinie w sprawie możliwości 
nowych rokowań między Hiemcami a Polską. 

  BERLIN, 3. 1. (Pat). — „Boersen 
Courri donosi, że ostatnio bawi w 

Berlinie poseł niemiecki z Warszawy 

  

  

von Moltke. który prowadzi narady z 
rządem Rzeszy w sprawie możliwości 
nowych rokowań między Niemcami a 
Polską. Rząd Rzeszy — oświadcza .,Bo- 

ersen Courrier" dąży do znormalizowa - 
nia stosunków handlowo-polityczn. z 
Polską, jednakże nie ulega wątpliwo- 
ści że po upływie 18 miesięcy parafo- 
wana przez oba państwa umowa go- 

  

   
   

spodarcza nie może wyrażać już tre- 
Ści stosunków. istniejących „między 
temi krajami. 

Należy więc zbadać, czy w obec- 

nej chwili mogą być już podjęte ro- 
kowania. Będzie musiała być rozpat- 
rzona sprawa. czy słosunki, zarówno 
w Niemczech, jak i w Polsce zostały 
ustabilizowane do tego stopnia. iż mo- 

głyby być uważane za stałą podstawę 

przy podjęciu rokowań handlowych. 

„Vossiche Ztg.“ 0 projekcie litewskich 
socjalistów rozwiązania kwestji wiieńskiej 

‘ przy pomocy plebiscytu, 
BERLIN, 3. 11. (Pat). — „Vossiche Ztg.* 

w depeszy swego korespondenta z Warszawy 
donosi, że na projekt litewskich soejalistów - 
rozwiązania kwestji wileńskiej przy pomocy 
plebiscytu zwrócono w Polsce szczególną u- 
wagę oraz że projekt ten spotkał się z czę- 
ściową aprobatą. Socjaliści polscy już w 
swoim czasie wypowiedzieli się za rozwią- 
zaniem kwestji granicy połsko-litewskiej w 
ten sposób. 

Według danych stałysryki połskiej, jedy- 
nie mały powiat okręgu wileńskiego — Świę 
ciany, leżący na graniey połsko-litewskiej, 
posiada bezwględną większość litewską, któ- 

ra wprawdzie bardzo szybko maleje. W ko- 
mentarzu do tej korespodencji redakcja 
dziennika tłumaczy stanowisko pewnych kół 
polskich tem, iż płebiseyt, urządzony na Wi- 
leńszeczyźnie, ujawniłby nieehybnie większość 
elementu polskiego. 

Na Dalekim Wschodzie. 
Japonja wzmacnia swe siły w Mandżurii. 

MOSKWA, 3. 11. (Pat), — Wed- 
ług deniesień prasy sowieckiej, Ja- 
ponja nietylko nie czyni żadnych 
przygotowań do ewakuacji swych 
wojsk z Mandżurji, lecz przeciwnie 
wzmaenia stale tam swe siły. 

W najbliższym czasie mają być 
przerzucone na teren Mandrżurji puł- 
ki wojsk kolejowych, stacjonowane 
dotychczas wpobliżu Tokjo. Po za- 

kończeniu manewrów jesiennych woj- 
ska okupacyjne otrzymają nowe uzu- 
pełnienie, 

W myśl ogłoszonego podobno 
przed paru dniami rozkazu  japoń- 
skiego ministra spraw . wojskowych. 
żołnierzom, wchodzącym w skład od- 
działów okupacyjnych, przedłużona 
zostaje służba 

1932 rokn. 

Awantura 9 most. 
TOKJO, 3. 11. (Pat). — Japońskie władze 

wojskowe w Mandžurji zwróciły się z suro- 
wem napomnieniem do generałów chińskich 
Ma-Chan-Czena i Czang-Kai-Penga, którzy 
prowadzą wojnę cywilną w prowineji Hei- 
Lung-Kiang. Przedmiotem nieporozumienia 
jest most kolejowy, znajdujący się na linji 

Taonan-Gan-Hi, który Chińczycy mieli od- 
budować. Ponieważ dotychczas nie zrobili 
tego, władze japońskie mają powierzyć tę 
pracę swym saperom i domagają się usunię- 
cia wojsk ehińskich w promieniu 10 klm. 
od mostu, na okres naprawy mostu. 

Japońska kontrola nad kopalniami. 
MOSKWA, 3. 11. (Pat). — Według donie- 

sień korespondentów sowieckich, władze ja- 
pońskie w Mandżurji przejęły w swe ręce 
kontrolę nad kopalniami węgla i rudy, znaj- 

dującemi się na północnym wschodzie Muk- 
denu, Z administracji tych kopalń usunięto 
około 360 urzędników chińskich. 

  

Deficyt budżetowy Stanów Zjednoczonych. 
LONDYN, 3. 11. (Pat). — Z ogłoszonych 

dziś w Waszyngtonie danych wynika, że w 
ciągn pierwszych 4 miesięcy obecnego roku 
budżetowego Stanów Zjednoczonych, t. j. 
od 1 lipca do 31 października r. b., wpływy 
skarbowe wyniosły 703 miljony, zaś wydatki 
1364 miljony dolarów. * Deficyt budżetowy 
Stanów Zjednoczonych zatem w ciągu ubieg- 

   

łyeh 4 miesięcy wyniósł 661 miljonów dola- 
rów. Wielki wzrost deficytu wywołany został 
w znacznym stopniu katastrofalnym spad- 
kiem wpływów podatku dochodowego, który 
w roku ubiegłym w okresie tyeh samych 4 
miesięcy dał 582 miljony, obeenie zaś tylko 
3389 miljonów. 

  

wojskowa do marca 

  

go zła, całego tego bagna, które taki 

sposób traktowania podstawowej zasa- 

dy W każdym 

szczególe natrafiało się na fałsz i nie- 

potrzebną obłudę... 

Przybywające do Wilna „па Zawalną“ 

pary rozwodzących się i zawierających 

nowe związki ex-katolików, szły w 

słuchiwać zakupionej Mszy w Ostrej 

Bramie, „bo zawsze takie mieliśmy w 

rodzinie nabożeńswo 

rodziny wywołały. 

wiadomo komu 

  

do Najšwiet- 

szej Pannyl“ A tamte fakty?! „To for- . 

malność konieczna”. Znam osoby ze 

sfer wykształconych, które do spowie- 

dzi chodzą, ale się do pr ia dla ro- 

zwodu na inne wyznanie nie przyzna- 

    

ją, i uważają, ż ystko jest w porzą 

ki 

nie uznaje małżeństw renegatów za co 

innego jak konkubinacie, 

ale jeśli takie małżeństwo, 

żonę, ona męża, oboje zmienili wyz- 

nanie by się rozwi i pobrać), jeśli 

przyniosą swoje dziecko do kapłana 

    dku. Inny przykład: Kościół katoli 

życie w 

(on ma 

  

katolickiego, on je ochrzci po katolic- 

ku i musi zapisać w metryce kościel- 

nej jako dziecko prawego 

stwa... Gdzież więc logika, zasada?... 

Niechże więc ci. co do takich rzeczy 

małżeń- 

dopuszczali bez silniejszej o to walki, 

nie zbierają dziś sił i argumentów w 

obronie swych dochodów... bo społe- 

czeństwo na tem się już pozna i inten- 

cje zrozumie. 

Projekt nowego prawa małżeńskie- 

go oczyszcza tę zatęchłą atinosferę. 

Ale jest w niektórych artykułach zbyt 

wielostronny i skomplikowany, zbyt 

dający pole do iuterpretacji mogącej 

wytwarzać chaos w stosunkach mał- 

   

  żeńskich 

Przejdźmy pokrótce te punkty: Art. 

24 mówi o możności zawarcia ślubu 

przed urzędnikiem cywilnym 

przed księdzem. Do wyboru. Pomysł 

fatamy. Skomplikowanie prawne. Ko- 

mentarze: który też ślub „lepszy? 

Prostsze byłoby oddzielenie raz na za- 

wsze tych spraw boskich od ludzkich. 

Konieczna rejestracja w urzędzie, a 

dowolny ślub w kościele. Pierwszym 

efektem takiego prawa byłoby obniże- 

nie ceny obrządków kościelnych. Jeśli 

ślubu dopełnia duszpasterz jest obo- 

wiązany przesłać protokół ślubu do 

urzędu (vice versa nie przewiduje się), 

to samo mają uczynić nowożeńcy. 

prawnych i rodzinnych. 

AGE 
@ас 

Kościelny czy cywilny, oba śluby 

są ważne wobec prawa i Państwa. W 

rozdziale „Rozłączenie i rozwód* na- 

potykamy daleko idące reformy, któ- 

rym śmiałości i logiki życiowej 

można odmówić, acz z zastrzeżeniem. 

Chodzi o małżeństwa bezdzietne, w 

art. 54. Że należy je traktować inaczej 
niż dzietne, o tem nie wątpi chyba ża- 

den uczciwy człowiek: z chwilą powo- 

łania do życia nowej istoty, która o to 

przybycie na Świat nie prosiła, dawcy 

tego życia biorą na siebie ogromną 

odpowiedzialność za losy tej istoty, 

dopóki nie może ona sama sobie ra- 

dzić. Art. 54, głosi, że trzyletnie mał- 

żeństwo, o ile jest bezdzietne, może о- 

trzymać w sądzie separację, bez poda- 

nia powodów, art. 55 i 56 orzeka, że 

sąd po wysłuchaniu wniosków wez- 

wanych małżonków, udziela im tej se- 

paracji na rok, ustaliwszy stosunki 

prawno-materjalne, utrzymanie i t. p. 

nie 

' Art. 57. Jeśli po roku małżonkowie 

trwają w swym zamiarze rozstania się, 

sąd orzeknie rozłączenie na czas nie- ; 

ograniczony, nie uznając winy żadne- 

go z małżonków, a po trzech latach, 

albo i wcześniej, wedle uznania, roz- 

łączenie to może przejść w rozwód, 

czyli anulację małżeństwa. W tym 

szeroko postawionym artykule, uderza 

jedna bezpodstawna strona. Dlaczego 

po trzech latach mogą małżonkowie 

korzystać z tego art. a po 4—5—6 i 

więcej, nie? Czyżby prawodawca są- 

prawa małżeńskiego. 
dził, że tylko po trzech latach można 

chcieć się rozwodzić nie podając po- 

wodów? Przeciwnie. po trzech latach 
żądanie rozwodu ze strony młodych, 

25-letnich ludzi, może być kaprysem, 

natomiast dalsze lata pożycia, jeśli do- 

prowadzają do chęci rozstania się, są 

już najczęściej oparte na poważnych 

powodach. Ale w art. 58 traktującym 

o rozwadach ludzi dzietnych, znajdu- 

jemy kompensatę: powody upoważnia- 

jące do starania się o rozwód są: cudzo 

łóstwo, opuszczenie, odmówa środków 

utrzymania, więzienie wyżej lat pięciu 

  

lub hańbiące przestępstwo, czy zaję- 

cie (jakie??), ž rozwiązłe, pijań- 

stwo i narkomanja, choroby wenerycz- 

  

ne i umysłowe, niemec płciowa. Po 

upływie trzech lat, (art. 77) rozłącze- 

ni na czas nieograniczony małżonko- 

wie oirzymują rozwód, na żądanie je- 

dnego z zainteresowanych. Ale może 

być i odmowa, jeśli dobro dzieci tego 

wymaga i druga strona się nie godzi 

(art. 79). Żona wraca po rozwodzie 

do panieńskiego nazwiska. Je: 

dzieci małoletnie, sąd może jej przy- 

ć prawo do noszenia nazwiska b. 

mięża i dzieci, które z nim miała. 

i ma 

  

zna 

  

Art. 40, 41, 42, mówią o tem, że 

żona może utrzymać nazwisko rodo- 

we obok mężowskiego, o równych 

prawach i obowiązkach względem 
logi: zę ner ra аат иа 'ар чеа 

sprawianej władzy rodzicielskiej. Każ- 

dy z małżonków jest obowiązany przy- 

czyniać się do ponoszenia ciężarów u- 

trzymania rodziny wedłe możności. 

Naogół biorąc, określić można cały 

projekt jako ogromuie zwiększoną 

swobodę współżycia, obronę stanowis= 

ka i praw kobiety w rodzinie, (mimo 

iż żadna kobieta nie została wezwana 

do opracowywania tej ustawy, tak bli- 

sko ją obchodzącej), oraz ochrony po- 

Nie znajdujemy artykułu 

projektującego bardzo ważnej rzeczy 

o którą się nieraz dópominała opinja 

mianowicie świadectwa 

tomstwa. 

i zrzeszenia, 

zdrowia przy zawieraniu związków 

małżeńskich ? 

Postawiona została w tym  pro- 

jekcie zasada wyłącznej właściwości 

sądów Państwowych w sprawach mał- 

żeńskich, jako sprawach cywilnych, 

nie podlegających organizacji pośred- 

niej pomiędzy państwem a obywate- 

lem. Zasada równości obywatela usu- 

wa wszystkie przywileje płci lub sta- 

nu społecznego lub wyznania w mał- 

żeństwie, zapewnia wolność sumienia 

i wyznania. staje się tamą przeciw pra- 

wnemu i moralnemu bezładowi, pow- 

stałemu w naszym kraju dzięki zbyt 

długo trwającemu przechodzeniu na 

inne wyznania w celach utylitarnych 

Poniższe zasadnicze punkty powin- 

ni wszyscy mieć na uwadze, zwłaszcza 

w razie protestów. I. Ustanie zmie- 

nianie wyznania dla osiągnięcia roz- 

wodów, (straci dochody z tego płyną- 

ce kler niekatolicki); II. Ustanie gor- 

szące zdzierstwo za śluby kościelne. 

III. Ustanie zdzierstwo za rozwody, 

separacje i unieważnienia. IV. Stano- 

wisko kobiety w małżeństwie wzmoc- 

ni się j otrzyma zrównanie prawne. 

V. Los dziecka znacznie staranniejszą 

otoczony będzie opieką. VI. Uporząd- 

kują się stosunki społeczne obrzydli- 
wie zabagnione. VII. Zniknie obłuda 

chciwość i oszustwo żerujące na naj 

większej świętości człowieka, na jego 
wierzeniach religijnych i uczuciu ro- 

dzinnem. ю 

„” _ Hel. Romer. 
a o 

ERSTOAWECTZE RWIE AC ZRDCRACEN 

Dr. Med. SZABAD 
przeprowadził się 

na ul. Styczniową 8 
(róg ul. Mickiewicza 30), tel. 1-87
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W stolicy zachwianego funta. 

Londyn, w listopadzie. 

Wysiadamy z samolotu w Groydon 
przedmieściu Londynu. Dzień jest sło- 
neczny i pogodny. Czy jest nim jed- 
nak dla Anglji, która przeżywa chwile 

największego niepokoju finansowego? 
Przedmieściami, zabudowanemi setka 
mi podobnych do siebie domów, 

stajemy się z Groydon na White-Ha!!, 
gdzie. wznosi się pomnik Nieznanego 

Żołnierza. Żadeń londyńczyk nie minie 
go, nie odkrywszy głowy. Tym razem 

jednak jedyny w samochodzie Anglik 

mija go, nie zdjąwszy kapelusza. Musi 

hyć bardzo zaabsorbowany  swemi 

sprawami finansowemi, żeby się mo- 

gło zdarzyć tak niebywałe zapomnie 

"nie. 
Sock-Exchange — giełda. Tutaj wa 

żą się losy funta, tutaj ześrodkowane 
są nerwy finansów całego kraju. Zda- 
wałoby się, że się zob. tu rojowisko 

rozgorączkowanych ludzi, zgrzanych, 

ze zsuniętemi z czoła kapeluszami, wv- 

machujących rękami i wykrzykują- 

cych ochryple. Tak byłoby zapewne 

gdzieindziej. Ale jeseśmy w Anglji. 

Widzimy więc dżenelmenów w żakie- 

tach i białych gietrach, z parasolem, za 

wieszonym na ręku nieodłącznym 

cylindrem na głowie. W butonierce 

widnieje biały goździk: Wysiadają ze 

swych Rolls-Royce'ów, taksówek, au- 

tobusów, przychodzą wreszcie piecho- 

tą, stosownie do swych możności. 

W Hyde-Parku w południe — tłu- 

my. Jasnowłose i błękitnookie dzieci 

bawią się, pilnowane przez niańki i 

przez wiełkie, rozumne psy. A dzieci 

ma Anglja prześliczne — niczem z 0b- 

razków reklamowych mączki Nestla. 

Niańki flirtują z dozoreami, opiętymi 

w czerwone mundury. Bezrobotni śpią 

na trawnikach, przykryci gazetą, z 

melonikami na brzuchu. Е 

Agitatorzy zato nie drzemią. Cią- 

głe przemówienia są tu na porządku 

dziennym, są nawet specjalne mówni- 

ce na wzniesieniach, zajmowane kolej- 

no przez przygodnych mówców. Mówi, 

kto tylko chce i o czem chce. Prza- 

chodnie, śpieszący do swoich spraw, 

służąca z koszem, niańka z dzieckiem, 

przystają na chwilę, posłuchają paru 

zdań i idą dalej. 
Oto gruby człowiek w czarnym 

surducie mówi o Armji Zbawienia. 
Znajduje trochę słuchaczów: tematy 

_ zbawienia duszy pociągają rasę anglo- 

saską. Dalej młoda dziewczyna w ro- 

gowych okularach przemawia bezbarw 
nym, zmęczonym głosem. JAK SiĘ Uka- 

zuje, proponuje ateizm. Mały człowie- 

            

czek, o suchej, zwiędłej twarzy, w pai-, 
cie do pięt i w szarym melonie, jest” 
komunistą. Stara się przekrzyczeć swe; 
go konkurenta z Armji Zbawienia: ich 
mównice znajdują się o dwa metry od 
siebie i obaj mówcy przeszkadzają so- 
bie wzajemnie, głosy ich zlewają się 
w jakąś kakafonję. Jeszcze ktoś po- 
tępia socjalizm i sławi wielkość imp->- 
rjum brytyjskiego, kończąc okrzy- 
kiem: God save the King! podjętym 
z zapałem przez kilkadziesiąt głosów. 

Znajduję się na dworeu Euston: 
mają powrócić incognito ze Szkocji 
król i królowa. Na peronie obaj ksią- 
żęta — Walji i Yorku, rozmawiają z 
ożywieniem. O czem? pewnie o kry- 
zysie i sytuacji w kraju. Parę słów 
głośniejszych wyjaśnia sprawę: cho- 
dzi o emocjonującą partję cricketa i 
zakłady. jakie poczynili Ich Wysoko- 
ści... 

Pociąg zajeżdża. Królewska para 
wychodzi. Królowa wyprostowana. 
majestatyczna, w niezmiennym kape- 

luszu z woalką z przed lat dwudziestu. 
we wszystkich akcesorjach majestatu, 
który nie potrzebuje liczyć się z modą. 
Król zgarbiony zlekka. o zmęczonej 
twarzy. Do wszystkich groźnych trosk 
kraju dołącza się jeszcze jedna — o 
sukcesję: książę Walji nie ma ochoty 
panować, a książę Yorku nie jest de 
tego przygotowany. 

Przywiązanie do władzy „królew- 
skiej dziwnie jest czasem: pomieszane 
w Anglji z komunizmem i nie wy- 
łącza się wzajemnie. Był dzień, kiedy, 
tysiące bezrobotnych  demonstrowały 
na najbardziej luksuscwych ulicach 
Londynu. Krzyczeli: „Jeść į „Chce- 

my pracy*! Śpiewając jednocześnie 

hymny religijne i międzynarodówkę, 

złorzeczyłi ministrom į wznosili okrzy- 

ki na cześć króla. Jeden z marynarzy 
zbuntowanego statku „Nelson, zapy- 

tany, czy jest komunistą, oburzył się: 

— Cudzoziemcy zawsze do wszyst- 

kiego muszą mieszać politykę! Nie 

jesteśmy wcale komunistami. Jesteś. 

my wiernymi poddanymi i żołnierzami 
Jego Królewskiej Mości. Ale żeby bro- 

nić kraju, musimy mieć z czego żyć. 

Bys. 

ELT ENA OOO TERCET RODZ НЕНЫЙ 

Z Rady Ministrów. 
WARSZAWA 3.XI. Pat. — W dn. 

3 b. m. pod przewodnictwem p. prem- 

jera Prystora odbylo się posiedzenie 

Rady Ministrów, na ktorem między in. 

rozpatrywano projekt ustawy karnej 

skarbowej oraz projekt nowelizacji roz- 

porządzenia „Prezydenta Rzeczypospo- 

litej o żegludze i spławie na śródlądo- 

wych drogach wodnych. Oba te proje- 

kty zostały uchwałone i będą wniesione 

na obrady ciał ustawodawczych. Rada 

Ministrów rozpatrywała listę odzna- 

czeń orderem Odrodzenia Polski na 

dzień 11 listopada r. b. 

Frank Simmonds o Pomorzu 

          

Polskiem. 
NOWIY YORK. 3. ii. (Pat). — Frank 

Simmonds w liście wystosowanym do re- 

dakeji „Herald Tribune“ omawia obszernie 

sprawę Pomorza Polskiego, zaznaczając, iż 

dwukrotnie w ciągu ostatnich trzech lat był 

na terytorjum korytarza jako gość Polski 

oraz Niemiec. Simmonds stwierdza, že ob- 

szar korytarza, zabrany Polsce przy pierw- 

szym rozbiorze, zamieszkały jest przez zgó- 

rą 900 tysięcy Polaków, 75 tysięcy Kaszu- 

bów, bardziej zbliżonych dialektem do Po- 

laków, niż Prowansalczycy do Francuzów, 

oraz mniejszość w „sumie 200 tysięcy Niem- 

ców. Przed rokiem 1919 Kaszubi zawsze wy- 

bierali polskich posłów do Reichstagu. Re- 
wizja traktatu wersalskiego oznaczałaby od- 
Gar r GMCUM. PLZESZU * guy arijas 
mniejszości słowiańskich, co wobec 20 mil- 
jonów Polaków, zamieszkujących obszar 
Rzeczypospolitej, oznaczałoby 5 proc. ogółu 
ludności. Przenosząc te stosunki na grunt 
Stanów Zjednoczonych, procent ten wynosi 
prawie 6miljonów, każdy zaś zrozumie, że 
rząd Stanów Zjednoczonych nigdyby nie u- 
czynił na rzecz Kanady lub Meksyku takiej 
ofiary dla sprawy pokoju. Omyłka sen. Bo- 
raha polega na tem, że nie rozumie on, że 
sprawa zależy od 20 miljonów Polaków. 
Francja zaś nie ma tu nic do powiedzenia, 
gdyż Polacy bronić będą do  ostatecznoś 
obecnych granic. Niemcy uzbrojone mogły- 

by Polskę pobić, nie można jednak zapomi- 
nać, że Polska posiada armję, złożoną z 300 
tysięcy żołnierzy, a może zmobilizować ich 
miljon. Wobec pewnika, że Polska będzie 
walczyła bez względu na to, czy będzie izo- 
lowana, czy też popierana, jasnem jest, że 
Francja nie może pozwolić na pobicie Pol- 
ski, podobnie jak Anglja nie mogła pozwo- 
lić na pobicie Francji w 1914 roku. Rozma- 
wiałem — zaznacza Simmonds z przedstawi- 
cielami wszystkich sfer ludności polskiej i 
przekonałem się o niewzruszonem polskiem 
postanowieniu bronienia dotychczasowego 

stanu posiadania. Podobne oświadczenia 
słyszałem w Niemczech. Francja ma do w, 
boru albo popierać Polskę, albo zachować 
neutralnošė. Polska w tym wypadku nie je 
satelitą Francji, ałe bezpieczeństwo Francji 
zależy od istnienia Polski. 

        

Listy z wystawy kolonialnej 
w Paryżu. 

XI. 

Nasze polskie białe słonie. 
Jeszcze jedna wieża. Dworzec bez pośpiechu. Czterogodzinny film. 

©о ma zostać. Egzotyczny przedstawiciel polskiego monopolu. 

„Demandez un excellent chocolat Wedeli“ 

Wpobliżu majestatycznej wieży 
„Złotych Wrót* wznosi się inna wie: 
ża, wyższa, bo 85 metrowej wysoko- 
ści, zakończona czemś w rodzaju latar- 
ni morskiej. Są to wspaniałe, wielo- 
drzwiowe wrota „Pałacu Przemysła”, 
znacznie większego od „Pałacu Nowo- 
śei*, który jest tylko jego filją. Za sze- 
roką wieżą wejściowych wrót kryje 
się kadłub gmachu tak wielkiego, że 
sam jego główny hall ma długości 400, 
szerokości 100, a wysokości 35 met- 
rów. Środek hallu zajęły maszyny-- 
lśniące twory, które zda się, ucichły 
tylko na przeciąg dnia, a gdy nadej- 
dzie wieczór i gmach się opróżni — 
rozpoczną swoje tajemnicze życie, zło- 
żone z tempa, rytmu i wydajności. 

  

Wokoło maszyn ciągną się stoiska 
nieomal wszystkich gałęzi francuskie- 
go przemysłu. Produkty żywnościo- 

„we mają aż kilka salonów, w których 
można nietylko oglądać, lecz—i pró- 
bować jadalne eksponaty. Proszę so: 
bie wyobrazić: ciastka, wina, likiery, 
szampan — oczywiście — gratis. Czyż 
nie pierwszorzędna reklama? 

Bezkonkurency jnie modernistyczne 

estetyczne i pomysłowe — jest przed- 
stawicielstwo kolei żelaznych. Jego sa. 
la — to cały dworzec naturalnej wiel- 
kości, gdzie stoją najnowsze modele 
wagonów i lokomotyw. Wagon resta- 
 uracyjny — czynny. Można am wypić 
podwieczorek. Zabawnie jest przytem 
obserwować z okna wagonowego ów 
dworzec pełen ludzi, lecz wyzbyty z 
charakterystycznego pośpiechu. 

Ażeby dopełnić wrażenia podróży 
—w sąsiedztwie dworca otwarto ki- 
no, przy pomocy którego oglądamy 
całą Francję w ciągu czterech godzin, 
nie ruszając się z wygodnego fotelu. 
Przesuwające się przed nami pejzaże 
mają odpowiedni  akompanjamen!. 
Można więc zapoznać się nietylko z 
krajobrazem Francji, lecz i z jej mu- 
zyką ludowją, obfitującą w refreny, 
dziwnie nasycającą. 

Oglądając „Pałac Przemysłu”, na 
którym kończy się zwykle zwiedzanie 
wystawy, uprzytamniamy sobie raz 
jeszcze, że przecież cały ten olbrzymi 
wysiłek, skazany jest na zagładę po 
swem krótkiem, półrocznem życiu. 
Doznaje się więc nieomał uczucia ul- 

KU R J E R Ww I EENSKI 

Dyskusja nad exposė min. Zaleskiego 
w seįmowej komisii 

WAR. WA,. 3. tt. (Pat). — Na 

kowem posiedzeniu komisji spraw zag 

nych Sejmu, w obecności p. ministra 
skiego, odbyła się dyskusja nad expo 

ministra. Pierw zabrał głos pos. Szaw- 

lewski (BB), om: jąc szeroko przy 
kryzysu światowego. 

Co do zagadnień połskich stwierdził mówca 

że nasze położenie dzisiejsze musi nas na- 

pawać optymizmem, zwłaszcza dzięki po- 

myślnemu utrzymaniu się waluty. To poz- 
wala ustosunkować się spokojnie do zagad- 
nień, jakie nasu mcy i Rosja. Kon- 
kludując, mówca podniósł, świat idzie po 
linji autarchji, że tylka silna władza może 
przezwyciężyć obeene trudności. 

Zkolći poseł Czapiński (PPS) zastanawia 
się, jaka powinna być nasza polityka wobec 
Rosji. Mówca uważa, że należy odebrać Rosji 
argumentowanie rzekomemi naszemi zamia- 
rami interwenjowania. Pos. .Czapiński stwier 
dza, że dotychczasowa polityka Polski wo- 
bec Niemiec nie budzi zastrzeżeń ze strony 
PPS. Ogólna linja utrzymania stosunków po 
kojowych z Niemcami jest zupełnie słusz- 
na i utrzymana być powinna. - 

Następnie zabrał głos pos. Stroński z Kl. 
Nar., podnosząc w dłuższem przemówieniu 
przedewszystkiem sprawę t. zw. obrządku 
wschodniego na wschodnich granicach Pol- 
ski, którego działalność — zdaniem mówcy 
— nie mieści się w ramach konkordatu. M 
wca zaaprobował posunięcie rządu w spra- 
wie Śląska, stwierdzając, że tak jak na Ślą- 

sku, tak i w Małopolsce Wschodniej rząd po 
winien wykazać, że istnieje żywioł terrory- 
styczny, który zasadniczo przeszkadza uspo- 
kojeniu. Po omówieniu szeregu dziedzin pol- 
skiej polityki międzynarodowej pos. Stronski 
stwierdza, że rząd w sprawie rozbrojenia 
złożył dwa memorjały. Mówca uważa za wła- 
Ściwy sposób przedstawiania tych spraw ze 
strony Polski. Polska pragnie ograniczenia 

zbrojeń, lecz musi się ono opierać na rzec 
wistem bezpieczeństwie. Pos. Stroński ® 

       

         

    

    

    

        
    

  

   

  

  

   

  

  

    

spraw zagranicznych. 
powiada się za dalszem: dążeniem do roko- 

wań z Rosją. poczem konkluduje, że dła pol- 
skiej polityki panują obecnie raczej warun- 
ki pomyślne, gdyż sąsiedzi zajęci są własne- 
mi kłopotami, a znaczenie naszej sojuszni- 
ezki wzrosło w wysokim stopniu. 

Po przemówieniu pos. Strońskiege prze- 
wodniczący komisji pos. Radziwiłł odroczył 

rtku 5 listopada o 
ferat wniosku w 

ania Polaków na Łotwie 
po pos. Biełeckiemu z Klu- 
bu Narodow ejdzie na po: iek dzien 
ny następnego posiedzenia kom: 

      

    

  

       

  

   

  

   

    

godz. 
spr 

  

     
W uzupełnieniu sprawozdania wtorkowe- 

"go posiedzenia.sejmowej komisji s»raw za- 
granicznych  donosimy: Poseł anisław 
Stroūski (Klub Narodowy), nawiązując do 
znanego oświadczenia senatora amerykań- 
skiego Boraha w sprawie: Pomorza podkrc- 
ślił: 

  

„Daleki jestem od chęci wszczynania nx > 
tem miejscu sporu z p. Borahem, lecz uwa- 
żam za wskazane przympomnieć mu o jed- 
nej rzeczy, o której zapomniał. Olo gdy Rada 
Ambasadorów 15 marca 1923 roku zatwier- 
dziła granice wschodnie Polski, wkrótce po- 
tem, bo 5 kwieinia tegoż roku, ambasador а- 
merykański w Połsce p. Gibson złożył w na- 
szem M. S$. Z. notę, stwierdzaj. że rzad 
amerykański przyjął do wiadomości postano- 
wienie Rady Ambasadorów w sprawie za- 
twierdzenia granic Polski. A trzeba pamiętać 
że postanowienie Rady Ambasadorów do- 
tyczy uznania suwerenności Polski na całym 

jej obszarze, nota zaś amerykańska była przy- 
jęciem do wiadomości tego postanowienia 
Rady Ambasadorów. Jeśli się zaś zważy na 
niezmierną rzadko: wystąpień Amer 
sprawach europejskich, to to właśnie oświad- 
czenie, złożone przez Gibsona, nabiera spee- 
jalnej wagi. Sądzę, że przypomnienie tego 

faktu wyświadczy pewną przysługę p. Bora. 
howi”. 

  

  

  

     
    

    

  

  

   
     

  

        

  

Zwycięstwo konserwatystów przy wyborach 
municypalnych w Anglii. 

_ ŁOŃDYN, 3. 11. (Pat): -— Wczoraj 
odbyły się w Londynie oraz w 300 
prawie miastach prowincjonalnych 
wybory municypalne. Według а- 

nych z godz. 1 rano konserwatyści zy 
skali w całym okręgu londyńskim o- 
gółem 562 mandaty, partja pracy — 
205, różni — 10. Konserwatyści zys- 
kali więc 85 mandatów, partja pracy 
straciła 92. Z miejscowości prowincjo- 
nalnych nie nadeszły dotychczas osta- 
teczne wyniki wyborów. Z obecnych 
danych wynika, iż partja pracy stra 
ciła wiele mandatów. 

LONDYN, 3. 11. (Pat). — Według 
obliczeń z około 80 miast i gmin An-- 
glji i Walji, w czasie wyborów muni- 
cypalnych labourzyści stracili 206 man 
datów, żyskali 5, konserwatyści zys 
kali 148, stracili 5, liberali zyskali 
26, stracili 5, niezależńi zyskali 46, 

stracili 10. Labour Party poniosła 
porażkę przedewszystwiem w tych, 
okręgach, gdzie konserwatyści, libe- 
rali i niezależni zgodnie przeciwsta- 
wiali się labourzystom. W. Birmin- 
ghamie żaden z 24 kandydaów labou- 
rzystów nie otrzymał mandatu. 

Klęska Labour Party. 
LONDYN 3.11. Pat. — Po porażce w wy- 

borach do parlamentu Labour Party łudzi- 
ła się, że wybory. do rad municypalnych wy: 
padną dla niej korzystniej, i wykażą, ż 
rażkę parlamentarną przypisać należ 
sprawiedliwemu brytyjskiemu systemowi 
ra Tyc ARE $ 
ry municypalne, w który: 

Party była daleko korzystniejsza, bo nie cho- 
dziło o walke polityczną o tak decydującem 
dla państwa znaczeniu, wykazały, że Labour 
Party poniosła porażkę jeszcze dotkliwszą, niż 
w wyborach do parlamentu. 

Z ogłoszonych we wtorek wieczorem re- 
zultatów wynika, że Labour Party utraciła 

   
   

   
   

posiadaną większość w zarządzie miast na-. 

wskroś fabrycznych jak Derby, Birkenhead, 
Bradford. Labour Party utraciła prawie wszy - 
stkie mandaty posiadane w zarządzie miasta 
Liverpool i Manchester. W wielu miastaca 
Labour Party utraciła wszystkie posiadane 
mandaty. W Londynie z 28 gmin londyńskich 

Lapė. Dart“ która i Žo EW H/gitknach, siżzymała L większość tylko w». 
w 8 innych gminach londyńskich Labour Par- 
ty straciła wszystkie swe mandaty i nie bę- 
dzie w zarządze miejskim wcale reprezento- 

wana. W obrębie Londynu wybrano dotąd 
981 radców konserwatywnych i 230 z La- 

bour Party, tak, że Labour Party utraciła 180 
mandatów londyńskich. 

  

Otwarcie IV sejmu łotewskiego. 
RYGA 3.11. Pat. — Punktualnie o godzi- 

nie 17-ej marszałek III Sejmu p. Kalninsz 
ogłosił IV zkolei Sejm łotewski za otwarty. 
P. Kalninsz zaznaczył, że Sejm ten zmuszony 
jest obradować w chwili dla Łotwy nadwyraz 
poważnej, wobec przeżywanego kryzysu eko- 
nomicznego. 14-ty rok istnienia niepodległej 
Łotwy —oświadczył w zakończeniu mówca 
jest najcięższym z dotychczas  przeżytych 
przez nią lat. 

Następnie przystąpiono do wyborów pre- 
zydjum Sejmu. Marszałkiem został obrany p. 
Kalninsz z partji socjal - demokratycznej, 
uzyskując 87 głosów. Kazdydatura komunisty 
Jerszowa nie znalazła zwolenników -poza ko- 
munistami. Pierwszym wicemarszałkiem zo- 
stał obrany Pauluk ze Związku Chłopskiego. 
Na stanowisko drugiego wicemarszałka wy- 
sunięto dwie kandydatury: binskupa Ran- 

   

  

gi na widok Muzeum Kolonji, tego je- 
dynego gmachu, który będzie pamią 
ką wystawy 1931 roku tak, jak Tro- 

kadero, Wieża Eifla, Duży i Mały Pa. 
łac są pamiątkami wysław z 1878, 
1889 i 1900 roku. 

Muzeum Kołonji — to gmach o 
linjach modernistycznych, pełnych pro 
stoty i jasności. Nawet kolumny zdo- 
biące fasadę są prostokątne. Za temi 

    

Pałac przemysłu, 

kolumnami królują wspaniałe płasko- 
rzeźby — istna synteza życia kolonij. 
wyczarowana w kamieniu. Na stop- 
niach schodów, wiodących do muze- 
um, stoi pómnik, przedstawiający 
„Francję i Pokój”. Ta ogromna, jask- 
rawo złota statua, przedstawiająca jed- 

cana i obecnego ministra sprawiedliwości 
Paberza. W pierwszem głosowaniu ani je- 
den z kandydatów nie otrzymał wymaganej 
ustawowo bezwzględnej większości głosów, 
wobec czego zarządzono powtórne głosowanie 
w którego wyniku drugim wicemarszałkiem 

został Paberz. Pierwszym sekretarzem został 
wybrany Błodneek z partji kolonistów. 

Na słanowisko drugiego sekretarza blok 
mniejszości narodowych wysunął kandydatu- 
rę posła Wierzbickiego z frakcji polskiej. 
W sprawie tej kandydatury zabrał głos p. 
Celens (socjal-demokrata), który w imienn 
swej partji oświadczył, że nie może ona gło- 
sować za kandydaturą posła Wierzbickiego 

   

  

berys dopuszczać się miał przekupywania wy: 
borców i Ł d. W odpowiedzi p. Wierzbicki 

ną kobietę w fałdzistych szatach dźwi- 
gającą drugą kobieę w fałdzistych sza- 

tach — dziwnie przykro odcina się od 
prostolinijności i spokojnej barwy 
gmachu. No, ale szło o symbol, zwła- 

szcza o symbol Pokoju. Zapewne — te- 
raz, gdy kolonje są już zdobyte — Po- 
kój jest niezmiernie pożądany. 

W wytwornych, niekiedy bardzo 
pięknych salach i salonach Muzeum, 
rozwija się historja kolonij począwszy 
od wieków średnich, aż do Trzeci 
Republiki. Właściwie — jest to raczej 
historja wpływu kolonij na sztukę 
francuską, a Ściślej: na jej tematy. 
Prawdziwej historji kolonij niema i 
nie będzie, gdyż tubylcy jej nie spi- 
sali, a przybysze tem bardziej jej nie 
spiszą. Zato jest niezmiernie szczegó- 
łowa historja zdobyczy cywilizacyj- 
nych, jakie Francja wniosła na pod- 
bite ziemie. Trzeba przyznać, że Fran- 
cuzi dali tubyłcom pewien równoważ 
nik, nawet bardzo wielki, za korzyści, 
jakie im przynoszą kołonje. I tak. 
przynajmniej w Afryce północnej, tu- 
bylcy nietylko puścili w niepamięć 
krwawe dzieje, lecz nawet sfrancuzieli 
doszczętnie. 

W przeciwieństwie do „Pałacu 
Sztuki, gdzie mieszczą się same mier- 
noty — w Muzeum Kolonji jest sporo 
doskonałych płócien takich mistrzów 
choćby, jak Corot, Rodin, Renoir i 
Delacroix. Poza salonami obrazów, 
manekinów w historycznych. strojach 
i temu podobne, są całe piętra sal 
przedstawiających geografję kolonij 
ze strony antropologicznej, ekonomi- 
cznej i artystycznej. Bogate i różnoro 
dne są tu zbiory sprzętów domowych. 

  

  

    

FIERO5 POTEGUIE RA 
oświadczył, że zuty stawiane frakcji -pol- 
skiej są całkowicie nieuzasadnione i na niczem 
nie oparle. Po trzykrotnem głosowaniu kan- 
dydatura p. Werzbickiego upadła wobec nie- 
otrzymanią ustawowej większości głosów. Na 

stępna kandydatura Szpolańskiego z frakcji 
rosyjskiej większością głosów została odrzu- 
cona. Po pięciominutowej przerwie odbyło się 

dalsze głosowanie nad kandydaturą Witen- 
berga z Agudy, jednak i ta kandydatura nie 
otrzymała większości. Wobec tego dalsze gło- 
sowanie nad obsadzeniem stanowiska. drugie- 
go sekretarza odłożono do następnego po 
siedzenia. 

        

    

  

  

Stan bezrobocia w Polsce. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Stan: rynku pracy w ostatnim ty- 
godniu października wykazał pierw- 
szy w bieżącym sezonie wzrost bez- 
robocia. Liczba bezrobotnych: w dniu 

ziernika wynosiła 253,355 о 
sób, co w porównaniu z ub. tygod- 
niem daje wzrost o 2051 osób. 

W Wilnie zarejestrowanych 
bezrobotnych 3431 osoba, 
wzrost o 98 osób. 

  

jest 
również 

Redukcja państwowych sty- 
pendjów dziennikarskich. 
Ministerstwo wyznań religijn 

cenia publicznego powiadomiło 
ku Syndykatów Dziennikarz iż globalna 
suma stypendjów dla dziennikarzy, wypła- 
canych przez to ministerstwo, została w ro- 
ku bieżącym zredukowana z 10.000 zł. do 
3.600 zł., przyczem zamiast poprzednio u- 
stalonych czterech stypendjów na rok bie- 
żący wypłacone będą tylko dwa stypendja 
po 1.800 zł. 

h i oświe     

    

  

ZOE 

Z francuskiej rady ministrów. 
Sprawozdanie Lavala z podróży 

do Ameryki. 

PARYŻ 3.XI. Pat. — Na posiedze- 
niu rady ministrów premjer Laval zdał 
sprawę ze swej podróży do Stanów 
Zjednoczonych, poczem minister spra: 
wiedliwości Berard złożył mu gratula- 
cję i wyraził uznanie, podkreślając 

znaczenie przyjaznej i oparej na wza- 
jemnem zaufaniu i współpracy Stanów 
Zjednoczonych i Francji. Następnie 
minister Flandin przedstawił projekt 
nowej ustawy skarbowej, który ma 
złożyć Izbie (Deputowanych natych- 
miast po rozpoczęciu obrad. Parla- 
ment ma się zebrać w dniu 12 listopa- 

da, 

Votum zaufania dła Hender- 
sona. 

Londyn 3.XI. Pat. Na zebraniu no- 
wowybranych deputowanych Labour 
Party przyjęto jednomyślnie rezołu- 
cję, wyrażającą całkowite zaufanie dła 
Hendersona, jako przywódcy stronni- 
stwa i wzywającą go- do. pozostania 

na tem stanowisku. Następnie dokona- 
no wyboru przewodniczącego grupy 
parlamentarnej Labour Party, obie 
rając na to stanowisko Landsbury'ego. 

Speakerem Izby angielskiej 
Fitzroy. 

LONDYN 3.XI. Pat. — Izba Gmin 
zebrała się we wtorek 3 b. m. celem do- 
konania wyboru speakera. Sala obrad 
była przepełniona. Pojawienie się 
Mac Donalda i Baldwina witane było 
gorącemi oklaskami. Speakerem Izby 
obrany został Fitzroy. 

p 
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PARNIKI do kartofli 
udoskonalonego systemu, bardzo osz- 
czędne i praktyczne w użyciu. tudzież 
gniotowniki, płuczki I sortowniki 

do kartofli poleca 
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masek, fetyszów, biżuterji, szminki, 

słowem — wszystkiego, co ułatwia i 
upiększa życie afrykańskich kobiet. 
Na ostatniem piętrze muzeum zastaje - 
my coś całkiem odmiennego: periskop, 

przez który świetnie widać z lotu pła- 

ka nietylko całą wystawę, lecz i cały 

Patyż. 
Wielkie, marmurowe schody 0 

misternie ażurowych barjerach wiodą 
nas do podziemi muzeum, w kórych 
ukrywa się spore akwarjum. Pływają 
po niem przedstawiciele wody mors- 
kiej i rzecznej—małe, obleśne potwor- 
ki, ciekawe, jak każdy twór przyrody. 
Wpobliżu akwarjum mają swoje mu- 

zealne miejsce stare auta cześciokoło- 

we, weterany walki z pustynią, w cza- 
sach, kiedy to Sahara nie była przecię- 

ta siecią dróg, po których odbywa się 

regularna komunikacja. : 

Ażeby wyczerpać wiadomości o ko- 

lonjach dokładnie i różnorodnie — w 

muzeum jest jeszcze wielka sala, gdzie 
mieści się scena, zapoznająca Paryż 
ze sztuką teatralną kolonij i z jej róż- 

nobarwnymi aktorami. Sala ta przed- 
stawia się imponująco: ściany pokryte 
freskami i żółtym marmurem, sufit 

złocistoróżowy, podłoga wyłożona mo- 
zaiką czarną, ceglastą i żółtawą. Prócz 
tej sali, jest również kilka pomniej- 
szych, recepcyjnych salonów, gdzie 
koncentruje się cały wykwint moder. 

nistyczno-orjentalnego stylu: jak nai- 
mniej sprzętów: parę głębokich foteli, 
kilka stolików, tak niskich, że chcąc 

na nie coś położyć, trzeba schylić się 

nieomal do podłogi, na uboczu olbrzy- 
mia amfora, stylizowana lilja, zamiast 
lampy — to wszystko. Ale zato jakie 

  

Nr. 255 (2197: 

Budżet Powszechnego Za- 
kładu Ubezpieczeń Wzajem- 

nych na rek 1932. 

_ Pa trzydniowych obradach zamk- 
nięta została w dnł 31 paźdz. Sesja 
Rady Nadzorczej P. Z. U. W. Przed- 
łożony przez Dyrckcję Zakładu pro 
jekt budżetu za rok 1932, uwzględnia- 
jący ciężką sytuację właścicieli nieru- 
chomości i ograniczający wydatki ad- 
ministracy jne. został prawie bez zinian 
aprobowany. Rada przyjęła do wiado- 
mości zarządzenia Dyrekcji o dalszy 
obniżkach, od stycznia 1932 

cunków nieruchomości, co w r 
cić obniży. składkę z 67.5 miljonów 
złotych w roku 1931 do 60 miljonów 
złotych w roku 1932. 

Wydatki na administrację, mimo 
poważniejszego zmniejszenia sumy 
składek, określono na około 18.5 proc. 
Na zasiłki dla straży ogniowych, pro- 
pagandę budownictwa ogniotrwałego. 
nagrody za wyk anie podpałaczy. 

jencje dla samorządów i t. p. prze- 
no kwotę 2.375.000 zł., wobe: 

3.850 tysięcy w roku 1931. 
Upoważniono naczelnego dyrektora 

z oszczędności kosztów administracyj- 
nych, przeznaczyć z budżetu 1931 r. 
sumę zł. 10.000.— na rzecz bezrobot- 
nych, i z budżetu 1982 r., na tenże 
cel, 20.000 zł. Nadto do zatrudnienia, 

przy nadzwyczajnych robotach czaso- 
wych i sezonowych, uchwalono uży- 
wać w pierwszym rzędzie bezrobot- 
nych żywicieli rodzin. : 

    

     

  

    
  

  

   

    

     

  

   
  

    

  

  

Reorganizacja państwowej 
służby cywiinej w Hiszpanii. 

MADRYT, 3. 11. (Pat). — Rząd ogłosił 

dekret o reorganizacji państwowej służby ey- 
wilnej, redukujący o 50 proe. liczbę funkjo- 

narjuszów państwowych z wyjątkiem sę- 
dziów, prokuratorów, urzędników minister- 

stwa spraw zagranicznych, urzędników po- 

cztowych i nauczycieli. Urzędnicy, przecho- 

dzący w stan spoczynku, pobierać mają 80 
proc: poborów obecnych, pozostającym zaś 

w służbie pobory zwiększone zostaną o 28 
proc. Dekret ogranicza do 5-ciu liezbę dni 

świątecznych w roku i zwiększa ilość go- 
dzin pracy w urzędach państwowych. Dek- 

ret ma być przedmiotem obrad Kortezów, 
których wybitniejsi przedstawiciele wypo- 
wiedzeli się przeciwko niemu. 

Sprzeczne wiadomości 
© trzęsieniu ziemi w Japonii. 

TOKJO, 3. 11. (Pat). W miejscowości 
Kumamotu nastąpiło wezoraj trzęsienie zie- 
mi. Zginęło kilkanaście esób. Szkody są bar- 
dzo znaczne. Komunikacja z terenem dot- 
kmiętym katastrofą trzęsieniem ziemi zosta- 
ła zupełnie przerwana. 

TOKJO, 3. 11. (Pat). — Ostatnie donie- 
sienie w sprawie trzęsienia ziemi na wyspach 
Kyushu-Shikoku są sprzeczne. Według jed- 
nych dzienników około 1060 osób podobne 
zginęło i odniosło rany, a 200 domów uleg- 

ło zniszczeniu. Natomiast inne dzienniki po- 
dają, iż katastrofa pociągnęła za sobą tylko 
12 ofiar w ludziach i uległo zniszezeniu kił- 
kanaście domów. 

Skandaliczna afera organu 
Stahihelmu. 

BERLIN, 3. 11. (Pat). — W Waldenburgu 
wyszła najaw skandaliczna afera organu 
Stahlhelmu „Deutsche Ostiront“. Drugi nu- 
mer tego czasopisma, založonego przez by- 
łego kapitana armji niemieckiej Sachsa, u- 
rzędnika podatkowego, nie mógł już ukazać 

się z powodu nażołenia aresztu przez dosta- 
wcę na zapas papieru, przeznaczony do dru- 
ku. Sachs popełnił samobójstwo. Dochodze- 
nie ujawniło, że sprzeniewierzył on 40 ty- 
sięcy marek, przeznaczonych na wydawni- 
etwo erganu Stahihelmoweów. Z związku z 
tą aferą aresztowano adwokata i notarjusza 
Waldenburskiego dr. Beekera, męża zaufa- 
nia Stahlhelmu, pod zarzutem oszustwa. 
Becker wystawiał weksle na rzecz wspom- 
nianego wydawnictwa mimo świadomości, 
że zobowiązań tych nie zrealizuję. Ofiarą 
aiery padli liczni przedsiębierey miejscowi. 
Drukarnia Waldenburska, która miała dru- 

kewać „Deutsche Ostiront*, ogłosiła obecnie 

upadłość. 

  

freski, jakie okna o szybach niczem 

nie poprzecinanych, wysokich jak 
ściany, słowem, — jaka cudowna, wol 
na przestrzeń, pełna pawietrza i świa- 
tła. To ukochanie przestrzeni i nacisk 
na zdobienie ścian pochodzi niewątpli- 
wie ze wschodu, który wzamian prze- 
jął się naszem dawnem upodobaniem 
do gratów i zapycha swoje bajeczne 
pałace euroupejską tandetą. 

Po wyjściu z Muzeum Kolonji po- 

zostaje już tylko odszukać przedstawi: 
ciela Polski na wystawie — pawilon 
monopolów. Ukrywa się na jednej z 

dwóch wysepek jeziora, jest niewielki, 
bardzo modernistycznie urządzony we- 
wnątrz i ozdobiony z zewnątrz przez 
dwa białe słonie (czemu nie żubry ra- 
czej, skoro już miały być zwierzęt 
W takim egzotycznym przybytku mie- 
szczą się nasze wódki, papierosy i ty- 
tonie. Mają powodzenie, bo pochodzą 
z Polski, kóra Francuzom nadał wy- 

daje się znaczniej bardziej egzotyczna 
od Afryki i Azji. 

Drugim, przypadkowym przedsta- 
wicielem Polski jest pawilon Wedla. 
niepokaźny i nierozreklamowany. Ża- 
den z dozorców wystawy nie o nim nie 
wie. Coprawda, wiedzą oni zazwyczaj 
to tylko, eo głosi tablica, pod którą 

stoją. Odnalazłem wkońcu wedlowski 
pawilon całkiem przypadkowo: miją- 
jąc cały rząd budek jarmarcznych, ja- 
kich pełno na wystawie, usłyszałam 
nagle wrzask przekupki: „Demandez 

un Chocolat Wedel, excellent chocolat 
polonais! 

    

Marja Milkiewiczowa. 

A 
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Wybuch w potaiemnej gorzelni przyczyną 
groźnego pożaru. 

We wsi Puski. gminy kozłowskiej, wy- 
bychł duży pożar. który strawił zabudowania 
mieszkańca tej wsi Jana Krutowicza Oraz 

sąsiednie zabudowania wyrządzając straty 
na ogólną sumę ponad 35.060 złotych. Pod- 
«czas pożaru z Sutereny domu wydobyto sii- 

nie poparzonego z wypałonem okiem Jana 
Krutowicza, którego po opatrzeniu na miej- 

  

seu przez lekarza wojskowego przewieziono 
do szpitala w Kozłowszezyźnie. 

Przeprowadzone dochodzenie policyjne 
ustaliło, że pożar powstał naskutek nagłego 
zapaienia się spirytusu w potajemnej go- 
rzelni, którą urządził Krutowicz w sutere- 
nie swego domu. х (e). 

5 pożarów w powiecie wilejskim. 
  W. ciągu ubie 

11 wilejskiego 
Między 

tej doby na terenie powia- 

      innemi wyż sy 

        

  

5 a 

jeden 
u mianowicie Mikołaj 

. podczas któr 

Krwawa bójka. 

  

   
ajątku Miechowo, podczas którego spło- 
41 doszezętnie dom — własność adwokata 

Augustynowicza. (e). 

    

Usinowicz doznał tak ciężkiego uszkodzenia 
» musiano go odwieźć do szpitala. 

Sprawców pobicia Sołohuba i Hilewicza — 
zatrzymano. (cy. 

    

Mołodeczno. 
Zagadkowe usiłowanie podpalenia. 
Mieszkanka Mołodeczna Szejna Linder 

powiadomiła policję, że enegdaj w nocy 
między jej domem, a domem A. Akselroda 
przy ul. 3-go Maja jakiś nieznany osobnik 
wsunął szmatę przesyconą naftą którą pod- 
palił, 

Linderowa zawezasu zauważyła grożące 
niebezpieczeństwo i w czas ogień ugasiła. 
Linderowa zauważyła również sylwetkę u- 
ciekającego podpalacza, który zbiegł w kie- 
runku ul. Miekiewicza. Policja prowadzi 
dochodzenie. (e). 

Z pogranicza. 
Uciekinierzy z „Raju* Sowieckiego. 

W niedzielę 1 b. m. rano w rejonie od- 
wiuka granicznego Szepietowszczyzna na te- 

ren polski zbiegło 9 włościan pochodzących 
z Białerusi sowieckiej 2-eh włościan posia- 
«lało broń którą złożyli placówee KOP. 

    

  

Samosąd nad komunistą wiieńskim. 
Do Wilna nadeszła wiadomość, iż zna- 

my na gruncie wiłeńskim komunisia Bajer 

WIEŚCI Z WOJEW. 

Miehał vel Michałowski został zamordowa- 
ny w okręgu krajskim, gdzie pełnił funkcję 
zastępey komendanta milicji. 

Bajera zastrzelili włościanie za barba- 
rzyńskie obchodzenie się z aresztowanymi. 

    

Polsko-sowiecka konferencja 
graniezna. 

Onegdaj na odcinku granicznym Dzisna 
odbyła się konfereneja polsko-sowiecka, na 
której rozpatrzono 6 spraw granicznych 
oraz kwestję wydania 2 dezerterów zbiegłych 
do Polski. Po dłuższych naradach przedsta- 
wiciele władz sowieckich przyjęli warunki 
delegacji polskiej, które przedstawią wła- 
dzem przełożonym. 

Pozatem załatwiono pomyślnie zatarg w 
sprawie zniszczenia 2 słupów granicznych 

Žž sowiecką. 

Brasław. 
Tragiczna Śmierć i00-letniej staruszki 

100 leinia mieszkanka majątku Ha- 
biłacja gm. budsławskiej H. Nadolska—cie- 
sząca się jak na jej lata dobrem zdrowiem, 
podczas mycia się w łaźni straciła nagle 
równowagę, upadła do basenu z zimną wo- 
dą i utonęła. (e). 

    

NOWOGRÓDZKIEGO 
Oddzia: Nowogródzki „Kurjera Wileńskiego" mieści się 

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

Kino dźwiękowe 

Pogoń 
w Nowogródku 

„KRÓL JAZZU* 
NASTĘPNY PROGRAM:   

  „MONTE CARLO"     

Nowogródek. 
Jubileusz kapłaństwa ks. dz. 

J. Węekiewicza. 

W dniu 9 listopada b. r. przypada ju- 
bileus 5 lecia kapłaństwa ks. dz. Węckie- 

wicza proboszcza parafji nowogródzkiej. W 
dniu tym odbędzie się w kościele św. Mi- 
chała uroczyste nabożeństwo zakończone bło- 
gosłuwieństwem jubilata. 

  

  

    

Zjazd reterentów spiowych wojew. 
nowogródzkiego. 

; W dn. 29 i 30 października b. r. odbył 
Się w Nowogródku zjazd referentów spiso- 

wych wojew. nowogródzkiego. Na zjeździe 

tym rozpatrywane były pod kierunkiem de- 
legata Gł. Urzędu Stat. wszystkie wątpliwe 
kwestje, powstałe w toku próbnego spisu, 

   

  

oraz  zaznajamiano się z poszczególnemi 
<czynnościemi referentów i komisarzy spi- 
sowych. 

Dzień oszezędności w Nowogródku. 

W dniu 31 października b. r. o godz. 15 
odbył się w. lokału Mi jskiego Kina obchód 
dnia oszczędności. Udział w nim wzięła li- 
cznie młodzież, a w tem gimnazjum białor. 
oraz ludność miejska i wiejska. 

: Uroczystość tę otworzył p. starosta Hry- 
niewski przedstawiając zebranym doniosłość 
cnoty oszczędzania w życiu indywidualaem 

i poszczególnych narodów. Ż; 
słowa prelegentów znalazły j 
zrozumienie wśród społeczeństwa i 
żądany rezultat. 

Następnie poseł J. Małynicz w dłuższem 
referacie zobrazował synłezy osz 
jej eelowość i wpływ na życie go 
Nie będę jednak streszczał tego ref 
również i referatów następnych prelegentów 

P. P. Salomona i Sianożęckiego, gdyż od- 
nośny jest z tr ą powyższych referatów. 

Po tych odczytach poseł Małynicz w 
czył książeczki oszczędnościowe p 
niom konkursistom, którzy za swoją pilność 
w oszczędzaniu zostali wyróżnieni. Są to ucz. Limanowska Kazimiera, Jakóbowski, 
oraz hercerze rzemieślniczej dr Po- 
pławski Marjan. Morawski Jan i Bartosze- 
"wvicz Jan, 

Następnie p. Sieczko w krótkich słowach 

  

   

  

   

  

ały po- 

     

       
  

   

      

  

    

  

dł zebranych z pracą organiz 
wie EE nad uświadomianiem ludno: 
„eJSKiej o potrzebie oszczędzania i lokowa 

    

nia kapitału w i St ytuejach bankowych. po- 
€ miejscowo: аЗ ii nazwiska osób wyróż- 

IRE; W konkursie oszczędzania. 
si „AD zespół muzyczny gimn. biało- 
dą PŁ a kilka utworów własnej kompo- 
zycji, wzbudzając swoim śpiewem i grą przy 
jemne wrażenie. х 4 

W. czasie obchodu 
orkiestra policyjna. 

  

    

  

Przygrywała również 

S Iw.. 

Migawki nowogródzkie, 
Pisząc ten feljetonik miałem na myśli no- 

wy nabytek Nowogródka. Nagle jednak przy 
pomniałem, że korespondent wileńskiego mo- 
narchistycznego „Kurjera Nowogrodzkiego“ 

p. Veg, Przed kilkoma dniami zaoponował przeciwko rzekome 
„wynalazku*. 

i Takie Postępowanie nowego nowogródz- 
kiego Kolumba. troch 
jeszcze w pierwszych 
cia Nowogrėdzkiego“ 

„migawki 

mu przywłaszczeniu jego 

€ mnie zdziwiło, gdyż 

latach istnienia „Ży- 
» czytałem już tytuły: 

к nowogródzkie, a później... coś 
innego, gdzie naprawdę pod budzm refe- ratem był cudzy podpis 3 
M tyle taktu, aby nad po dobnemi wybrykami Przejść do porządku dziennego.  Atoli Przedwczoraj znowu inny „jegomość... — rości p 5 

й: retensję o tytuł włas- 
3 "zyszlo wiee mi do“ gło- wy, czy aby p. Veg. nie zwrėcit sie 

nošci „migawek“, 

      

; y " Z swoje- mi pretensjami do niego? Bo ją osobiście 
«ni też bezimienny autor tytułu „migawki” 

  

«ie będziemy rościć o to pretensyj, 
= 

A bylo to tak: 

Idę wieczorem po najbardziej zaludnio- 

nym chodniku od strony starostwa w kie 

runku hotelu Europejskiego, a tu taka sliz- 

gawica: — wszystko co z wierzchu padało— 

na ziemi zamarzło. To też ludziska idąc 

posuwali nogami na wszystkie strony ni- 

czem w tańcu charlestona. Idę z wielkim 

trudem... a naprzeciwko idzie obywatel mia- 

sta zdradzając bliską znajomość z bachu- 

Nie mogąc utrzymać równowagi, je- 

gomość łapał rękoma powietrze i przecho- 

dzące osoby bez względu na płeć i wiek, 

wciąż narzekając że mu ciasno i że chodni- 

ki są krzywe. Gdy go mijałem, raptem on 

krzyknął: 3 

— Migawki!... o, o, jak mi miga w oczach! 

Ale to są moje rodzone migawki! 

Wtem nogi rozeszły mu się w przeciwse 

strony i jegomość runął jak długi, aż ziemia 

stęknęła. 

— Uch jakie mam migawki! — woła le- 

żąc na ziemi. — Niech pan nie nie wspo- 

mina o migawkach, bo to są moje własne 

migawki nabyte od Noego. 

sem. 

Wreszcie usiadł na chodniku i z nad- 

miaru wzruszenia i obawy aby mu kto mi- 

gawek nie przywłaszczył, począł wyrabiać 

ustami i gałami dziwne miny, aż wreszcie 

oddał nadmiar zjedzonych sardynek i wy- 

pitej żytniówki komuś do koszyka, a gdy 

mu go pośpiesznie usunięto — Zawołał: 

— Mo...je...e..e..emi..! i znowu. 

Wreszcie gdy mu ulżyło widząc, że nie- 

  

ma tu pretendenta do „migawek* podniósł 

się dzięki uprzejmej pomocy policjanta i ja-, 
ko uprzewilejowany odjechał do domu wo- 
łając wciąż, że ma migawski.. 

Jak wspomniałem na wstępie, chciałem 
o czem innem pisać, a że tu miejsca już 
niema, więc odłoże to na jutro. 

Powiem tylko w sekrecie, że mam na 

myśli sa—mo—chód... 

  

Iw. 

Wołkowysk. 
Akcja pomocy bezrobotnym. 

Akcja postępuje naprzód. Zebrano około 
600 centn. ziemiaków i przeszło 2000 zł. Nie- 
stety pieniądze zebrane od pracowników ko- 
lejowych muszą być odesłane do Dyr. Ko- 

  

  

lejowej w Wilnie. Stanowi to około pół 
zebranej sumy. Pożądanemby było, by te 
pieniądze były zużytkowane na miejscu. 
Mamy w komitecie po obliczeniu 500 rodzin 
co stanowi około 1200 osób bezrobotnych. 
Zorganizowano punkty dożywania w. Wol- 
kowysku, w Świsłoczy w Rosi i w Zelwia- 
nach. Prace podjęła ruchliwa organizacja 
Obywatelskiej Pracy Kobiet. Położony jest 
nacisk na dożywianie dzieci szkolnych, któ- 
re nieraz przychodzą bez śniadania na lek- 
GR Magazyny zebranych produktów usta- 
nowiono w Wołkowysku, Świsłoczy, Rosi i 
Paskach. Wi tych ostatnich dzęki staraniom 
wójta p. Sadowskiego zbiórka dała najlepsze 
rezultaty. 24 października odbyło się ze- 
branie Komitetu pomocy bezrobotnym dla 
określenia przydziału zapomóg pod prze- 
wodnictwem z. starosty p. Stoszka. Pan sta- 
rosta polecił wójtom oraz przesezom lokal. 
komitetów, by intensywnie zbierali składki 
miesięczne. Ponieważ Kolej wyodrębniła się 
co utrudni pracę postanowiono wysłąć de- 
legację do Wojewódzkiego Komitetu P. B. 

z prośbą o interwencję w Dyrekcji Kolejo 
wej Wileńskiej by składki miesięczne były 
przekazywase Komitetowi Wołkowyskiemu. 
Obrady trwały od godz. 6 p. p. do 23. 

Bez komentarzy. 
Na list z prośbą o zbieranie składek z 

załączoną listą p. wójt Sadowski otrzymał 
od ks. M. Wemdałowskiego następującą od 
powiedź: „Do Pana Przewodniczącego Pod- 

KU RI ER 

Ii OBRAZKI ZKRAJU. 
Ofiar w Piaskach. Zwracam li- 
33 dla bezrobotnych uprzejmie 

panu przewodniczącemu, iż tu 
pomyłka. Listę ofiar 

należałoby: skierować do: sołtysa czy sekwe- 
stratora, a nie do proboszcza. Przyzna mi 
Pan, że obowiązków wymienionych nie je- 
stem w sianie i nie mogę wykonać. — Ks. 
M. Wemdałowski*. 

komitetu Z 
stę ofiar Ni 
zaznaczam 

prawdopodobnie za: 

          

Wścieklizna. 
W „gminie Świsłockiej we wsi Krasne za- 

bito 7 krów pokąsanych przez wściekłego 
psa 

  

w Izabelinie skradziono 5 koni. Ślady 
prowadzą do pow. prużańskiego. Podejrze- 
nie padło na Cyganów, obozujących w oko- 
1 

Wilki. 
W miastecszku Piaskach na pastwiskach 

wilki pożarły 12 koni. Z. pierwszym šnie- 
giem, który umożliwi wytropienie zwierza 
będzie organizowana obława. 

AKCJA ODCZYTOWA BEZPAR- 
TYJNEGO BLOKU. 

Nowogródek. 
Kolejny odczyt popularny jaki zorgani- 

zował w ub. niedzielę Sekr. Woj. B. B. W. 
R. w Nowogródku. miał za temat aktual- 
ną kwestję wojny i pokoju. Poruszył ją w 
swej prelk refer. Kult.-Ośw. Sekr. Woj. 
BBWR., daj szereg ciekawych przykładów 
z własnych przeżyć. wojennych. Wskazując 
na straszliwe i po dziś dzień siegające skut- 
ki wojny atowej, równocześuie prelegent 
poruszył kwestję przysposobienia wojskowe- 
go dla celów obronności kraju. Ilustracją do 
odczytu był film: „Na Zachodzie bez zmian* 
którego cz: bitewną wyświetlano dla słu- 
chaczy, rekrutujących się głównie ze świata 
robotniczego (Związek Robotników  Niefa- 
chowych, - Związek Automobilistów). Film 
wywarł silne wrażenie na ludzi, którzy praw 
dziwej wojny nie widzieli i słabo ją sobie 
wyobrazić dotychczas mogli. Prełegent na- 
grodzony został długo niemilknącemi okla- 
skami. R. 

ŻYCIE HARCERSKIE. 

Harcerz jest oszczędny i oiiarny. 
W. obecnej sytuacji Państwa szczególne 

znaczenie ma dla młodzieży harcerskiej ten 
punkt prawa harcerskiego który nakazuje 

oszczędność i ofiarność. Z pośród pięciu 
drużyn harcerskich jakie istnieją na terenie 
miasta Nowogródka, wyróżniła się szczegól- 
nie w tym kierunku 3-cia drużyna harce- 
rzy im. Marszałka Piłsudskiego. 

Zamiast bezcelowego wałkowania 

ryj harcerskich”, świadczy się prawo hercer- 
skie życiem. Stworzona została w drużynie 
kasa oszczędności która daje nader pomyślne 
wyniki. Dość powiedzieć. że w ciągu dwóch 
miesięcy złożyli chłopcy swe groszowe wkład 
ki 140 razy. To też spotkało 3-cią druży: 
harcerzy uznanie ze strony Komunalnej 
sy Oszczędności. 

Na akademji oszczędnościowej na 5 na- 
gród, 8 przypadły 3ciej drużynie. Z innyct. 
drużyn harcerskich nikt nie został nagrodzo- 
ny. Oby za przykładem Trójki poszły też 
inne drużyny. R. 

BPT ESTA EISS 

Konferencje kolejowe. 

W dniach 3 i 4 listopada r. b, od- 
będzie się w Wiłnie konferencja kole- 
jowa, w której wezmą udział: przed: 
stawiciel departamentu Ministerstwa 
Komunikacji, przedstawiciel Central- 
mego Biura Rozrachunków w Bydgo- 
szczy oraz przedstawiciele wydziałów 
kontroli dochodów i wydziałów han- 
dlowo-przewozowych -dyrekcyj kole- 
jowych w Wilnie, Radomiu, Lwowie. 
i Katowicach. Przedmiotem obrad bę- 
dzie rozrachunek P. K. P. z kolejami 
Z. S. R. R. 

  

  

  

   

  

        

          

    

  

   

    

So: 

W dniu 5 i 6 lisopada r. b. od- 
będzie się w Wilnie konferencja kiero- 
wników wydziałów kontroli dochodów 
dyrekcyj kolejowych w Radomiu, 
Lwowie, Stanisławowie, Krakowie, 
Katowicach, Poznaniu, Gdańsku, War- 
szawie i Wilnie z przedstawicielem 
Ministerstwa Komunikacji na czele, w 
sprawach rozpatrzenia projektu prze- 
pisów kontrolno-rozrachunkowych о- 
raz projektu zmian regulaminu dla wy 
działów kontroli dochodów i innych. 

Udział nauczycielstwa 
w akcji spisowej. 

W związku z drugim powszechnym spi- 
sem ludn „ jaki przeprowadzony będzie w 
dniach od 9 do 13 grudnia r. b., Kurator O- 
kręgu Szkolnego Wileńskiego zwrócił się z 
wezwanięm do nauczycielstwa o wzięcie ezyn- 
nego udziału w akcji spisowej przez przyj- 
mowanie obowiązków komisarzy spisowych. 
Powołani na komisarzy spisowych nauczycie- 
le otrzymają od władz przełożonych urłopy 
na czas spisu, a w razie potrzeby korzystać 
będą mogli z krótkich parodniowych urlo- 
pów w okresie przygotowawczym, a to dla 
wzięcia udziału w organizowanych przez wła. 
dze spisowe kursach instruktorskich. Inspek- 
torzy szkolni zostali upoważnieni do udziela- 
nia zezwoleń na zawieszenie zajęć od 9—13 
grudnia r. b. w tych szkołach powszechnych 
na wsi. gdzie lekcje nie mogłyby się w tym 
czasie, odbywać z powodu spełniania przez 
nauczycieli czynności komisarzy spisowyc 

List do Redakcji. 
Wielce Szanowny Panie Redaktorze! 

   

  

  

   

  

Uprzejmie proszę o łaskawe umieszczenie 
w swem poczytnem pismie co następuje: 

W dniu 31 października r. b. Związek 
Urzędników Kolejowych obchodził uroczyste 
otwarcie swego lokalu p. ul. Słowackiego 11. 

Wieczorem na wymienioną uroczystość za- 
proszono chór, orkiestrę kolejową oraz ze: 

spół tearalny Ogniska, który miał wykonać 
kilka numerów rewjowych. W czasie jednej 
z dłuższych przerw programu niejaki p. F. 
Lachowicz samowolnie produkował swoje ku- 
plety, które okazały się nadwyraz niesmacz- 
ne i nie na miejscu, a przez zebranych gości 
zostały wzięte za jeden z numerów Ogniska. 

Wobec powyższego jestem zmuszony wy. 
jaśnić, że pan F. Lachowicz nie należy ani 
do zespołu Ogniska, ani też nie był upoważ- 
niony przez Zarząd do występów. 

Przytem nadmieniam, że wszystkie nu- 
mery z rewji Kolejowej podlegają Ścisłej cen 
zurze, i krytyce teatralnej Zarządu Ogniska 
oraz przedstawicieli ze świata literackiego. 

Załączając wyrazy głębokiego szacunku 
pozostaje z poważaniem } 

Leonard Lisiewicz 
Czynny Członek Sekcji . Teatralnej 
Ogniska Kolejowego w Wilnie. 

Wilno; dn. 3.XI.. 1981 T. 
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МОВЕ НЕка > 

Pierwszy wypadek opodatkowania się 
robotników : т 

"na rzecz Komitetu Walki ż Bezrobociem. 
W niedzielę 1 b. m. edhyła się masów- 

ka robotników na hucie szklanej „Vitrum*, 
zwołana. przez Robotniczy Związek Zawodo- 
wy Przemysłu Szklanege Ziem :Północno- 
Wschodnie. 

Po omówieniu spraw natury organizaey j- 
nej i zawodowej zebrani zapeznawszy się 
Zz okėlnikiem Głównego Inspektora Pracy, 
który mówi o koniczności redukcji w przed- 
siębiorstwach i zastąpienia bezrobotnymi 
tych wszystkich pracowników, którzy po 
siadają nieruchomość, bądź drugie źródło 
dochodu zebrani hutniey stwierdzili, iż wśród 
nich nie znajduje się nikt, kteby na zasa- 
dzie tego okólnika mógłby podlec redukcji. 

Wobee tego, iż wspomniana zasada re- 
dukcji personelu na hucie „Vitrum* nie mo- 

  

że mieć miejsca, robotniey uchwalili jedno- 
myślnie: 

1) opodatkować. się na rzecz bezrobocia 
w wysokości 1proe. od zarobku miesięcz- 
nego i 

2) wezwać Zarząd huty. „Vitrum*, by za- 
deklarował na ten cel trzy razy większą 
kwotę w stosunku do tego, co. przypadnie 
od nich. 

Ponieważ na hucie tej pracuje około 
120 rob, o przeciętnej zarobku 109 zł. mie- 
sięcznie łączna kwota z opodatkowania wy- 
niesie przeciętnie 500- zł. + 

Zaznaczyć trzeba iż jest te pierwszy wy- 
padek dobrowolnego opodatkowania się ro- 
bótników na rzecz bezrobocia na naszych 
ziemiach, (w) 

Krwawe zajścia w restauracji „Europa”. 
Wezoraj wieczorem zgłosiły się do naszej 

redakeji dwie panie i opowiedziały o nastę- 
pującym padku. 

Są artystkami występującemi w restaura- 
cji „Połonja*, Gdy spożywały we trójkę 
obiad w restauracji „Europa* usiadła przy 
zajętym przez nie stoliku Helena Kustocz, 
(pseudo Leńska) występująca w restauracji 
„Eurepa*. Ponieważ znały ją, jako osobę 
skłonną do awantur, obawiając się jakie- 
goś zajścia jedna z pań, mianowicie Helena 
Zmarżanka (pseudo Blondi) poprosiła ją, by 
ich stolik opuściła, gdyż do towarzystwa za- 
proszoną nie zestała i wogóle siedzieć z nią 
razem nie życzą. Leńska poczuła się tem 
bardzo dotknięta, ale z rewanżem zaczekała 
do bardziej nadarzającej się okazji. 

Jakoż długo na to nie czekała, bowiem 
„nieprzyjaciółki* wkrótce podniosły się i 

  

wyszły z sałi. Leńska podążyła za niemi i w 
korytarzu prowadzącym do holu hotelowego, 
dopadła znienacka Zmarżankę i chwyciwszy 
ja z tyłu jedną ręką za włosy zapuściła pa- 
zury drugiej ręki w jej twarz. 

GdyZmarżanka wyrwała się i chciała się 
bronić Leńska znowu ją dopadła i pięścią 
uderzyła w oko. Krzyk, zamieszanie, policja. 
Zawezwano pogotowie, spisano protokół. 

Skutki tej. awantury dla napadniętej hyły 
fatalnie: eała twarz została strasznie pokrwa- 
wiona, nos rozcięty, górna warga spuchnię- 
ta, pod okiem olbrzymi siniee. ż 

Wobee takiego poranienia twarzy p. Zmar 
żanka nie będzie mogła przez kilka dni wy- 
stępować, ponosząc przez to znaczne straty, 
to też awanturniczą Kustocz-Leńską zaskar- 
ża do sądu o odszkodowanie i oczywiście o 
napad z zadaniem uszkodzenia ciała. 

Rozmyślewiczówna popełniła samobójstwo. 
We wczorajszym numerze „Kurjera Wi- 

leńskiego* donosiliśmy o zagadkowym zgo- 
nie 19-ietniej Marji Rozmyślewiczówny — 
funkejonarjuszki szpitala św. Jakóba, kłó- 
rej zesztywniałe zwłoki znalezieno w jej 
pokoiku, którego nie opuszezała od dwóch 

    

  

j======—| Dzió: Karola, Modesty. 

| Środa Juto:. Elżbiety. 

| 4 (| w Aa 6 m. 35 | 1 schód słońca —g. 6 m. 

Z Zabódy walke 
Spostrzeżenia Zakładu Hetosratocji U. 8. B. 

w Wilnie z snie 3 X1— 1931 reku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 766 

Temperatura średnia +3 C. 

я najwyśeza: -|- 5° С. 

3 najniższa: — 1° С. 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr przeważający: połudn.-zach. 

Tendencja baromus spadek, potem wzrost. 

Uwagi: pochmurno, mgła. 

MIEJSKA. 
— Nowy lokal szkelny. Magistrat муч 

majął 1t-topokojowy lokal "w domu Bu- 
kowskiego przy zbiegu ul. Trockiej i Zawal 
nej a pomieszczenie jednej ze. szkół -po- 
wszechnych. Wynajęty łokał podług orze- 
czenia Komisji w ztipełności odpowiada swe- 
mu przeznaczeniu. +  * * Ё 

W ten sposėb Magistrat realizuje powoli 
postulaty Inspektoratu Szkolnego, dążąc do 
złagodzenia bolączki, jaka trapi szkołnict- 
wo wileńskie w postaci przepełnienia pra- 
wie wszystkich szkół powszechnych. 

—_ Park. ludowy. Komitet Opieki nad 
Ziemią Wileńską poruszył «ponownie zaini- 
cjowaną w swoim czasie przez Magistrat 
myśl organizacji parku ludowego na pery- 
ferjach miasta. Wnioskodawcy, jako na 
punkt otwarcia parku, wskazują na Bel- 
mont. Myśl ta nie mogła być dotychczas 
zrealizowana z powodu ścisłego związku z 
tym projektem planu regulacyjnego m. Wil- 
na, który w powodzi trudności finansowych 
nie został jeszcze sporządzony, aczkolwiek 
prace pomiarowe zostały już bardzo da 
leko zaawansowane. W dyskusji, jaka wy- 
wiązała się nad omawianym projektem Ma- 
gistrat który aczkolwiek skłonny jest potrak 
tować otwarcie parku ludowego przychyl- 
nie konkretnej decyzji nie powziął, posta- 
nawiając przekazać powyższą sprawę do ra- 
dzieckiej Komisji Ogrodowej dla jej zasadni 
czego omówienia i sporządzenia odpowied 
niego wniosku. 

— Magistrat chee się pozbyć kina miej- 
skiego. Skandaliczna gospodarka kina miej- 
skiego, która w obecnym stadjum znałazła 
już epilog w zainteresowaniu się władz pro- 
kuratorskich doprowadziła do dużych de- 
ficytów, jakie ostatnio stale ponosiło mia- 
sto z prowadzenia tego przedsiębiorstwa. W 
związku z tem w łonie Magistratu zaczęła 
kiełkować myśl pozbycia się defieytowej pla- 
cówki, tem bardziej, że oddawna zatraciła 
ona charakter instytucji kulturalno-oświato- 
wej. Konkretnie projekt ten został omó- 
wiony na wczorajszem posiedzeniu, Magi- 
stratu, który w zasadzie postanowił kino 
miejskie wydzierżawić, tymczasem jednak 
w ciągu miesiąca bieżącego będzie ono pro- 
wadzone przez miasto nadal we własnym 
zakresie. 

— Usprawnienie linji elektrycznej na ul. 
Portowej. Jak się dowiadujemy Magistrat 
m. Wilna postanowił niezwłocznie przystą- 
pić do naprawy sieci prądu stałego zasila- 
jącego ulicę Portową. Ma tam być wybu- 
dowana tymczasowa linja powietrzna. 

LITERACKA. 
— Wieczór autorski Ewy Szełburg Za- 

rembiny. Sto czterdziestą ..Środę literacką* 
która przeniesiona została na czwartek. dn. 
5 listopada wypełnią recytacje utworów 
niepospolicie utalentowanej autorki Ewy 

Szelburg Zarembiny. Artyści teatrów wi- 
leūskich odezytają kilka  niedrukowanych 
nowel utalentowanej pisarki oraz szereg poe- 
zyj. Zapowiedź przyjazdu autorki „Dziew- 
czyny z zimorodkiem*, Chusty św. Weroni- 
ki* wzbudziła w sferach Titeracko-artystycz 
nych Wilna duże zainteresowanie. 

UNIWERSYTECKA. 
— Odczyt prof. Henryka Gregoire, Dzie- 

kana Wydziału Filozoficznego Uniwersyte- 
tu w Brukseli, na temat: „Od Eudoksji do 
Pulcherji* (z życia dworu bizantyjskiego w 
V stuleciu) odbędzie się w środę dnia 4 go 
b. m. o godz. 19-ej w Auli Kolumnowej Uni- 
wersytetu. Wstęp wolny. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Wspomnienie studenta medycyny U. 

S. B. Franciszka Pietkiewicza z wysp Soto: 
wieckich. Dnia 4 listopada r. b. o godz. 20 
w lokalu Ogniska Akademickiego (ul. Wiel- 
ka 24) zostanie wygłoszony odczyt p. t. 
„Wspomnienia z wysp Sołowieckich* przez 
studenta miedycyny 0. $. В. Franciszka 

dni. я 
Przeprowadzonk doehcjdzenie piolicyjne 

ustaliło, że Rozmyślewiezówna odebrała so- 
bie życie przez otrucie się. 

Jakiej trucizny zażyła Rozmyślewiczówna 
ustali sekeja zwłok. (e). 

  

  

Pietkiewicza. Wstęp dla akademików 30 gr. 
dla nieakademików 50 gr. 

— Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Członków Stow. Bratnia Pomoc P. Mł. Akad. 
U. 5. B. W związku z ukończeniem prac 
Nadzwyczajnej Komisji do Zbadania Gospo- 
darki Mensy Akademickiej, odbędzie się dn. 
21 b. m. w Sali Śniadeckich U. S. B. Nadz 
wyczajne Walne Zebranie członków Stowa- 
rzyszenia. 

— Z Legjonu Młodych. W najbliższym 
czasie. odbędzie się zebranie dyskusyjne na 

_ temat szkolnictwa w. Legjonie Młodych w 
lokału własnym. Зь 

— Z Odrodzenia. Organizacyjne Zebranie 
Senjorów Odrodzenia. — W. piątek dnia 30 
paždziernika r. b. o godz. 7 wiecz. odbylo 
się organizacyjne zebranie Senjorów Odro- 
dzenia. Tymczasowy Zarząd tworzą: p. Me- 
cenaś Zmitrowicz Józef, (prezes), oraz Ma- 
gister Józef cicki jako sekretarz. Poza 
tem wyłoniono Komisję złożoną z trzech 
osób: Ks. Meysztowicza, Dr. Świaniewicza i 
Mgr. Rusieckiego Bernarda, majcą na celu 
opracowanie wytycznych dla dalszej pracy 
Stowarzyszenia Senjorów „Odrodzenia. 

° — Do Zarządów Kół Naukowych. Zarzą- 
dy Kół Naukowych są proszone o jaknaj- 
Szybsze nadsyłanie sprawozdań do „Alma 
Mater Vilnensis“ pod adresem Bratniej Po- 
mocy Pol. Młodz. Akadem. 0. S. B. (ul. 
Wielka 24) dla Kol. Rudziūskiego Witolda. 

„ш— Z Akademiekiego Koła Radomian Dn. 
4-b. m. 6 godz. 19 odbędzie się zebranie 
Koła Radomian w lokalu Koła Medyków (ul. 
Wielka 24), na które Zarząd prosi wszyst- 
kich członków i akademików pochodzących 
z ziemi Radomskiej, którzy w tym roku wstą 
pili na Uniwersytet Stefana Batorego. 

— Giełda Prasowa. Poniedziałkowa Gieł- 
da Prasowa, na której przewodniczył kol. 

  

- prezes H. Dembiński miała bardzo ożywiony 
charakter. . Załatwiona została 
sprawa normalnie ukazujących się dodat- 
ków w miejscowej prasie. Liczny napływ 
artykułów i sprawozdań dowodzi, że Giełda 
Prasowa była palącą potrzebą w naszem. ży- 
ciu akademickiem. 

— Związek : Akademickiej Młodzieży Lu- 
dowej. Dnia 1 listopada r. b. odbyło się 
Walne Zebranie Związku, na b. c. akad. 
władze związku ukonstytuowały się nastę- 
pująco: prezes — Ambrosiak Jan, vice-pre- 
zes — Szkop Jan, sekretarz — Muraszko 
Konstanty, skarbnik — Wojciechowski Sta- 
nisław, czł. zarządu — Kordowicz Wiktor. 
Kom. Rew. — przewodniczący — Szczepań- 
ski Zygmunt, członkowie.— Borzdyński Jan 
i Grabowski Feliks. 

ostatecznie 

Z KOLEI. 
— Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwo- 

"wych w Wilnie podaje de publicznej wiado- 
mości, że pociąg sowiecki Nr. 2, odchodzący 
z Niegorełoje w środy, jako ekspresowy do 
Mandżurji, składa się wyłącznie z 3 wago- 
nów sypialnych I kl. do Mandżurji i jednego 
wagonu Mikst I i II kl. do Moskwy. Wago- 
nów miękkich i twardych w tym pociągu 
niema. 

  

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Zebranie Związku Hodowców Drobiu 

ziemi Wileńskiej odbędzie się we wtorek 
dnia 10-go listopada r. b. o godz. 5-ej po poł. 
w lokalu Wileńskiego Towarzystwa Organi 
zacyj i Kółek Rolniczych, Wilno, Sierakow- 
skiego 4. Na porządku dziennym pilne spra- 
wy zbytu drobiu żywego i bitego oraz referat 
p. Wacława Budrewicza, inspektora hodowli 
drobiu „Jakie rasy gęsi należy chować na Wi- 

nie*. Obecność hodowców jest bar 
żądaną. 

— VWileūskie Towarzystwo * Ogrodnicze 
komunikuje, iż w dniu 8 listopada w nie- 
dzielę o godz. 4 po: poł. w łokalu T-wa— 
Wilno, Sierakowskiego 4, odbędzie się mie- 

sięczne zebranie Towarzystwa z następują- 

   

‚ сут porządkiem dziennym: 
referat inspektora ogrodnictwa p. Jana 

Krywko „Najbardziej rentowne kultury og- 
rodnicze w warunkach drobnych gospodarstw 
miejskich; 

referat p. T. Zajączkowskiego „Jak manty 
planować upiększenie naszych -osiedli*; 

wyniki konkursu upiększenia balkonów i 
okien; 

wolne wnioski. 
a zebranie to Towarzystwo zaprasza 

członków a także gości miłośników ogrod- 
„ nictwa — wstęp bezpłatny. 

— Walne zebranie Kasy pogrzebowej 
szewców m. Wilna. W niedzielę dnia 8 b. 
m. o godz. 7 wiecz. w Sali parafjalnej koś- 
cioła św. Jana odbędzie się Walne Zebranie 
Kasy Pogrzebowej: szewców m. Wilna. 

Na porządku dziennym: i 
1) Sprawozdanie dotychczasowego za- 

rządu; 2) Wybory nowego zarządu; 3) Wol- 
ne wnioski, 

— Wiłeńskie Koło Związku  Bibljoteka- 

3 

rzy Polskich w Wilnie. W. czwartek 5-g0 
listopada b. r. o godz. 8 wieczór odbędzie 
się w Uniwersyteckiej Bibljotece Publicznej 
zebranie Wileńskiego Koła Związku Bibljote 
karzy Polskich z referatem p. - Stanisława 
Lisowskiego p. t. „Bibljoteki- rosyjskie”, * 

Wprowadzeni goście mile widziani. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Zarząd Oddziału . Wileńskiego Zwi 

ku Zawodowego Leśników w Rzez 
tej Polskiej liczący przeszło 909 członków 
na posiedzeniu w dniu 20 października r. b. 
uchwalił opodatkowanie się wszystkich człon 
ków w wysokości pół procentu poboruw 
miesięcznych brutto, poczynając od dnia 
1 go listopada 1931 r. aż do odwołania, na 
rzecz bezrobotnych członków swego Oddziału 

— Baczność oficerowie i podchorążowie 
rezerwy! Zarząd Koła Wileńskiego Z. O. R. 
komunikuje, iż począwszy od dnia 6go 
listopada 1931 r. w każdy piątek w godzi- 
nach od 18 do 20-ej będą się odbywać w; 
kłady z dziedziny wiedzy wojskowej i z: 
cia na stole plastycznym — w lokalu Koła, 
uł. Wileńska 33 — Klub Techników. 

Pozatem „Zarząd Koła Wileńskiego Z. O. 
R. wzywa swych członków oficerów i pod- 
chorążych rezerwy do przybycia na zebranie 
informacyjne mające się odbyć w dniu 15 
listopada 1931 r. (niedziela) o godz. 11 w 
lokalu Koła Z. O. R. Wilno ul. Wileńska 35 
Klub Techników. 

Obecność bezwzględnie wymagana. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 
— Pogrzeb b. ławnika Magistratu. Przed 

kilku dniami zmarł szef sekcji nieruchomoś- 
ci ławnik Magistratu b. p. Grzegorz Abra- 
mowicz. Koszta pogrzebu. w wysokości 500 
złotych Magistrat postanowił przyjąć na 
rzecz miasta i wypłacić siostrze zmarłego. 
W pogrzebie b. p. Abramowicza wzięli u- 
dział przedstawiciele miasta, którzy na tru- 
mnie zmarłego złożyli w imieniu Magistratu 
wieńce. 

Zmarły pracował w Magistracie 5 lat. 
Z-powodu długotrwałej choroby b. p. Abra- 
mowicz wraz z rodziną znalazł się w skraj- 
nej nędzy. Ojciec zmarłego znajduje się w 
przytułku miejskim dla starców. 

— „Di Woch*. Pod tym tytułem ukaże 
się 6'b. m. pierwszy numer Żydowskiego ty* 
godnika ilustrowanego, poświęconego spr. 
wom. Sztuki plastycznej, teatru, muzyki i ki- 

a. Wydawcą tego pisma jest b. dyrektor 
ej Wystawy Sztuki* p. A. Sapir. 

KOMUNIKATY. 
— Zarząd Koła Wileńskiego Z. O. R. 

podaje do wiadomości członków, iż są do 
objęcia 2 posady instruktorów P. W. z pła- 

iesięczną około 250 zł. 
i muszą złożyć podania z 

ciorysem i wiądczeniem z poprzedniej 
pracy w P. W. do Sekretrza Koła w ter- 
minie do dnia 7 listopada 193 1r. Pierwszeń- 
stwo mają absolwenci kursu instruktorskie- 
go Z. O. R. 

— Dźwiękowe Kino „Pan* Jak się dowia- 
dujemy już w tych dniach nastąpi otwarcie 
pierwszorzędnego kina dźwiękowego „Pan“ 
w przebudowanym, wykwintnie urządzonym 
dużym lokalu przy ul. Wielkiej 42. 

Obrazy będą wyświetlane na aparatach 
dźwiękowych wszechświatowo-znanej marki 
„Klangfilm“ odznaczające się naturalpym 
i łagodnym dźwiękiem. 

Kino-teart „Pan* zapewnił sobie na nad- 
chodzący seżon szereg kosztownych ; wspa- 
niałych dźwiękowców światowej produkcji. 

RÓŻNE. 
Chrzest neofitki. Przedwczoraj w jednym 

z kościołów wileńskich odbył się chrzest ne- 
ofitki. Podczas eerenionji kościoł był po 
brzegi wypełniony. - 

W sferach żydowskich naszego miasta 
fakt ten wywołał zrozumiałe poruszenie. 

TEATR I MUZYKE 
— Teatr Miejski w „Lutni*. Dziś w šro- 

dę 4-go b. m. o godz. 6-ej powtórzenie prem- 
jery. „Kopciuszka* w oprawie dekoracyjnej 
W. Makojnika, z B. Sławińską w roli kop- 
ciuszka i J. Wasilewskim — królewicza. Go- 
rące przyjęcie jakiego doznała wczorajsza 
premjera u dziatwy wileńskiej, która baw 
ła się świetnie, rokuje długie, długie powo 
dzenie „Kopciuszkowi*. Trzecie widowisko 

„Kopciuszka* w sobotę o godz. 3-ej. 
We czwartek -dnia 5-g0 b. m. przeuciesz 

na komedja Tadeusza Lopalewskiego w 3-ch 
aktach „Aurelciu nie rób tego*. 

W sobotę dnia 7-go b. m. „Dzień paź- 
dziernikowy* Jerzego Kaisera sztuka w 3-ch 
aktach, w której-autór ciekawie porusza pro 
blemy miłości, która swą sugestywną mocą 
odnosi zwycięstwo nie unicestwione nawet 
brutalną siłą przypadku. Sztukę tę reżyse- 
ruje p. St. Wysocka. Dekoracje W . Makoj- 
nika. > 

— Teatr Miejski na Pohulance. Ostatni 
występ Opery Warszawskiej. Dziś w środę 
dnia 4-go b. m. „Borys Godunow* ze znako- 
mitym A. Michałowskim w roli Borysa Go- 
dunowa i A. Doboszem w roli Dymitra Sa- 
mozwańca, reszta rół w wykonaniu pierw- 
szorzędnych sił opery warszawskiej ` 

We czwartek dnia go b. m. „R. ar- 
cydzieło Żeromskiego które ściąga codzien- 
nie tłumy publiczności, śledzącej ze wzra- 
słającą uwagą, pełną napięc 5 
do popisu znaležii p. M Wyrzy 
Wałłejku, W. Zpstrzeżyńst:. M Sz Е 
схома, С "zarszewksa, A. Pawłowsk» r inni. 

— Juan Manen mistrz skrzypków: znowu 
wystąpi w sali Konserwatorjum Muzycznego 
na koncercie w sobotę 7 b. m. organizowa- 
nym przez Wileńskie Tow. Filharmonicz- 
ne. Sukces jaki Manen osiągnął w dniu 24 
października był tak wielki, że organizato- 
rzy zmuszeni są do powtórzenia tego kon- 
certu—dając-tem możność ponownego usły- 
szenia fenomenalnego skrzypka. ы 

NĄ WILENSKIM BRUKU 
UJĘCIE ZŁODZIEI. 

W związku z kradzieżą w dniu 8 lipca 
r. b. gramofonu z 40 płytami, torebki dam- 
skiej, portfela skórzanego i innych rzeczy 
na ogólną sumę 900 zł. na szkodę Wojcie- 
chowskiego Stanisława (Piłsudskiego 29) u- 
stalono, że kradzieży tej dokonali Krasiewicz 
Józef (Piłsudskiego 18) i Astramówicz Ka- 
zimierz bez Stałego miejsca zamieszkania. 
Złodzieje do kradzieży przyznali się, oświad: 
czając, że gramofon sprzedali Bastomskiemu 
Izaakowi-Ickowi, zam. w Sorok-Tatarach, 
pow. wil.-trockiego, u którego gramofon zna- 

*leziono i zwrócono poszkodowanemu. 

KRADZIEŻE. 

Morgensztejn Szejnie (Mickiewicza 22) w 
dniu 2 b. m. nieznani sprawcy skradłi ze stry- * 
chu domu bieliznę męską, damską i poście- ': 
lową łącznej wartości 1200 zł, * ur 

— Gulbinowicz Wincenty (Legjonowa 29; 
doniósł policji iż'w nócy z dnia.1 na 2 b. m. 
nieznani sprawcy zapomocą dobranego klu- 
czą dostali się do składu domów urzędni-.- 
czych, budujących się. przy ul. Przejazd na 
Antokolu i skradli 55 sztuk zamków žėlaz- 
nych i 130 klamek mosiężnych do drzwi 
łącznej wartości 425 zł” * 

—. Urniażowi Wineentemu (Artyleryjska 
2) w dniu 2 b, m. skradziono ze strychu bie- 
liznę damską, męską i pościelową, łącznej 
wart. 350 zł. E 3 
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RABJO 
FALA 244,1 m. — stacja o mocy 6,5 Kw. 

FALA 581 mtr. stacja o mocy 22 Kw. 

ŚRODA, DNIA 4 LISTOPADA 1931 R. 

11.40: Komunikał i sygnał czasu. 12.10: 
Komunikaty meteorologiczne. 14.00: Pro- 
gram dzienny. 14.05: Muzyka z płyt. 15.05: 
Komunikaty. 15.20: „Mała skrzyneczka“. 
15.45: Koncert dla młodzieży (płyty). 16.20: 
„Czy wychowawcy mają karać czy nie ka- 
rać' — odczyt. 16.40: Codzienny odcinek 

powieściowy. 16.55: Lekcja angielskiego. 
17.10: „Kulisy i tło aktu 5-go listopada* — 
odczyt. 17.35: Koncert. 18.50: Chwilka strze- 
lecka. 19.00: „Z podań żmudzkich* — odczyt 
19.15: Muzyka z płyt. 19.20: „O znaczeniu 

i technice spisu ludności* — odczyt. 19.40: 
Program na czwartek. 19.45: Prasowy dzien- 
nik radjowy. 20.00: Odczyt muzyczny. 20.15: 
Piosenki w wyk. Polskich  Rewelersow. 
21.00: Kwadrans literacki. 21.15: Koncert 
kameralny. 22.15: Muzyka z płyt. 22.30: 
Komunikaty. 22.45: Muzyka z płyt. 23.00: 
Muzyka taneczna 

CZWARTEK, DNIA 5 LISTOPADA 1931 R. 

11.40: Komunikaty i sygnał czasu. 12.10: 
Komunikaty meteorologiczne. 12.15: Poga- 
danka. 12.35: Poranek szkołny. 15.00: Pro- 
gram dzienny. 15.05: Komunikaty. 15.25: 
„Wśród książek* 15.50: Audycja dla dzieci. 
16.20: Lekcja francuskiego. 16.40: Codzienny 
odcinek powieściowy. 16.50: Muzyka z płyt. 
17.10: „Żywot cichego pracownika* (Erhes- 
ła Adama) — odczyt. 17.35: Koncert popo- 
łudniowy. 18.50: Pogadanka gospodarcza. 
19.00: „Skrzynka pocztowa Nr. 174“. 19.20. 

     

Program na piątek i muzyka z płyt. 19.25: 
„Czy mój odbiornik jest dobry?* — pogad. 
19.45: Prasowy dziennik radjowy. 20.00: 
„Dzieje papierosa”. 20.15: Muzyka lekka. 
21.25: Słuchowisko. 22.10: Komunikaty i mu- 
zyka taneczna. 

SKLEP FUTER 
i PRACOWNIĄ KUŚNIERSKA 

zostały przeniesione 
do nowego lokalu przy ul. 

g MR | Od wtorku 3 listopada 1931 r. 

śm Miejskie Godz. 6,8110 W cieniu pirami 
NAD PROGRAM: Raj małżeński. Koncertowa orkiestra pod batutą p. M. Salnickiego. 

ż (BALA MIEJSKA 

КОНЕ 

Krwawe porachunki sąsiedzkie. 
Zapamiętały zabójca zbrodn ię odpokutuje w ciężkiem 

Dnia 12. IV. b. r. we wsi Bilewicze gm. 
kołowickiej, pow. wilejskiego powstała sprze- 
czka między Konstantym Gotówką a Janem 
Pyskiem. Poirytowany Gotówko usiłował po- 
bić swego przeciwnika, lecz ten przezornie 
ratował się ucieczką. 

Za uciekającym pobiegł G., lecz nie mógł 
go dogonić. 

W trakcie gonitwy na drodze znalazł się 
przypadkiem tędy przechodzący Mikołaj Du 
bowik, z którym Gotówko również miał po- 
rachunki, Ponieważ Pysk oddalał się stale, 

i Cotówko stracił nadzieję, by wyładować 
na nim swą złość, napadł na Dubowika i 
wymierzył mu cios w głowę trzymaną w ręku 
siekierą. Ogłuszony Dubowik padł na ziemię 
a wówczas Gotówko zadał mu jeszcze kilka 
uderzeń w głowę i plecy. 

Rannego przewieziono do szpitala, gdzie 
niebawem zmarł wskutek ciężkiego poranie- 

nia czaszki. 
Bestjalskiego Gotówkę policja ujęła, a 

ślady krwi na jego siekierze niezbicie dowo- 
dziły jego winy. 

Aresztowany wreszcie nie negował: samego 
czynu, lecz twierdził, że działał w obronie 
własnego życia. 

Proces sądowy, przeprowadzony w tej 
sprawie przez pp. sędziów: O. Okulicza, 5. 
Miłaszewicza i A. Orlickiego nie potwierdził 
okoliczności wysuwanych przez oskarżonego, 
jednakże, po wysłuchanu oskarżenia podpro- 
kuratora p. Pawlucia i obrony adw. Balic. 
kiego, uznał za właściwe zmienić kwalifika- 
cję prawną czynu podsądnego i za zadanie 

b. ciężkiego uszkodzenia ciała wskutek czego 
nastąpiła śmierć Dubowika, skazał na zamk- 
nięcie w ciężkiem więzieniu przez lat cztery 
z zaliczeniem odbytego prewencyjnie aresztu. 

Ka—er. 

Gospodarz zabił swego dzierżawcę za 
handlowanie z Żydem. 

Gospodarz ze ws Dworzec, gm. ilskiej, 
pow. wiłejskiego Józef Bryl przy spotkaniu 
się na początku grudnia ub. roku ze swym 
dzierżawcą, Izydorem Ogorczenko, czynił mu 
ostre wymówki, że paszę z jego pola sprze 
dał Żydowi. 

Na tem tle między powaśnionymi wynik- 
ła bójka, w rezultacie której Bryl pochwycił 
nóż, a obaliwszy przeciwnika ma ziemię dwu- 
krotnie pchnął go przebijając pierś i brzuch. 

Ranny umieszczony w szpitalu, po trzy- 
dniowych cierpieniach zmarł. 

Bryla, sprawcę zbrodni, przekazano wła- 

Silne lotnictwa t 

  

W sidłach zdr Godz. 4—6 

   

I piętro m. 6 (róg Wielkiej) 
Telefon ten sam 

dzom sądowym, a wobec tego stanął on przed 
Ill-im wydziałem karnym sądu okręgowego 
w składzie pp. sędziów: O. Okulicza, S. Mi- 
łaszewicza i A. Orlickiego. 

Oskarżony przyznał się do zadania Qgor- 
czence ciężkiego uszkodzenia ciała z wymt- 

i śmiertelnym, jednakże tłumaczył się. ki 

iż był przez niego sprowokowany przez ude- 
rzenie w twarz. 

Po przeprowadzeniu przewodu sąd ska- 
zał Bryla na zamknięcie w więzieniu (d. p.) 

  

przez 5 lat. Ka—er. 

  
              IRAS 

potęca Państwa! 

PORUDOMIŃSKICH | 
Niemieckiej 28 Nr 10-72 

aj £ 6 w NAD PROGRAM: Wybuch 
maszyny piekielnej. 

Cudowna epopeja miłosna na tle 
przepięknych krajobrazów Egiptu 

w _I L E N-S. K I 

Pierwszy szpital kosmetyczny 
w Warszawie. 

Spieszymy podzielić się z naszymi Czy- 
telnikami wiadomością o otwarciu Pierwszej 
Lecznicy Chirurgiczno-Kosmetycznej  „Este- 
tyka* w Warszawie, 

Powstanie takiej Lecznicy w Połsce w 
dobie obecnej, kiedy dbałość o zewnętrzny 
wygląd estetyczny jest troską każdego nie- 
mal człowieka, ma ogromne znaczenie spo- 
łeczne, gdyż umożliwi wszystkim warstwom 
społecznym, zarówno zamożnym, jak i nie- 
zamożnym, poddawania się operacjom ko- 
smetycznym w kraju, usuwając w ten spo- 
sób niedostępną zresztą dla wielu koniecz 
ność wyjazdów w tym celu do Paryża, Wied 
nia lub Berlina. 

Lecznica mieści się. w luksusowo 
dzonym lokalu przy ul. Kredytowej N 
zaopatrzona jest we wszystkie nowoczesne 
urządzenia, Kierownictwo jej spoczywa w 
rękach doświadczonego chirurga-kosmetyka, 

ego 17 lat praktyki chirurgicznej oraz 
a lat specjalizacji w chirurgji kosmetycz- 

nej w Paryżu, co daje nam możność twier- 
dzenia, że nowa ta placówka stanie na wy- 
sokości zadania i zadowoli najwybredniej- 
sze wymagania publiczności. 

Jak się dowiadujemy. cele swoje pragnie 
nowa Lecznica osiągnąć w ścisłej współpra- 
cy z istniejącemi w kraju gabinetami ko- 

   

     

  

  

smetycznemi, instytutami /piękności i t. p. У y pie o 
które we własnym z: zabiegów chi- 
rurgicznych wykonyw: mogą. W ten 
sposób nowa ta placówka będzie uzupełnie- 
niem dotychczasowych zakładów kosmetycz- 
nych, które będą mogły kierować do Leczni- 
cy swoje klijentki (klijentów) celem doko- 
nywania potrzebnych zabiegów. 

KKĘSE RK REP WORRY R 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
Nr. 44 „Wiadomości Literaekich* przy- 

nosi artykuł wstępny Boya-Żeleńskiego po- 
święcony zagadnieniu prostytucji, głosy pra- 

  

  

  

  

  

pujące wpisy: 

W dniu 25.VI. 1931 r. 

12887, II, Firma: „Centrala Zegarmis 

Lewin i Ska*. Sklep zegarków, ich czę. 
   

  

     
zowska Nison 
i i przedmio- 

sy angielskiej o komedji Winawera „Keię- 
ga Hjoba“, cykl nowych wierszy Tuwima i 
Wierzyńskiego, list Nałkowskiej z Zagrze- 

bia rzeźbach Westrowica, artykuł Kusze- 
lewskiej o „śmierci tematów** we współczes- 
nej literaturze, artykuł prof. Estreichera o 
Asnyku i jego obliczu politycznem, feljeton 
Winawera, odpowiedź Boya-Żeleńskiego sen. 
Thulliemu w sprawie kwestji przerywania 
ciąży. kronikę tygodniową Słonimskiego, 
przegląd prasy, fotomontaż Choynowskiego, 
rysunek Poświka, wspomnienie o Edisonie, 
liczne aktualnc 

Najnowszy zeszyt „Tygodnika Illustrowa- 
nego* (44) przynosi artykuł królowej Ru- 
munji, Marji o znakomitym muzyku rumuń- 
skim, Jerzym Enescu. Mówi w nim królo- 

Marja o właściwościach psychiki swego 
kraju i o swoich osobistych wspomnieniach, 
związanych z Enescu. We wstępnym arty- 

kule („Lavał w Waszyngtonie, Borah na Po- 
morzu”) znajdujemy wyczerpujące i wszech- 
stronne omówienie sytuacji między 
wej na tle wizyty premj. Lavala w S 

Zjednoczonych. Wincenty Lutosławs 
Śli swe uwagi na marginesie twórczości 
Mi kiego („Lucyferyzm Tad. Mici 
Dr. F. Burdecki z punktu widzenia nauko- 
wego omawia działalność Edisona. Nastro- 
jowe impresje Zofji Nałkowskiej z Jugosła- 
wji („Na dziedzińcu klasztoru w Dumbrow- 
niku*), kronika arty na, literacka. arty- 
kuł W. Brumera o przeróbkach „Romea i 
Jul na scenach warszawskich — szereg 
ważniejszych pozycyj tego zeszytu. Numer 
zdobią pozatem efektowne zdjęcia z cyklu 
„Paryż nocą*. Józef Jankowski daje cykl 
„małych sonetów*, M. Choromański nov 
p. t. „Palec Boży*, Kossowski c. d. powieś 
„Biały folwark". 

Jedyny magazyn 

        

     

   

    

   

    

    

   

        

ilustrowany mogący 
śmiało konkurować z wydawnictwami za- 
granicznemi tego typu „Naokoło Świata* 
w n-rze 90 przynosi sensacyjne wspomnie- 
nia oficera marynarki, który był uczestni- 
kiem zatonięcia „Edgar Ouineta“. J. R. Bu 
jański daje ciekawy feljeton p. я й 
koszmar masek“, Z. Kutz oprowadza nas po 

  

12912. 1. Fi 
ce, ul. Raczkiewi: 

i tytoniu. Firma 
Abramowiczowa Min 

   
    a Sklep spi 

  

zam. 

  

12913. I, Firma: 

Św. Jerska 4a. Her 

tamże. 
    

12914. 1. Firma: „Kenigsberg Jakób* w Głębokiem, 
ul. Handlowa 32. Sklep bławatny. 

kiem, ul. Staro-Legjonowa 10. 

   

  

Pjostr MANAIOWJ. 
Do Rejestru Handlowego, Dział A, Sądu 
Okręgowego w Wiinie wciągnięto nastę- 

Abramowiczowa Minia w Wilej- 
wczo - kolonjalny 

tnieje od 1927 r. Właścicie 

tamże. 

  

  

Antoni Sutkiewicz* w Wilejce, ul. 

iarnia i piwiarn 
nieje od 1926 r. Właściciel — Sutkiewi 

1931 r. Właściciel — Kenigsberg Jakób, zam. w Głębo- 

Nr. 255 (2197) 

nieznanych, niedawno odkrytych, podzie- 
miach Warszawy. Z pośród nowel wymienić 
należy utwór J. Meissnera p. t. „Pozycja 
1305“, żywa gawęda „O nagiźmie* Jima Po- 
kera ilustrowana jest dowcipnie przez Wył- 
cana. Na szczególną uwagę zasługują 'licz- 

ne karty humoru (Walentynowicza, Jurkow- 
skiego, Brzezińskiego) oraz obfity i staran- 

nie dobrany dział ilustracyj i efektownych 
rotograwjur. Interesujące reportaże z za ku- 
lis życia stolicy dopełniają różnorodnej treś- 
ci numeru. 

Giełda warszawska z dnia 3.X1 b. r. 
4 RLUTY stów ZY 

Dolary - . . « . . .8,83!/, -8,881/,—8,54:/,     
   

  

   

Boigja . . О 144 75 133,59. 
Gdansk 04 . 17(80 — 174, в— 
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Szwajca ja + . 144,65—174,38 173 64 
Sorliim w obr. pryw. 211,10 
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3% pożyczka budowi. 31,0(0—32,40% 
4% inwestycyjna . 16,51—76, 5 
Ta sama seryjna . 3 52,00 
5% Końwerny na . . - 41,0) 
50/, Kolejowa 38, (k 

"..  60/6—61 25 6% dolarowa 2 Z 
57,00 — 58,(0—5%,7 5 7% Btabilizacyjna 

8% L. A. 4,8.K.1B.R., oft.r.G.K. 40 
Te same 7% . ‚ z N1,45 

budowlane B. G. K 93,00     

    
wskie , . .. 66,50—65,00 65,25 

! E Upelio OBE 
8% Piotrkowa zz «1447,00. 525 
100% Radimnia 055 A is SD 
SKICH ONA 40706 „54,60 

ROTEOCJE: 

Bank Poiski . « « « + «'« . „ « 110,00* 
Wępiel ocz 655 € wieREZ 3 +... 1600 
Ragialų m 50% A es 106 

Dr. Wolfson 
Choroby weneryczne. 

moczopłciowe 
i skórne 

ul. Wileńska 7, 
telefon 10-67 

od godz. 9—1 i 4—8 

   а — 
1407/V1. 

„ Firma ist- 
z Antoni, zam. 

    

1408/VL. 1684 

Dr. Med. 
Firma istnieje od A. CYMBLER 

1109JV|. | Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczoplciowe į9sirebramska 5. 

BŹWIĘK. KINO-TEATR 

„ARLIOS“ 
Wileńwica 88, tel. 9-26 

Dziśł 
Potężny współczesny 
przebój dźwiękowy! 

Dziś! 
Przepiękne dźwięk. 
arcydzieło filmowel 

REWIĘKOWA KINO 

ÓLIJWOUI” 
Mioklaw. 22, tel. 15-28 

Dźwiękowe Kino 

GGJING 
ai, Wielka 47, tel. 15-41 

bastian i Tobert 
Montgomery. 

Dziśl 

Na |-szy seans ceny zniżone. 

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

Królowa dancingów 
Melodyjne cudowne pieśni. Upojne tango. Wytworny blues. NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 
NASTĘPNY PROGRAM: Polski superprzebój dźwiękowy 10-ciu z Pawiaka. 

Nasze niewinne narzeczone 
W rolach głównych ulubienica wszystkich pikantna JOAN GRAWFORO, prześliczna Anita Page, Dorothy Se- 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.20, w dnie świąt. 
o godz. 2-ej. Na |-szy „seans ceny zniżone. NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe. 

Nieśmiertelna miłość 
NAD PROGRAM: Dodatek dźwiękowy Foxa. Dla młodzieży dozwolone. 

i 1030, w dnie świąteezne o godz. 2-ej. 

Ofiarna noc i lodów. 

Kasa czynna od 3.30 do 10 wiecz. 

Dramat obyczajowy z życia złotej 
młodzieży. 
Lois MORAN i Mae CLARKE. 

W rolach głównychl 

Wielki przebój dźwiękowy! Najpotężn. arcydzieło miłosne! Miłość i bokat. lotników! 
Dramat potężn. uczucia na tle Wiejkiej Wojny 

W srolech (Ollsen tHaore & Gary Cooper 
Początek o godz. 4, 6, 8 

Na |-szy seans ceny zniżone, 

Wiosna zmysłów wśród górskich śniegów 
Szalona noc, która związała na 

całe życie dwa istnienia ludzkie. 

Mary Duncan i Charles Farrell. 
Początek seansów o godz. 5. W niedziele i święta o godz. 4 po poł. 
  

Ke» Kolejowe Dziś! Motto: Pierwsza kobieta 
* w žyciu męžezyzny.. Najpotęž- 

Ё niejsze arcydzielo erotyczne p, t. 
$ Role główne w tym rewela- 

cyjnym dramacie odtwarzają 
tażsk $woraa kolajow.) 

EINO-TEATR ZiŚ rekor- 
do wy przebój, 
największy 
film świata! Światowid 

Mickiewicza 9. 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie V-go rewiru 

bi MośEicH zaisztktę wWilate przy ul. Wileć 
j Nr. 25 m. 10 zgodnie z art 1030 Ust. Post. Cyw. 

podaje do wiadomości publicznej, że w dn. 12 listopa- 
da 1931 r. od godz. 10 rano w Wilnie przy ul. W. Ste- 
fańskiej Nr. 25, m. 23, odbędzie się sprzedaż z licy- 

  

tacji, należącego do Ancela Minikesa majątku rucho- 
mego, składającego się z urządzenia domowege, osza- 
cowane.o na sumę zł. 2000 na zaspokojenie pretensji 
Codeka Bastomskiego w sumie zł. 1522 z %% i ko- 
sztami z aktu obligu. 
1425/V1--7692 Komornik Sądowy J. Mościcki. 

    

KONCESJONOWANY ELEKTROMONTER 

STANISŁAW PIÓREWICZ 
UL. OFIARNA M 4, m. 9. 

WYKONY WA: instalacje elektryczne 
według wymagań technicznych, oraz 
dzwonki sygnalizacyjne. 

USTAWIA: aparaty radjowe i telefony. 

  

   
   
   

    

  

Głuchota 
uleczalna. Wynalazek Eu- 
fonja _ zademonstrowany 
specjalistom. Usuwa przy- 
tępiony słuch, szum, e ek- 
nienie uszów. Liczne po- 
dziękowania. Żądajcie 
bezpłatnej pouczając. b o- 
szury. Adres: EUFONJA, 
Liszki k/Krakowa. 6529 

KAWIARNIA 

„HODUŁANKA* 
Ul. Škopėwka Nr. 7. 
Obiady smaczne i zdrowe 
od godz. 12—17. Pod dy- 
rekcją kucharza fachowca. 
Cena 80, 1.00 i 1.20. 7057 

  

  

Krawiec damski 
E. DUBONIEWICZ 

ul. Zamkowa 10, m. 2, 
przyjm. wszelkie obstal.: 
futra, płaszcze i kostjumy 
suknie. Ceny dostępne. 

7685   

Indyjski grobowiec 
W rol. gł: Mia May, K. Veidt Lya de Patti, B, Goetzke. P. Richter, Erna Morena i Olaf Fiord. 

Pralnia francuska 
Wileńska 27 i Zamkowa 7 
Przyjmuje wszelką bieliz- 
nę do prania. Ceny zniżone 

7152 
  

Pracownia dętych in- 
strumentów muzycznych 

| STACHOWSKIEGO 
ui. Wielka 11. 

Uskutecznia obstalunki i 
rep, posiada wielki wy- 

bór skór do bębnów. 
7653 

M. Alperowicz 
Cukiernia, kawiarnia 

i piekarnia--Wilenska 20, 
posiada stale šwieže pie- 
czywa. 7161 

  

  

Fryzjer męski 
A. Cholow 

ul. Mickiewicza 4! 
Dla urzędników i student 
zn. 29%. Robota solidna. 
Spec. wykon. manicure, 

7686   

Nowa edycja nie- 
śmiert arcydzieła! 
Wielka epopea mi- 
łości i poświęcenia 

Języki obce 
niemiecki, francuski 
włoski (konwersacja). 

Przygotowywanie 
ze wszystkich przedmiot. 

do matury 
i egzaminów 

szkół średnich wogóle. 
Lekcyj udzielają b. prof. 
gimn. i studenci U. 5. B. 
specjalną met, koncentrac. 
Zgłoszenia do Redakcji 
„Kurjera Wil.* pod W. K. 

  

„ Galanterja 
„Zródło Polskie“ 

ul. Wileńska Nr. 29 
Wejšcie przez korytarz. 

7151 

  

i szpagat i ma- 
Papier, tacały piśm. 
poleca firma „„PAPET* 
ul. Zawalna 24. Dla urzę- 

dów i sklepów rabat. 
7688 

tów zegarmistrzowskich. Siedziba w Wilnie, ul. Niemie- 

        
cy Beliny 1 i Samuel-Dawid Aronowicz przy ul 
nej 6. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z 
6 maja 1231 r. na czasokres do dnia 6 maja 1934 roku, 
z automatycznem przedłużeniem na dalszy trzyletni о- 
kres czasu, 0 ile nikt ze wspólników z upływem terminu 
nie zgłosi żądania na piśmie o swojem wystąpieniu ze 

spółki. Zarząd należy do Nisona Lewina, który prowa- 
dzi i podpisuje wszelką korespondencję, otrzymuje z 1- 
rzędów państwowych samorządowych i od osób prywa- 
tnych oraz instytucyj kredytowych dokumenty, sumy 
pieniężne, wszelką korespondencję, nie wyłączając pie- 
niężnej i przesyłek. Weksle, czeki, zobowiązania , pleni- 
potencje i inne dokumenty podpisują obaj wspólnicy. 
Podpisy w imieniu spółki winny być dokonywane pod 
stemplem firmowym. 1391./V—756R. 

W dniu 4.VIII. 1931 r. 
12906. I. Firma: „Szochot Fejga* w Wilnie, ul. 3 

Maja 15—8a. 

    

Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1930 
roku. Właścicielka Szochot Fejga zam. w Wilnie, ul. 
Portowa 19—10. 1401/V7. 

W dniu 11.VII1. 1931 r. 

12904. I. Firma: „Spółka M. Kesel i I. Golding“. 
Sklep czapek i ozdób wojskowych. Siedziba w Wilnie 
ul. Wielka 29. Wspólnicy zam. w Wilnie: Michel Kesel 
przy ul. Rydza Śmigłego 34 i Idel Colding przy ul. Poł- 
iawskiej 38. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy 
z dn. 5 czerwca 1931 r. na czasokres trzyletni, licząc 
od dnia 1 lipca 1930 r. Zarząd należy do obydwócn 
wspólników. Weksle, umowy i wszelkie zobowiązania 
w imieniu spółki winne być podpisywane pod stemplem 
firmowym przez obu wspólników łącznie, natomiast 
każdy ze wspólników samodzielnie ma prawo otrzymy- 
wać wszelkiego rodzaju korespondencję zwykłą, pole 
coną i wartościową, wpływającą na imię spółki oraz 
prowadzić interesy spółki w instytucjach sądowych i 
administracy jnych, jako też wydawać plenipotencje oso- 
bom innym na prowadzenie spraw spółki. 1399/VI 

   

   

ma: „Bronisława Grudzińska* w Wia- 
sklep win i wódek. Firma ist- 
cielka Grudzińska Bronisława 

1400/VI. 

12905. I. Fi 
u, pow. Wilejskiego. 

je od 1929 r, Wła: 
zam. tamże, 

W dniu 12.VIII. 1931 r. 

12907. I. Firma: „Sznejdėr Bencel“ w Dziewienisz- 
kach, pow, oszmiańskiego. Sklep żelaza i manufaktu- 
ry. Właściciel — Sznejder Bencel, zam. tamże. 1402/VI. 

  

  

  

   

  

   

12908. I. Firma: „Szulkin Berko* w Dołhinowie, 
pow. wilejskiego. Sklep spożywczy i drobnych towarów. 
Firma istnieje od 1929 r. Właściciel — Szulkin Berko, 
zam. tamże. 1403/VI. 

12909. I. Firma: „Sielicka Marja* w Wilejce, ul. Za- 
walna 14. Sklep wódek. Firma istnieje od 1927 r. 
ścicielka — Sielicka Marja, zam. tamże. 1404/VT. 

ź 

  

  

: 12910. I. Firma: „Maszyc Goda* w Wilejce, ul. Mi- 
ckiewicza 8, Sprzedaż drożdży, Firma istnieje od 1929 
roku. Właścicielka—Maszyc Goda, zam. tamże. 1405/VI. 

12911. I. Firma „Gurwicz Fajwa* w Wilejce, ul. 
Piłsudskiego 39. Sprzedaż napojów chłodzących, cukier- 
ków i artykułów spożywczych. Firma istnieje od 1929 

iel —.Gurwicz Fajwa, zam. w Wilejce, ul. 
Dr. Orłowskiego 2. 1406/V1. 

    

    

  

12915. I. Firma: „Przedsiębiorstwo Robót Budowla- 
nych Ludwika Forbichlera* w Helenowie, pow. moło- 
deckiego. Wykonywanie wszystkich robót, wchodzą- 
cych w zakres budownictwa. Firma istnieje od 1928 r. 
Właściciel — Ludwik Forbichler zam. w Wilnie, przy 
ul. Wiosennej 1. 1410/V1. 

12916. I. Firma: „Lokum Perelman* w Wilnie, uł. 
  Stefańska 25. Skup mięsa celem odsprzedaży. Firma isi- 

nieje od 1931 r. Właściciel — Perelman Lokum, zam. 
lamże. 1411/VT. 

W dniu 13.VIII. 1931 r. 
12917. I. Firma Cychok* w Rzeczkach, gm. 

iego. Sklep spożywczo-galan- 
Firma istnieje od 1926 r. Właścicielka — Cy- 
ka, zam. tamże. 1412/VI. 

   
   

   

    

Menakier Dwejra* w Wilnie, uł 
y. Firma istnieje od 1927 r. 

zam. tamże.  1413/V1. 

  

     
Właścicielka Menakier Dwe 

  

„Dobry Wieczór — Aleksander 
a 23, Restauracja 

ackiewicz Ałe 

1414/VL. 

12919. I. Firma: 
Mackiewicz* w Wilnie, ul. Sołtani: 
Firma istnieje od 1931 r. Właściciel 
ksander, zam tamże. 

  

   

  

  

12920. I. Firma nia — Bar pod Sosną -— 
Hejno Marja* w Wilnie, ul. Witoldowa 47a. i 
Istnieje od 1929 r. Właścicielka — Hejno Marja, 

tamże. 1415 

  

     

W dniu 14.VIII. 1931 r. 
12921. I. Firma: „Piwiarnia Jana Pławskiego* w 

Wilnie, ul. Dominikańska 11. Piwiarnia. Firma istni 
je od 1930 r. Właściciel — Pławski Jan, zam, w Wilnie 
ul. Werkowska 8. 1416/V.. 

   

12922. I. Firma: „Maciulko Ignacy* w m. Hanucie 
gm. wojstomskiej, pow. wilejskiego. Sprzedaż drobnych 
towarów spożywczych oraz wyrobów tytoniowych. Fir 
ma istnieje od 1926 r. Właściciel — Maciulko Igna 
zam. tamże. 1417/VL. 

     

  

12923. I. Firma: „Chaja Ajnbinderowa* w Kurzeń- 
cu, pow. wilejskiego. Skład apteczny. Firma istnieje od 
1930 r. Właścicielka — Ajnbinderowa Chaja, zam. tam- 
ŻE: 1418/VI. 

    

  

12924. I. Firma:: „Mikołaj Smoleński* w m. Spia- 
hło, gm. wiszniewskiej, pow. wilejskiego. Sklep kolon- 
jalny, galanteryjny i bławatny, oraz wyrobów tytonio- 
wych. Firma istnieje od 1928 r. Właściciel — Smoleń- 
ski Mikołaj, zam. tamże. 

  

  

12925. 1. Frma: „Perła Ajnbinder* w Kurzeńcu, 

pow. wilejskiego. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 
1931 r. Właścicielka — Ajnbinder Perła, zam. tamże. 

1420/VI 
  

12925. I, Firma: „Perła Ajnbinder* w Kurzeńcu, 
pow. wilejskiego. Sklep obuwia. Firma istnieje od 1931 
roku. Właścicielka — Blacher Bejła, zam. tamże. 

1421/VI. 

Czy jesteś już członkiem LOPP-u?   

Mickiewicza 12 
róg Tatarskiej, tel. 15.64. 
Przyjmuje od 9-2i5.71/, w. 

  

Lekarz-Dentysta 

S Goiynska 
ul. Tatarska 2, m. 8, 

pizyjmijje: ŚRO 
7687 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

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

Akuszerka | 

Ilja (AkTETEWA 
p'ryjmuje od9 do 7 wiecz.. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 

  

  
  

W. Z. P. Nr. 69. | 7120 

EGZEMĘ 52: 
maść Egzemol laborator-- 
jum A.Klippla, Warszawa, 
Grochowska 87c. Żądać 
wapte kach. 7212 
—— 

Instalacje elektryczne, 
dzwonki sygnalizacyjne, 
ustawianie aparatów ra— 
djowych i telefonów wy- 
konywa elektromonter 
T. G. Pietrzykowski 
ul. Wielka 24, m. 24. 

7689 

  

gub. kolejowy dowód: 
tożsam. za Nr. 27229 

wyd. przez P. K.P. w Wil- 
nie, na im. Petroneli Spi- 
rydowicz—uniewažnia się: 

7681 

ze: zaświadcz. pobor. 
wyd. przez Komisję 

Poborową w Wilnie. na 
im. Michała Łyskojcia — 
unieważnia się. 7682 

Młoda 
poaa poszukuje: 

jakiegokolwiek 
zajęcia Może być 

я * wycho- 
wawczynią dzieci, gospo- 
dynią, opiekunką osoby 
chorej lub t. p. Zgłosze- 
nia do administracji „K.. 

Wil.“ pod „I. $,* 

    

FILIP MACDONALD. 38) 

CZTERY DNI. 
Przekład autoryzowany z angielskiego. 

Dyson parsknął. 
— Poco to wszystko? 
— Sam nie wiem, psiakrew — od- 

parł Antoni. Spojrzał na Dysona. — 
Ale to musi być zrobione. 

Dyson nie dał się zbić 
Spróbował drugi raz. 

— Chciałbym jednak wiedzieć w 
w jakim celu... 

— Wieczorem pan się dowie — п- 
ciął krótko Antoni. — Może, a może 

nie. Stosownie do tego, czy ja co wy- 
kombinuję, czy nie. Panie Dyson, 
rozkaz, do wszystkich djabłów! 

Słowa te zostały powiedziane z u- 
śmiechem i w przekleństwie nie było 
żądła, lecz spostrzegawczy Pike zau- 
ważył, że między dwoma niezależne- 
mi umysłami rozegrała się krótka 
walka. % 

Dyson wzruszył. ramionami. 
-— Dobrze! — rzekł posłusznie. 
Drzwi domu zamknęły się z ha- 

z. tropu. 

į 

łasem i rozmawiający zobaczyli Ra- 
venscourta. Naczelnik policji był u- 
brany do polowania i wyglądał wspa- 
niale. Czarne, lśniące buty kojarzył 
się efektownie z olśniewająco białemi 
spodniami, nad któremi płomienił się 
czerwony frak z zielonym kołnierzem. 
Dyson, który poczuł potrzebę utwier- 
dzenia się we wzgardzie dla ludzi wo- 
góle, wydał jakiś niegrzeczny odgłos. 
który przeszedł w stłumione granie ro 
gu łowieckiego. 

— (Ciężka cholera! 
Dyson. 

Antoni podszedł do wspaniałej po- 
staci. Pike popatrzył ostro na Dysona 
i zapytał: 

— Byłeś pan we Francji? 
Reporter spojrzał przez wielkie 

szkła. 

mruknął 

Na Wielkich Zawodach? Ow- 
szem. Trochę. Trzy lata i dziewięć 
miesięcy. 

  

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

Antoni i Ravenscourt, którzy przy 
stanęli chwilę na boku podeszli do sa: 
mochodu. Dyson patrzył na nich po 
ptasiemu, przechylając nabok głowę. 

— Nie drwij pan — rzekł szeptein 
Pike. — Odznaczony za Vardlles. 

Dyson okazał zainteresowanie. 
— Takie buty? — rzekł i znów za 

trąbił cicho na rogu. — Pojedziemy 
na łowy — mruknął i gwiżdżąc Joh- 
na Pecla, zaczął zdejmować derkę ź 
chłodnicy. 

3. 
Ravenscourt i Antoni weszli do pa- 

larni „Pod Koniem i Ogarem*. Z bo- 
cznego okna widać było Pike'a i Dy 
sona, którzy właśnie ruszali. Pierws 
w małym, zakurzonym samochodzie 

   
- Flooda, drugi na motocyklu. 

— Napije się pan? — zapytał An- 
toni. — A może jeszcze za wcześnie? 

Szef policji skinął głową. 
— Owszem. Dziś nie za wcześnie. 

— Rzucił starannie uczesaną głową w 
kierunku okna i podwórza. — Co to 
za jedni ci dwaj? Mam wrażenie, że 
tego... Pike'a już... gdzieś... spotka- 
łem. 

Antoni uśmiechnął się, nacisunął 

dzwonek koło kominka i rzekł: 

— Tak. I on zna pana z widzenia. 
Główny detektyw inspektor ze. Scot- 
land Yardu. 

* Ravenscourt rzucił się na fotel. 
— Naturalnie. Ale jakim... 
— Bardzo prostym przerwał 

Antoni. — Był właśnie na urlopie i 
dowiedziawszy się o mojej warjackiej 
imprezie, ofiarował się z pomocą na 
ochotnika. Bardzo dobra siła. Praco- 
waliśmy razem nad wykryciem morde 
rey Lines-Bowera. 

Ravenscourt skinął głową. 
— A tamci dwaj z pańskiego... 

sztabu? 
—— Reporterzy. -Zna pan pismo So- 

wę? 

Ravenscourt znów skinął głową. 
— Nawet prenumeruję. Bardzo do 

bre pismo. 

— (Gzęściowo do mnie należy -- 
rzekł Antóni, naciskając drugi raz 
dzwonek. — A częściowo do Hasting- 
sa, mego przyjaciela, który jest reda- 
ktorem. On mi pożyczył Dysona i 
Flooda. : 

— Iwy wszyscy... — zaczął Ra- 
venscourt i nie dokończył, gdyż drzwi 
otworzyły się i weszła pokojówka A- 
nia. 

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

  

— Czy pani — moja żona — wsta 
ła? — zapytał. 

Dziewczyna skręciła w palcach róg 
fartuszka. 

— Tak, proszę pana. Ale jeszcze 

nie jadła śniadania. Kazała sobie po- 
dać za pół godziny. Czy... mam po- 

wiedzieć, że pan tež...? Mówiła 
prędko, ale z roztargnieniem, tak jak 
by myślała o cze innem. 

— Powiedz — rzekł Antoni. W du 

żych, okrągłych, niebieskich, lalkowa- 
tych oczach dziewczyny czaiło się coś 
dziwnego, ni to pytanie, ni to błaganie 
ni to strach. Antoni zajrzał w nie ba: 
dawczo. Dziewczyna spłonęła szkarła 
tem i zaraz potem zbladła jak ściana. 

Kiedy, * wionąwszy  fartuszkiem, 
skierowała się do wyjścia, Antoniemu 
wydało się, że się zachwiała. 

— Ładna dziewczyna — zauważył 
Ravenscourt. — O czem tośmy mówi- 
li? Ala, o pańskim sztabie. Czy mógł. 
bym zapytać, w jakim celu wybraliś. 
cie się panowie dzisiaj do Dollboysa ? 

Ton tego pytania był stanowczy, 
ale nie obraźliwy. 

Antoni nie zdołał powstrzymać u- 
śmiechu. 

— Pan wie, dlaczego. Pański ins- 

   

   

  

pektor nie wiedział j chociaż uznał 
Dollboysa za samobójcę, moja obec- 
ność i moich pomocników wprawiła 
go w irytację... Teraz juź przekonał 

się, że to był mord i pewnie rozjaśni 
mu się w głowie. Może nawet będzie- 
gadał. Niech się pan nie niepokoi. Ża- 
den z nas nie zabił Dollboysa. — Prze 
stał się uśmiechać j dodał zmienionym 
głosem. — Wiedziałem, że Dollboys 
poszedł spać wczoraj wieczorem. Mó- 
wiłem to panu. Wiedziałem, bo Pike 
zrobił rekonesans, żeby Się upewnić, 
czy on nie ucieknie. ałuję, że nie wa- 

rtował tam całej nocy. 
— Wartował? — rzekł Ravensco- 

urt. — Jakto? 
— Na dachu szopy za domem, 

nawprost okna sypialni Dollboysa. Pi 
ke widział, jak on się kładł spać. Po- 
czekał dopóki nie osądził, że usnął. 
Pan nie wie, że teroryzowaliśmy Doll- 
boysa, żeby mu rozwiązać język. Pi- 
ke obawiał się, że on ze strachu uciek- 
nie. Dlatego go szpiegował i dlategoś- 
my się tam wyprawili o takiej wczes- 
nej godzinie. 

(D. C. N.) 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis.


