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0 nowym projekcie prawa małżeńskieg 
Dnia 25 października r. b. w wiel- 

kiej sali Sądu Najwyższego, prof. K. 

Lutostański, referent i główny twórca 

projektu prawa małżeńskiego, przyję- 

tego już ostatecznie przez naszą Komi- 

sję Kodyfikacyjną, zapoznał z tym pro- 

jektem szersze grono osób. W związku 

z ową konferencją rozpoczęło się na 

łamach prasy codziennej wypowiada- 

nie się, na temat przedstawionego pro 

jektu, opinji publicznej. Dotychczaso- 

we jej pokłosie da się podzielić na dwie 

grupy: jedną stanowić będą mniej lub 

więcej entuzjastyczne głosy prasy te- 

wicowej lub pod względem konfesjo- 

nalnym neutralnej, drugą. zawierającą 

twarde non possumus, przedstawiają 

artykuły publicystów katolickich. Za- 

równo przecież z jednej, jak i z dru- 

giej strony nie przystąpiono wcale do 

głębszej analizy rzeczonego projektu, a 

ograniczono się tylko do bardzo powie- 

rzchownego potraktowania całego za- 

gadnienia. Tymczasem zagadnienie ko- 

dyfikacji prawa małżeńskiego w dzi- 

„siejszej Polsce stanawi przedmiot wagi 

wprost wyjątkowej. Z tych przesłanek 

wychodząc uważamy szersze zajęcie się 

przedstawionym przez prof. Lutostań- 

skiego projektem za bardzo wskazane. 

de ok 
we 
‚ "W projekcie prawa 

przez naszą 

małżeńskiego, 

opracowanym Komisję 

Kodvyfikacyjną, wysuwają się na czoło, 

jako zasadnicze, dwie zwiaszcza kwe* 

"stje: jedna —tło sprawa ślubów cy- 

wilnych, a druga — sprawa rozwodów. 

Około tych właśnie dwóch  kwestyj 

skupiła się, jak dotąd i cała polemika 

prasowa. R 

Najprzód sprawa ślubów 

"nych. Co do tego, to rzeczony projekt 

słanowi: 

„Art. 28. Po dopełnieniu czynności przed- 

cywil- 

wsłępnych przed urzędnikiem stanu narzę- 

czeni mogą zawrzeć ślub albo przed którym- 

kolwiek urzędnikiem stanu Rz. P. albo przed 

duszpasterzem uznanego w państwie wyzna- 

mia, do którego należy jeden z narzeczonych. 

Art. 29. Ślub przed urzędnikiem 

przed którym nie dokonano czynność: 
stanu, 

przed- 

  

wstępnych, oraz ślub przed duszpasterzem 

może być zawarty jedynie pa uprzedniem 

iadczenia złożeniu im oryginału zaś 

  

urzę- 

dnika stanu, że narzeczeni już dopełnili na- 

kazanych nińiejszą ustawę czynności przed- 

wstępnych. 

Art. 30. Pr 

rzędnikiem s 

wiadczy drugiemu publicznie wobec dwóch 

; zawieraniu ślubu przed '- 

  

anu każdy х narzeczonych 05- 

  

świadków, wymieniając imię i nazwisko 

swoje oraz drugiego narzeczonego, że się z 

ńskim. 

  

nim wiąże dozgonnym węzłem m: 

Art. 31. Wzajemna zgoda na małżeństwo, 

wyrażona wobec dwóch świadków przed 

narówni 

wyrażoną. przed urzędnikiem sta- 

eli tylko została przez duszpasterza 

należycie potwierdzona protokółem. 

duszpaste: 

  

zem, ma skutek cywilny 

ze zgodą, 

nu, j 

  

  

  

Art. 35. Jeżeli śMmb został zawarty przed 

urzędnikiem stanu, ten sporządzi niezwłoc:- 

nie akt małżeństwa. Jeżeli obrzęd ślubu zo- 

stał zawarty przed duszpasterzem ten sporzą- 

dzi natychmiast protokół w trzech egzempla- 

rzach w księdze, przez władze państwowe po- 

twierdzonej, wszystkie trzy egzemplarze be- 

      

“а podpisane przez nowożeńców, dwóch świa- 
«ków oraz duszpasterza. 

Art. 58. Urzędnik stanu, na mocy otrzy- 

mtanego protokółu, wpisze do ks mał- 

żeństw akt małżeństwa. Sam protokół zacho- 

dokumentów księgi małżeństw 

ani duszpasterz w 

urzędnikowi 

  

wa w zbiorze 

Jeżeliby ani nowożeńcy 

ciągu 10 dni nie przedstawili 

stanu protokółu, to nowożeńcy ulegną karze 

— każdy w wysokości 20 do 500 złotych; 

duszpasterz podwójnej karze pieniężnej, 

jaka przypada od obu nowożeńców, nadto 

karze dyscyplinarnej: 

  

Jak z powyżej dosłownie przyto- 

czonych artykułów nowego prawa mał 

żeńskiego widać. przedstawiony pro-- 

jekt stoi na stanowisku ślubów cywil- 

nych fakultatywnych. Każdy przeto 

ebywatel państwa zależnie od swej 

własnej woli, może albo wziąć ślub w 

kościele swego wyznania, albo też za- 

wrzeć małżeństwo cywilne. I jeden i 

<rugi sposób zawarcia _ małżeństwa 

sprowadza te same skutki cywilne. Ża- 

; «nego więc przymusu do wyboru tego 

czy innego sposobu zawarcia związ- 

ków małżeńskich państwo tu — na 

mocy nowego prawa małżeńskiego sto- 

sować nie będzie. A więc tak, jak do- 

tąd katolicy z przekonania będą mo- 

gli i nadał brać ślub wyłącznie i je- 

dynie tylko w kościele. 

Ponieważ państwo nowożytne w 

dziedzinie życia religijnego poszczegól 

nej jednostki, w dziedzinie tak delikat- 

nej, tak poczuciu własnego tylko su- 

mienia zostawionej, -żadnego przymu- 

su stosować nie może, musi więc zo- 

stawić swobodę działania także j tym. 

którzy indywidualnie są  areligijni. 

Dla tych właśnie są fakultatywne ślu- 

by cywilne. A rzeczą juź wpływu po- 

szczególnych kościołów będzie, by licz- 

ba małżeństw cywilnych była znikomo 

małą. Państwo. jako takie w dziedzi- 

nie tak niezwykle subtelnej ingerować 

już nie może. Jego rola kończy się w 

momencie zagwarantowania tu posz- 

czególnej jednostce całkowitej swobo- 

dy działania. 

Takie właśnie jest stanowisko pro- 

jeklu nowego prawa małżeńskiego w 

sprawie ślubów kościelnych i cywil- 

nych, stanowisko nawskroś nowoczes- 

ne, jaż dawno zresztą przez wielkie de- 

mokracje Zachodu do tej dziedziny 

wprowadzone. 

Niech się nam bowiem nie zdaje, 

że dopiero my pierwsi mamy rozwią- 

zać problem ślubów cywilnych. Rzecz 

"to już dość stara, mająca za sobą sto- 

sunkowo długą historję. Nie wdając 

się przecież w rozważania historyczne, 

będące tu może nie na miejscu, przyj: 

rzyjmy się jednak dzisiejszemu pod 

tym względem stanowi rzeczy w posz- 

czególnych państwach europejskich. 

Otóż z pośród wszystkich państw eu- 

ropejskich jeszcze dotąd nie mają u 

siebie ślubów cywilnych tyłko: Alban- 

ja, Bułgarja Grecja i Litwa. Gdy chodzi 

o inne państwa europejskie, to w jed- 

nych z nich są śluby cywilne dla wszy- 

stkich przymusowe, w innych tylko fa- 

kultatywne, a w 

t. zw. z konieczności. Zaczniemy od 

innych jeszcze — 

tych osłatnich. W b. zaborze austrja- 

ckim stosowany jest ślub cywiłny wó- 

wczas, jeżeli właściwy duszpasterz od- 

mówi udzielenia ślubu kościelnego. 

Normuje go ustawa z 25 maja 1868 r. 

i z 1 lipca 1868 r. Fukcje urzędnika 

stanu przy ślubie takim pełni staro- 

stwo, względnie, w miastach mają- 

cych swój statut, urząd gminny. Dla 

osób nie należących do żadnego przez 

państwo uznanego wyznania ślub cy- 

wilny jest obligatoryjny (ustawa z dn. 

9 kwietnia 1870 r.). Toż samo obowią- 

zuje obecnie i w republice austrjackiej. 

  

Gdy naogół chodzi o stosunek do 

ślubów cywilnych, to w połowie pozo- 

stałych państw europejskich są one 

dla wszystkich absolutnie obywateli 

— fakul- 

Obowiązkowe są śluby cy- 

przymusowe, a w połowie 

tatywne. 

wilne dla wszystkich bez różnicy v 
nania obyw.: we Francji, w Belgji, w 
Rzeszy Niem., w Luksemburgu, w 
Szwajcarji, na Węgrzech, w Rumunjii 
w Portugalji. Tam absolutnie każdy o- 
bywatel musi wziąć ślub cywilny—ina- 

   

czej małżeństwo jego jest wobec pań: 
stwa nieważne. Czy obok tego weźmie 
jeszcze ślub kościelny — jest to wy- 
łącznie jego sprawa prywatna, do któ- 
rej państwo jako takie wcale się nie 

miesza. 

Anglja, Danja, Norwegja, Szwecja. 
Finlandja, Łotwa. Czechosłowacja i 
Włochy uregulowały tę sprawę tak, że 

wybór formy zawarcia małżeństwa zo- 

stawiły do woli poszczególnych oby- 

wateli. Mogą oni zawierać małżeństwa 
w formie już to kościelnej już to cy- | 

wilnej. Zarówno ślub kościelny jak i 

ślub cywilny są wobec państwa jedna- 

kowo ważne. 

Tak się ta sprawa przedstawia w 

całej Europie. Jak z tego widać, śluby 

cywilne nie są znów jakiemś złem spe- 

cjalnem, które dopiero my w Polsce 

ku zgorszeniu uczuć katolickich chce- 

my wprowadzić. Że śluby cywilne, na- 

przy- 

musowe w praktyce życia nie muszą 

być zbyt straszne, dowodzi ustosunko- 

wanie się do nich potężnych partyj 

katolickich na zachodzie Europy. Toć 

katolickie centrum w Niemczech od- 

grywa w życiu politycznem Niemiec 

wet dla wszystkich obywateli 

ogromną rolę. Z jego to ramienia kan- 

elerz Briining już dość dawno steruje 

nawą państwową. Tymczasem wcale 

nie słychać o tem. by centrum wysu- 

wało rewizję ustawodawstwa małżeń- 

skiego. Jeszcze dosadniej rzecz ta wy- 

giąda w katolickiej do gruntu Belgji. 

Fam i lud jest bardzo religijny i par- 

tja katolicka przez długie, długie lata 

miała rządy w swych wyłącznie rę- 

kach. A jednak. ij tam nie zmieniono 

przecież ustawy o ślubach cywilnych, 

dla v» 

obowiązkowych. Fakty te powinnyby 

nieco daś do myślenia naszej opinji ka- 

tolickiej. 

  

ystkich absolutnie obywateli 

W byłym zaborze pruskim  obo- 

wiązują obecnie w Rzeczypospolitej 

Polskiej śłuby cywilne obligatoryjne. 

Właściwie tylko one stanowią o tem, 

by małżeństwo jakieś było przez pań- 

stwo uznane za ważne. Ślub kościelny 

jest jedynie dodatkiem, nie mającym 

wobec państwa żadnego żnaczenia: z 

punktu widzenia prawnego. Zdawałoby 

się, „że w tych warunkach brama ku 

wszelkiemu złu jest szeroko otwarta. 

Kto jednak zna stosunki panujące na 

Pomorzu, w Poznańskiem i na Ślą- 

sku, weale nie spostrzegł, by życie ro- 
  

dzinne i by religijność ludności co na 

tem ucierpiały. 

Nowy projekt prawa małżeńskiego 

z pośród istniejących gdzieindziej róż- 

nych form ślubów cywilnych wybrał 

stosunkowo łagodniejszą. Uznaje on 

śluby kościelne za akty mające wobec 
państwa znaczenie prawne — dzięki 
czemu zniknie w Poznańskiem, na 

Śląsku i na Pomorzu przymus zawie- 

rania małżeństw cywilnych   a śluby 
cywilne pozostawia tylko dla tych, 

którzy Ślubu kościelnego sobie nie 

  

= 

che 

. Jeżeli katolicy z przekonania nie    

  

ą ulegać żadnemu przymusowi w 
kwestjach sumienia, ło i sami również 
winni się zdobyć na tyleż tolerancji w 
stosunku do inaczej myślących i nie 
narzucać im ze swej strony przymusu 
formy kościelnej przy zawieraniu mał- 
żeństwa.  Gdzieindziej te rzeczy już 
dawno zrozumiano i wprowadzono w 
życie. Czasby było i u nas. 3 

Omega: 
BETEWOTSPONO WE ESC CEER SS 

Bilans prac [esiennej sesji 
Sejmu i Senatu. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 
Od chwili otwarcia sesji zwyczaj- 

nej ciał ustawodawczych t. j. od dnia 
1 października do 8 bm. Sejm i Senat 
uchwaliły 33 ustawy wniesione przez 
rząd, w tem m. in. 6 podatkowych, 
5 socjalnych, $ wojskowe i 3 sądowe 
Wszystkie te ustawy zostały przesłan= 
do Dziennika Ustaw i zostaną w naj. 
bliższych dniach opublikowane. 

  

  

   

  

11 listopada w Wilnie. 
W dniu święta niepodległości we 

środę 11 bm. uroczyste nabożeństw» 
w kościele św. Jakóba rozpocznie się 
o godzinie 10.30. Nabożeństwo celebro- 
wać będzie ks. biskup Michalkiewicz, 
kazanie wygłosi ks. biskup Wł. Ban- 
durski. W nabożeństwie wezmą udział 
przedstawiciełe władz z p. wojewodą 
na czele, wojskowość, reprezentanci 
samorządu z prezydentem m. Wilna, 
organizacje społeczne, cechy, związki, 
stowarzyszenia, młodzież szkolna. Po 
nabożeństwie odbędzie się defilada 
wojskowa. Poczty sztandarowe winny 
przybyć do kościoła przed godziną 10 
min. 15. Prezydent m. Wilna wzywa 
ludność do udekorowania domów. 

- kome. 

WARSZAWA, 9. 11. (Pat). — Dzi- 

siaj @ godz. 12 w południe szef Biura 

Prawnego Prezesa Rady Ministrów 

dr. Piętak doręczył p. marszałkowi 

Sejmu Świtałskiemu i p. marszałkowi 

Senatu Raczkiewiczowi, wraz z odno- 

0 Odroczenie sesji Sejmu i Senatu. 
Śśnemi pismami p. Prezesa Rady Mi- 

nistrów, zarządzenia Pana Prezyden- 

ta Rzeczypospolitej z dnia 9 listopada 

1931 r. w sprawie odroczenia z dniem 

9 listopada 1931 r. sesji Sejmu i Sena- 

tu na dni 30. 

Powody odroczenia prac ciał ustawodawczych 
(Teł. od własn. koresp. z Warszawy). 

Dowiadujemy się, że z trzech wzglę 
dów została odroczona sesja Sejmu i 
Senatu. 

W ciągu miiesiąca władze ustawo- 
dawcze uchwali: ereg pilnych spraw 
które wymagają wydania odpowied- 
nich zarządzeń w celu wprowadzenia 
ich w życie, ponadto udział rządu w 
nieprzerwanych pracach parlamentu 
do pewnego stopnia uniemożliwia in- 
ne prace rządu, wreszcie po przyjęciu 
budżetu w pierwszem czytaniu i roz- 

  

«wej przerwy 

daniu referatów, prace budżetowe w 

komisjach Sejmu i Senatu w ciągu o- 
trzydziestodniowej po- 

rięcone będą szczegółowemu zazna- 
jomieniem się z budżetem i opracowa- 
niu wniosków, co wpłynie na szybsze 
przeprowadzenie budżetu w Sejmie. 

W związku z rozporządzeniem P. 
Prezydenta marszałek Świtalski  za- 
wiadomił posłów, że zwołuje najbliższe 
posiedzenie Sejmu na 10 grudnia r. b. 

  

  

  

Protesty wyborcze w Sądzie Najwyższym. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawn). 

  

Sąd Najwyższy rozpoznawał dziś 
4 protesty przeciwko wyborom do Se- 
nalu.w woj. łwowskiem. Trzy protesty 

Sąd oddalił, natomiast co do czwartego 
postanowił przeprowadzić postępowa - 
nie dowodowe i zbadać świadków. 

Centrolew przed sądem. 
(Teł. od własn. koresp. z Warszawy). 

Trzynasty dzień procesu. 
Dziś w Irzynastym dniu procesu prze- 

ciwko p ódcom Centrolewu pierwsza ze- 
znawała Józeta Boczkowska funkcjonarjusz- 
ka Urzędu Śledczego. Była ona na zebraniu 
P. P .S., na którem Barlicki mówił, że po 
rozwiązaniu Sejmu trzeba w na ulicę 
i rozpoe krwawe walki, nawet użyć 

Pozatem mówił. że Marszałek Piłsud- 
ski zdjął maskę ze swego oblicza. i dlatego 
nie trzeba go osz: ać. 

Przewodniczący: A o bombach mówiono? 
Świadek: Tak, mówiono. 
Przewodniczący: Kto mówił. 
Świadek: Barlicki. 
Prok. Grabowski: Jak dawno pani pracu- 

je w policji? 
Świadek: Od 1921 roku, a w policji po 

litycznej od 1927 r. : 
Prokurator: Kiedy: było wygłoszone to 

przemówienie Barlickiego? 8 
Świadek: Przed drugim Sejmem. 
Prokurator: I wbiło się. pani w pamięć 

lo jedno przemówienie” 
Świadek: Tak, to jedno przemówienie. 

    
   

      

    

   

    

Badanie przechodzi w ręce obrony, która 
zb Boczkowską z tropu, zapytując ile by- 
ło Sejmów. Bo »wska najpierw mówi, że 
trzy, a potem że dwa. 
„Obrona: Na czem polega rozłam w P. P. s > 

Świadek: Na tem. że została utworzona 
S-1 PPS CKW. 

Obrena: Co to jest €. K. W.? 
Świadek: Czy j i co to jį 
Obrona: To panią nie interesuj 
Świadek: Nie. 
Obrona w dalszym ciągu zbija świadka 

z tropu, korzystając z tego, że Boczkowska 
nie posiada przygotowania politycznego. 

Obrona: Kiedy pani chodziła na zebrania 
Narodowej Demokracji? 

Świadek: Wówczas gdy mnie wysyłano. 
Obrona: Ale kiedy to było? 
Świadek: Jak był kongres krakowski. 
Obrona: Ą kiedy był kongres? 
Świadek: 14-go września. 
Następnie zeznaje świadek 

     

      

       

  

    

Delestowicz 

również wywiadowca policji. Mówi on o wie 
cu i zebraniu, na które był delegowany. 
Chodził na nie zakonspirowany. Na jednem 
z zebrań pos. Barlicki mówił. że po przew- 
rogie majowym Marszałek Piłsudski z: 
dził klasę robotniczą, nazywał Marsz A 
warjatem i idjotą. 
Następnie wzywał do organizacji, bo rząd 
ma upaść i wreszcie będzie koniec z tą 
dyktaturą. Na innem zebraniu podszedł do 
niego jeden z obecnych i zapytał czy ma 
broń, a gdy mu edpowiedział, że tuk, po- 
wiedział ..no to dobrze” i wydobył z kiesze- 
ni swój rewolwer, mówiąc że otrzymał go 
z partji. Tego samego człowieka spotkał póź- 
niej w Dolinie S j kiej gdzie ten mó- 
wił mu, że będzie gorąco. 

Ро ‹ gu pytań ze strony prokuratora, 
zadaje pytanie obrona. 

Obrena: Jakie Barlicki zajmował stano- 
wisko w partji? 

Świadek: Jest w P. P. S. 
Obrona: Ale jakie stanowisko? 
Świadek: Nie wiem. 
Obrona: Jakie stronnictwa należą do Cen 

trolewu? * 
Świadek: P. P. S., Stronnictwo Chłopskie 

i Piast. 
Obrona: Czy P. P. S. ma swoją władzę? 
Świadek: Nazywa się Genralny Związek 

Wykonawczy. 

Wobec tego, że obrona w dalszym ciągu 
atakuje świadka, ten zwraca się do Sądu. by 
go wziął w obronę, ponieważ na niektóre py- 
tania nie może odpowiedz 

Świadek Karkowski, również wy 
ca mówi o zebraniu. na którem przemawiali 
Barlicki i Bibuła. W trakcie jego zeznań do 
chodzi do starcia między obroną i prokura- 
torami. Obrona obur ę na to, że proku- 
ratorowie odzywają się o oskarżonych na- 
zywając ich tylko po nazwisku na co kate- 
gorycznie protestują. Wdaje się w to prze- 
wodniczący i oświadcza, że nie może wpły- 

* na formę przemówień prokuratorów. 
Na tem wczorajszą rozprawę zakończono. 

   

  

     
     

   

  

   

        

   

   

  

   

  

W przededniu starcia Japonii 
z Sowietami. 

MOSKWA, 9. 11. (Pat). — Kon- 
flikt w Mandżurji zaczyna przybierać 
coraz ostrzejsze formy, odbijające się 
już na stosunkach  japońsko-sowiec- 
kich. Przed paru dniami rząd japoń- 
ski czynił Sowietom zarzuty, że po- 
pierają one generałów chińskich w 
wałee przeciwko Japonji. Obecnie do- 
chodzą wiadomości ze źródeł sowiec- 
kich 0 rzekomem porozumiewaniu 
się czynników japońskich z emigracją 
rosyjską w Mandżurji i o organizo- 
wanie spisków anytsowieckich. Dziś 
podano w Moskwie do wiadomości 
doniesienie korespondenta sowieekie- 
go z Chabarowska, że 4 listopada 
współpracownik japońskiej misji wej 
skowej w Charbinie Osawa miał od- 
być konferencję z rosyjskim generał- 

  

nym komendantem Kohminem w 
sprawie organizowania przez  rosyj- 
ską emigrancie na kolei wschodnio- 
chińskiej spisków  antysowieckich. 
Spiskowcy aresztować mieli general- 
nego konsula sowieckiego w Charbi- 
nie, dyrektora kolei wschodnio-chiń- 
skiej oraz wielu wyższych  urzedni- 
ków i przeprowadzić zajęcie kolei, 
warsztatów i depots kolejowych. Osa- 
ма w imieniu wojskowej komisji ja- 
pońskiej miał rzekomo zaofiarować 
emigrantom pomoc pieniężną, dosta- 
wę broni i granatów ręcznych. Po- 
wyższa wiadomość wywołała w tutej- 
szych kołach politycznych duże wra- 
żenie i jest szeroko i różnorodnie ko- 
mentowana. 

Sytuacja w północnej Mandżurii coraz 
groźniejsza. 

Koncentracja znacznych sił chińskich. 

'TOKJO, 9. 11. (Pat). — Wedle 
wiadomości, poehodzących z mini- 
sterstwa wojny, sytuacja w północnej 
Mandżurji staje się bardziej groźną, 
gdyż Chińczyey koncentrują na po- 
łudnie od An-Gan-Chi oddziały, zło- 

  

Silne lotnictwo to 

żone podobno z 5600 piechoty, 2300 
kawalerji i 300 żołnierzy artylerji, 
podczas gdy siły japońskie na tym od 
cinku wynoszą zaledwie 1000 ludzi. 
Większość posiłk. japońskich odesła- 
na została z Tao-Nan do Czang-Czun. 

potęga Państwa! 

    

Odznaczenia erderem 
Peionia Restituta. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Jutre „Monitor Polski“ przyniesie 4 l- 
sty odznaczonych ederem „Polski Odrodze- 
nej*, złotym. srebrnym i brenzowym Krzy- 
żem Niepodległości orab Krzyżami Zasługi 
za Dzielność 

Dowiadujeniy się, że Wielką Wstęgę Poł- 
ski Odrodzonej otrzymają prczesi Polskiej 
Akademji Umiejętności prot. dr. Kostanecki, 
b. min. przemysłu i handlu inž. Kwiatiow- 
Ski, i pierwszy prezes Naj 50 Trybuna- 
łu Administracyjnego dr. Rudolt Różycki. 

Krzyż komandorski z gwiazdą otrzymali 
$. p. Tadeusz Holowko, viee-prezes 

ej Izby Kontreli Ragiewiez, viee- 
minister spraw wewnętrznych Stamirowski, 
b. marsz. Senatu prof. Szymań 

Krzyż komandorski Połonia Restitata m. 
in. otrzymali komendant Straży Granicznej 
pułk. Jur-Gorzechowski, prokurator Sądu 
Najwyższego Guriński, prof. U. S. B. Wae- 
ław Jasiński, gen. T. Kasprzycki i min. 
Schaetzel. Ogółem w roku bież. odznaczono 
krzyżem Pelski Odrodzonej 213 osób, lista 
zaś ednaczonych krzyżami Zasługi wynosi 
ponad 1900 osób, m. in. złoty krzyż Zasługi 
otrzymali: prezes Prokuratorji Generalnej 
Bukowiecki, vice-min. Komunikacji Czapski, 
viee-min. przemysłu i handlu Doleżał, vice- 
min. Skarbu Jastrzębski, b. viee-min. spr. 
wewn. Jaroszyński, vice-min. P. i H. Korzu- 
chowski, vice-min. sprawiedliwości Świąt- 
kowski i Sieczkowski, prezesi Banku Polskie 
go Wróbiewski i Rolnego Łudkiewiez, pre- 
zes Najw, Tryb. Admin. Dunikowski, prezes 
Sądu Apel. w Wiłnie Wyszyński, dyrektor 
gimn. im. Tad. Czackiego w Wilnie Święto- 
rzecki, Szef kancelarji cywilnej Prezydenta 
Chełezyński prezes P. K. O. dr. Gruber, arty- 

dram. Adwentowicz, Barszczewska, Mie- 
czysława Ćwiklińska i Siemaszkowa oraz dy- 
rektor Funduszu Kultury Narod. Michalski. 
— ii mm —— 0 ————— OAZA ои 

Ekscesy antysemickie, 

młod 

  

  

  

    

        

    

    

rozpoczęte przez 

ż obwiepolską w. Warszawie i Kra- 
, przeniosły się już na grunt wileński. 

Jak widać, rozkaz jest dany z góry i reżyser- 
ja działa planowo w ustałsnej kolejności. 
Mocne oświadczenia ministra spraw wewnęt- 
rznyeh i przedstawiciela Bloku Bezp.-w Sej- 
mie nie powstrzymały „ideologów* narodo- 
wego pałkarstwa od obrzydliwych wykroczeń 
przeciwko elementarnym zasadom etyki spo- 
łecznej, od chuligańskich czynów przynoszą- 
cych szkodę już nietylko rządowi, ale bezpo- 
średnio państwu. 

Komunikują nam świadkowie -ekseesów 

warszawskich, że młodzi „bohaterowie* en- 
deccy napastowali w ogrodzie Saskim dzieci 
żydowskie, znajdujące się w wózkach pod 
opieką matek lub nianiek. Żonę rektora Uni- 
wersytetu Warszawskiego, prof. Łukasiewi- 
cza, która odmówiła legitymowania się, na- 
pastujący ją „ideolog narodowy* w czapce 
studenckiej uderzył pięścią w twarz. Oto do 
jakich objawów zezwierzęcenia doprowadził 

„obóz narodowy* swoich pupilów. 
Czy dla osobników, dopuszczających się 

podobnych, wykraczających poza wszelką 
miarę bezeceństw może być miejsce na pol- 
skich wyższych uczelniach? Czy młodzież 
niezarażona jadem moralnego zwyrodnienia 
może znieść w swojem gronie takich „ko- 
łegów*?. Wolności poglądów i przekonań 
nie nale: 

    kowi 

    

      

utożsamiać z wołnością czynów, 

aźnych cech bandy- 
   skoro nabierają one wy 

tyzmu. 

Przedstawiciel „Legjonu Młodych* w nie- 
dawno wygłoszonym w Uniwersytecie od- 
czycie zadeklarował, że jego organizacja 
slawia sobie za zadanie czyhną walkę z każ- 
dym nacjonalizmem. Oświadczenie to zobo. 
wiązuje tych, w których imieniu zostało zło- 
żone. do kroków, któreby ochroniły honor 
akademika polskiego od elementów, niegod- 
nych korzystania z tego miana. 
——— ———————————— 

Junkrzy pruscy zasilają 
szeregi Hitlera. 

KRÓŁEWIEC, 9. 11. (Pat). — Prowinejo- 
nałna prasa hitlerowska donosi o licznym 
wstępowaniu arystokracji wsehodnio-prus- 
kiej w szeregi Hitlera. W ostatnich dniach 
przeszli na stronę Hitlera baron Osten-Sae- 
ken, baron Vietinghoff, hr. Dibitch. hr. Su- 
morokow. Przechodzenie junkrów wschod- 
nio-pruskich na stronę Hitlera ma swą przy- 
czynę w katastrofalnem położeniu tutejsze- 
$0 rolnictwa. 

RER ETT E AKTESSN 

Giełda warszawska z dnia 9.XI. b. r. 
WALUTY i DEWizy: 

Dolary - - - - . « . . . . 8,87 —8.89—-8,85 
Gdańsk . . . .'- . . 174,20—174,73—173,08. 
Lonayn ..... .. 33,98 33,90— 33,98 Nowy York . . . . „ , 8,914- 8,934 —8,894 
Nowy York kabel . , . . 8.92—8,34 3,90 

  

  

Paryż .. - /... . . 35,06—35,15—34,97 
Praga - . . „. . . . . 29,39—26,45—26.33 
Szwajcacja - . 174,55—174,98 - 174121, 
Włochy .. « « . 46,10 - 45b,22—45.08 
Berlin w obr.pryw. . . . « . « . « 211,00 

PAPIERY PROCENTOWE: 
4% pożyczka inwestyc. . . : « . . + 77,00 
5% Konwsrsyjna + - 41,00 
6% dolarowa .. .. + „ 59,50 
7% Stabilizacyjna . . . 58,00—58,*0—57,25 
84, L. Z. R. G. K. 1 B.R., eti.5. 6.4, | 94,00 
To:sameY$ S5g= ts... . - 83,25 
4'/,% L. Z. sisaskie . . . . .43/0-*5,25 
8% warszawskie . . . . . „. .. 65,5 

AKCJE: 
BIEPOlSMN=""2 Fi DEE ‚ . 110.00 
Ostrowiec serja B ... . . .... . 30,00 

<— @& 
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PAPIEROS DAJE WYFUCZYNEK 
Antysemickie ekscesy žėltodzio 

Demonstracje antyżydowskie w Wilnie 
Antysemickie zaburzenia na wyż- 

Szych uczelniach Krakowa i Warsza- 

-wy wyłołane przez młodzież wszech- 

polską odbiły się, co prawda stosun- 

kowo słabem echem również w Wil- 

nie, 
Na rozkaz wydany zgóry przez 

prowodyrów endeckich, młodzież en- 

decka uniwersytetu wileńskiego przy- 

stąpiła w dniu wczorajszym do urzą- 

dzania awantur przewidzianych zre- 

sztą przez władze administracyjne, 

które podjęły wszystkie Środki, ce- 

dem zapobieżenia jakimkolwiek ek- 

S€eSOM. 
W związku z tem w dniu wczoraj- 

szym policja znajdowała się od same- 

go rana w pogotowiu. W niektórych 

punktach miasta patrolowały wzmo- 
enione posterunki policyjne. Godzi- 

ny poranne minęły zupełnie spokoj- 

nie. Dopiero o godzinie trzeciej wpo- 

bliżu ul. Słowackiego (róg Nowogró- 

dzkiej) gdzie mieści się prosektorjum, 

poczęli gromadzić się grupkami stu- 

deńci z obozu narodowego nie dopu- 

szezając studentów Żydów do prosek- 
torjum. Zarządzający prosektorjum 
prof. Raicher widząc, że sytuacja sta- 
je się poważną zarządził natychmia- 

stowe zamknięcie prosektorjum. 
Tymezasem przed gmachem pro- 

sektorjaum zgromadziły się dwa tłu- 
my z jednej strony studentów z obo- 
zu narodowego, zaś z drugiej studen- 
tów Żydów. 

Młodzież endecka uformowała po 

chód, który wznosząc okrzyki „Žą- 
damy numerus clausus*, „Niech żyje 
uniwersytet polski*?, „Na bruk stu- 
sdentów Żydów* i t. p. ruszył ulicą 
Nowogródzką w kierunku Zawalnej. 
W kilka chwił później uformował się 
również drugi pochód młodzieży ży- 
dowskiej, który ruszył wślad za pier- 
wszym poehodem. W takiej kolejno- 
„ści oba pochody pod asystą władz bez 
pieczeństwa, które bacznie śledziły by 
nie doszło do rękoczynów przeszły 

'ulieą Zawalną, poczem pochód mło- 

Krwawe 
Wezorajsze zajścia, o których szezegėlo- 

wą relację podajemy powyżej, nie wyczer- 
pały się niestety na demonstracjach. Wie- 
'ezorem w mieście zanotowano szereg wy- 
padków pobieia oraz bójek jakie wynikły 
wskutek podniecenia umysłów. 

O godz. 8 wieczorem pogotowie ratunko- 
we wezwane zostało przez wydział śledczy 
na ul. Ludwisarską, gdzie został dotkliwie 
pobity przez Żydów student U. S. B. Jan 
Słoński (W. Pohulanka Nr. 18). Razem ze 
Słońskim, który doznał rozbicia wargi, po- 
turbowany został idący z nim inny student, 
którego nazwiska nie ustalono. 

Na ulicy Zawalnej pobity został dotkliwie 
przez „sszechpolaków* student U. 5. В. E. 

dzieży endeckiej skierował się ulicą 
Gdańską na Wileńską, a stamtąd u- 
licą Miekiewicza, Płacem Katedral- 
nym, 'ułieą Św. Magdaleny i Zamko- 
wą do gmachu uniwersyteckiego. 

Polieja nie cheąc dopuścić do star 
cia zatamowała na ulicy Magdaleny 
drogę pochodowi stud. Żydów, który 
zawrócił wówczas i ruszył przez uli- 
cę Uniwersytecką pod gmach U. S. B. 
Kiedy drugi pochód zbliżał się do u- 
niwersytetu, demonstranci endecey 
weszli już na podwórko uniwersytee- 
kie. Gdyby więe studenci Żydzi tu we- 
szli bójka byłaby nieunikniona, a in- 
terwencja polieji niemożliwa wobee 
autonomji terytorjum  uniwersytee- 
kiego. Nie dopuścili jednak do tego 
obecni tu członkowie Legjonu  Mło- 
dych, którzy narażając się na rozma- 
ite wymyślania i pogróżki ze strony 
młodzieży endeckiej zamknęli bra- 
mę, izolując w ten sposób oba po- 
chody. 

Burzliwa demonstracja i okrzyki 
dochodzące od strony uniwersytetu 
zgromadziły tymczasem na placu 
przed kościołem Św. Jana duży tłum, 
składający się nietylko ze studentów. 
Sytuacja stawała się dość groźna, co 
dało asumpt policji śledzącej dotych- 
czas jedynie, by nie doszło do bójki, 

do interwencji i rozproszenia demon 
strantów. W pierwszym rzędzie roz- 
proszono demonstrację studentów 
Żydów, którzy opuściwszy plac przed 
kościołem Św. Jana ruszyli w kierun- 
ku ulicy Wiełkiej. 

Po otworzeniu bramy pochód en- 
decki skierowany został przez policję 
w stronę ulicy Zamkowej. Nieco póź” 
niej studenci z obozu narodowego po- 
wrócili do uniwersytetu i na podwór- 
ku Piotra Skargi odbył się wiee. 

W związku z.powyższemi zajścia- 
mi rektor uniwersyteau prof. dr. Ja- 
nuszkiewiez ogłosił odezwę do ogółu 
młodzieży akademickiej, treść której 

podajemy poniżej. (e). 

zajścia. 
Grodzieński (W. Pohulanka Nr. 14) który 
doznał dotkliwych obrażeń głowy. Grodzień- 
skiemu udzielono pomocy w ambulatorjum 

pogotowia ratunkowego. 
Również na tejże ulicy Zawalnej został 

dotkliwie pobity student — Połak Heliodor 
Houwałd, któremu udziełono pomocy w am- 
bulatorjum pogotowia. 

Jeden wypadek pobicia miał również 
miejsce przy gmachu uniwersyteckim, gdzie 
został ugodzony kamieniem w głowę student 
— Żyd. Pozatem zanotowano jeszeze kilka 
drobniejszych bójek, późnym wieczorem zaś 
doszło do większej bójki na ul. NIEMIEC- 
KIEJ, której kres pożył dopiero przybyły 
większy oddział policji. (e). 

  

Wczorajsze zajścia na wyższych uczelniach 
w Warszawie. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Po burzliwych dniach wśród młodzieży 
akademickiej m. Warszawy nastąpiło pewne 

uspokojenie. Wszystkie uczełnie są jeszcze 

zamknięte i tyłko w wyższej Szkołe Handlo- 

wej zrobione wykłady. Korzystając z tego 

przed gmach W. S. H. zaczęły ściągać uzbro- 

jone w laski grupy obwiepolaków, z zamia- 

rem wtargnięcia do gmachu. Rektor nakazał 

wówczas zamknięcie bramy i endeków nie 

wpuszczono do szkoły, Ci jednak nie dali za 

wygraną i dalej gromadzili się pod gma- 

„them, znęcając się nad przechodzącymi Ży- 

dami. W tym czasie doszło do poniższego 

zajścia wymownie świadczącego o zdziczeniu 

wśród młodzieży endeckiej: 

O godz. 13 zgłosił się do Wyższej Szkoły 

Handlowej goniec Komisarjatu Rządu 14-let- 

ni Lewandowski, celem doręczenia pisma 

komisarza rządu p. rektorowi. Wobec zam- 

knięcia bramy uczelni, goniec począł wołać 
o otwarcie jej. Zebrana pod bramą młodzież 
O. W. P. chciała list do rektora odebrać, a 
gdy goniee nie chciał go oddać, pobiła go 
dotkliwie kijami. Pomimo to goniec pismo 
doręczył rektorowi. 

Po otrzymaniu pisma Komisarza Rządu 

rektor W. S, H. udał się do komisarza na 

konferencję. W tym czasie przybył na miej- 

sce zajścia oddział policji, która rozproszyła 

demonstrantów. W chwili rozpraszania de- 

monstrantów przejeżdżał tamtędy tramwaj, 

do którego wpadli studenci, przyczem padło 

hasło nieopłacania za bilety i wywleczono z 

tramwaju kilku pasażerów Żydów. I tu in- 
terwenjowała policja wprowadzając porzą- 

dek. 

W godzinach wieczorowych doszło do zaj 

ścia również na Wyższej Szkole Dentystycz- 

nej, jednak dzięki zdecydowanej postawie 

uczniów tej szkoły nie doszło do żadnych 

awantur. Wykłady pomimo to zostały za- 

wieszone. 

W południe stu kilkunastu studentów zat- 
rzymanych podczas zajść dni poprzednich 

władze bezpieczeństwa przekazały przedsta- 

wieielom poszczegóniych senatów akademie- 

kieh. Do tych studentów wygłosił przemó- 

wienie prorektor Michałowski, poczem wszy- 

stkich zwolniono. Zostaną oni pociągnięci do 

odpowiedzialności przez specjalne akademi- 

ckie komisje dyscyplinarne. 

Zarządowi skrzynkarzy inwalidów i Legji Inwalidów 

Wojsk Polskich, orsz wszystkim tym, którzy brali udział 

w pogrzebie męża i brata naszego 

s.fe. Szczepana-Jana Andrzejewskiego 
tą drogą składamy serdeczne „Bóg zapłać”. 

Żona I siostra. 

FPRREBAY WOZY OTOCZONA 

Kandydaci na prezydenta w Hiszpaniji. 
MADRYT, 9. 11. (Pat). — W ko- 

łach rządowych wśród partji konsty- 
tuanty omawiana jest sprawa kandy- 
datury przyszłego prezydenta. Rząd 
pragnąłby wysunąć kandydaturę obe- 
<nego ministra spraw zagranicznych 
Aleiandro Lerroux. Jednakże stron- 

nicy Lerroux radykali, którzy chcie- 

Wybory w 
W Jugosławji odbywają się obec- 

nie wybory do parlamentu. 
Wedle danych z dnia 9 b. m. u- 

dział głosujących w całym kraju wy- 
nosił przeciętnie 70 proc., w niektó- 

liby widzieć go raczej na stanowisku 
prezesa rady ministrów, kandydatu- 
rze tej się sprzeciwiają. Wobec tego 
rząd skłania się do wysunięcia jako 
kandydata byłego premjera Alcala 
Zamory pod warunkiem, że zrzeknie 
się on swego programu rewizji kon- 
stytucji. 

Jugosławii. 
rych zaś okręgach sięga 100 proc. 
Lista rządowa uzyskała wszędzie ol- 
'brzymią większość głosów. 

Wszyscy ministrowie wybrani zo- 
stali znaczną większością głosów. 

Do ogółu młodzieży akademickiej Uniwersytetu 
Stefana Baterego. 

Wobee zaszłych w dniu dzisiejszym niedopuszezalnych wystąpień 
pewnej grupy młodzieży akademickiej, z jednej strony w fermie usiło- 
wancj ingereneji w wewnętrzne sprawy 
z drugiej strony w formie zbiorowej manifestacji na ulicach i 
dzińcu Uniwersyteckim o charakterze 
część młodzieży przeciwko drugiej, 

Zakładu Anatomji Opisowej, 
na dzie- 

wyraźnie podburzającym jedną 
OSTRZEGAM, że nie dopuszczę do 

wtrącania się młodzieży w sprawy, należące wyłącznie do kompetencji 
Władz Uniwersyteckich i Kierowników zakładów, a wszelkie wystąpienia, 
zakłócające nadal spokojny bieg pracy i życia w Uniwersytecie poddam 
pod sąd Senatu z wnioskiem o najsurowszy wymiar kary, nie wyłą- 
czając nawet zamknięcia Uniwersytetu i zarządzenia nowych wpisów, 
na czem ucierpi cała młodzież akademicka z winy | niepoczytalnych 
sprawców zajść, niezgodnych ani z etyką chrześcijańską, ani z chwa- 
lebnemi tradycjami Uniwersytetu Wileńskiego i Narodu Polskiego. 

Wilno, dn. 9. XI. 1931 r. A. JANUSZKIEWICZ 
Rektor. 

Ostrzegamy przed prowokacją. 
Kołeżanki i koledzy. Działacze polityczni ,„Młodzieży Wszechpolskiej* 

organizują zgóry uplanowaną akcję w kierunku wywołania niebywałych ek- 
scesów antyżydowskich. Akcją tą przeprowadzaną według ułożonego oddawna 
planu w celach taktycznych kierują specjalni wysłannicy sztabu centralnego 
t. zw. „Obozu Wielkiej Polski*. Nie dajcie się oszukać, że jest to sponta- 
niczny ruch polskiej młodzieży. akademickiej. 
prowadzonej przez grupę polityczną 
państwowych. 

Nie pójdźcie na lep agitacji 
w celach rozpętania rozruchów anty- 

Nie zajmujemy w tej chwili merytorycznego stanowiska w stosunku do 
kwestji żydowskiej. Stwierdzamy tylko brudną robotę demagogów. 

Zdajcie sobie sprawę, że rozpętunie krwawej wałki leży tak samo w in. 
teresie niepoczytalnych prwodyrów nacjonalistycznych polskich, jak i zdecy- 
dowanych na wszystko szowinistycznie usposobionych sjonistów. Potępiamy 
jednych i drugich. Dlatego pierwsze hasło, jakie rzucamy w walce z chuligań- 
skiemi metodami walki brzmi: 

PRECZ Z NACJONALISTYCZNYM SOJUSZEM 
SJONISTYCZNO - ENDECKIM. 

W cełu sforsowania swoich postulatów rozmaite ugrupowania zamiast 
iść drogami legalnemi, posługują się łatwą demagogją i środkami takiemi, jak 

KASTETY, BROŃ PALNA, KAMIENIE. 

Zajścia przez nie wywołane godzą w dobro i honor państwa polskiego 
a A z silnego narodu polskiego robią bandę rozhisteryzowanych uliczników. 
W Warszawie.dzieci w ogrodzie Saskim wyrzucane są z wózków na ziemię. 
W Wilnie wewnętrzną sprawę Wydziału Medycznego traktują jako preteksł 
do chamskich burd na całym Uniwersytecie. 

Metody te nie prowadzą do niczego. Zaogniają sytuację, nie przyczynia- 
jąc się do żadnego rozwiązania sprawy. Jedyny skutek burd poza konsekwen- 
cjami kryminalnemi to przerwanie biegu normalnych prac a nawet zamknię- 
cie Uniwersytetu, poderwanie godności akademika wileńskiego. 

Wierzymy, że nie będziecie narzędziem w ręku ludzi złej woli. 

CHCEMY SIĘ UCZYĆ A NIE STAĆ Z PAŁKAMI 
POD BRAMĄ UNIWERSYTETU, 

Związek Polskiej Młodzieży Demokratycznej 
„Szkół Wyższych Legjon Młodych, Akademi- 
chi Związek Pracy dla Państwa Myśl Mocar- 

stwowa, Związek Akademicki. 

Protest Akademickiej Drużyny Harcerskiej 
w Wilnie. 

Potępiamy organizowanie ekscesów antyżydowskich na terenie wileń- 
skiego życia akademickiego, uważając tego rodzaju wyczyny za sprzeczne: 

a) z zasadami obywatelskiego 
postanowieniami naszej konstytucji. 

współżycia w Polsce, ugruntowanemi 

b) z duchem ideologji, którąPolska reprezentuje w Europie. 
Akcja tego rodzaju powinna się spotkać ze stanowczym bojkotem 

całej społeczności akademickiej, która zdaje sobie sprawę, że przynieść ona 
może szkodę tak w życiu wewnętrznem jak i zagranicznem Polski, a zwłaszcza 
w chwili, gdy społeczeństwo i sejm domagają się od Rządu interwencji 
w sprawie prześladowania Polaków na Łotwie. 

Apelujemy do Chrześcijańskiej Akademickiej Młodzieży Wilna, ażeby 
stanęła na straży przykazania miłości bliźniego. 

Akademicka Drużyna Harcerska w Wilnie. 

Na Dalekim Wschodzie. 
Szczere chęci Japonii. 

  PARYŻ, 9. 11. (Pat). — Nota japońska w 
odpowiedzi na pismo Brianda z dnia 29 b. 
m. oświadcza, iż Japonja podzieła całkowi- 

cie uwagę Brianda, że rezolucja Ligi Naro- 
dów z dnia 30 września b. r. zachowuje cał- 
kowicie swą moe. Japonja podkreśla swe 

Odpowiedź chińska 
GENEWA, 9. 11. (Pat). — Nola chińska 

w odpowiedzi na pismo Brianda wyraża pro- 
test przeciwko koncentracji wojsk  japoń- 
skich na przyczółku mostowym rzeki Non- 

Zamieszki w dzielnicy 
PEKIN, 9. 11, (Pat). — Wiadomości o za- 

mieszkach w dziełnicy chińskiej w Tien-Tsi- 
nie, która sąsiaduje z koncesją japońską, 
wywołały w Pekinie zaniepokojenie. Jak do- 
noszą z kwatery głównej Czang-Sue-Uianga, 
tłumy złożone z około 2 tys, osób zaatako- 
wały niespodziewanie wczoraj wieczorem 
posterunek połieji w dzielnicy chińskiej. 

Dziś wczesnym rankiem trwał jeszcze 0- 
gień karabinowy i karabinów maszynowych. 
Wojska cudzoziemskie stoją w pogotowiu na 
granicy poszczególnych kencesyj. Ofiarą do- 
tychczasowych zamieszek padł jeden żołnierz 
japoński, zabity odłamkiem bomby. 

. Ze źródeł chińskich podają, że ludność 
była uzbrojona i kierowana przez Japoń- 
czyków, którzy rozdawali w dniu wczoraj- 
szym broń w całym Tien-Tsinie. 

PEKIN, 9. 1i. (Pat), — Według wersji 
chińskiej o incydentach w Tjen-Tsinie, w 
czasie rozruchów komendant garnizonu -ja- 

szczere pragnienie wycofania wojsk z Mand- 
żurji w najkrótszym czasie, jednakże w wa- 
runkach obecnego naprężenia nie sposób 
jest liczyć na to, iż po wycofaniu wojsk ja- 
pońskich nastąpi na danem terytorjum pod 
rządami chińskiemi trwałe uspokojenie. 

na pismo Brianda. 
ni, . tėra to koncentracja — zdaniem rządu 
chi ego — jest wyrazem polityki japoń- 

„zmierzającej do usunięcia z całej Man- 
i lokalnych władz chińskich. 

chińskiej w Tien-Tsinie. 
peńskiego wezwał oddziały chińskie i żan- 

darmerję do wycofania się na odległość 300 
metrów od koncesji japońskiej, a wobec nie 
wykonania tego rozkazu przez Chińczyków, 
Japończycy zaczęli bombardować miasto, wy 
rządzając poważne szkody materjalne. 

PEKIN, 9. 11. (Pat). — Wczoraj wieczo- 

rem w Tjen-Tsinie miały miejsce poważne 
zaburzenia. Wszelkie połączenia telefoniczne 
z Tjen-Tsinem są przerwane. Żaden_ po- 
ciąg nie odjeżdża z Pekinu w kierunku Tjen- 
Tsinu. Pochodzące ze źródeł chińskich infor- 
macje stwierdzają, że strzelanina między 
sprawcami rozruchów a policją ustała dopie- 
ro dziś rano, oraz że oddziały chińskie obję- 
ły kontrolę nad miastem, Oficjalne koła chiń 
skie twierdzą, że przy trupach Chińczyków, 
którzy wywołali zajścia, znaleziono rewol- 
wery pochodzenia japońskiego. W wyniku 
zaburzeń było 4 zabitych i 10 rannych. 

   
    

EE Woj. Śląski w Wilnie. 
W dniu 9 bm. przybył z Katowic 

do Wilna wojewoda śląski dr. Michał 
Grażyński. Na dworzec na spotkanie p. 
wojewody przyjechali p. wojewoda 
Beczkowicz i p. prezydent miasta Fo- 

lejewski. Dr. Grażyński zamieszkał w 
Pałacu jako gość wojewody wileńs- 
kiego. 

W godzinach przedpołudniowych 
wojewoda śląski, który bawił w Wil- 
nie po raz pierwszy, zwiedzał miasto 
i okolice, wyjeżdżając do Trok. Nastę- 

pnie p. wojewoda śląski podejmowany 
był obiadem przez profesora U. S. B. 
dr. Michejdę, pochodzącego z zasłu- 
żonej rodziny śląskiej. 

Wieczorem p. wojewoda  Beczko- 
wicz wydał w swych apartamentach 
prywatnych w Pałacu przyjęcie, przy 
udziale zaproszonych przedstawicieli 
społeczeństwa. Na krótkie powitalne 
przemówienie p. wojewody wileńskie- 
go odpowiedział dr. Grażyński prze- 
mową o stosunkach śląskich i o ce- 
lach miesiąca propagandy śląskiej, 

bej chuliganerji endeckiej. 
„Ne dała mi mama kaszki, pójdę 
na mróz, niech mi uszy źmarzną”. 

(Rozmowa towarzyska). 

„Tak. proszę Pana, jak nam żydziaki 
ją umarlaków, to my ich kijem, to jest 

ych, że 

Góżto, trupy chrze 

  

     z nich zrobić umarlaków. 

ijańskie tyłko mają być 

krajane i poniewierane, a oni nic dla nauki 

   

nie chcą poświęcić? 

— „Czy jednak bicie żywych żeby dawali 

umarłych jest dobrym środkiem persw: 

  

— „Ależ nic nie pomaga, więc tylko 

  

— „Który zawsze miał i ma dwa końce .. 

Nie zapominajmy że i chrześcijanie przez dłu 

gie wieki nie dawali krajać trupów w celacn 

naukowych, uważając to za profanację zwłok 

że w Hiszpanji Inkwizycja dobierała się do 

skóry uczonych jak Wezeljusz i in. za to, że 

jakiegoś bezdomnego włóczęgę rozciągali na 

stole anatomicznym, by odkryć w organizmie 

ludzkim tajemnicę jego mechanizmu i ratu- 

nek dla żywych. Zczasem ta zasada religijna 

i uchrześcijan uległa postępowi czasu, tak jak 

zdjęto klątwę z aktorów i chowają ich w po- 

święcanej ziemi, tak jak na żednego najstrasz- 

liwszego zbrodniarza nie rzuca już ściół 

klątwy, broniącej chłeba i wody... Jeśli dziś 

przepisy religijne Żydów zabraniają im dawać 

    

trupy do prosektorjów, to muszą albo wpły- 

nąć na swych rabinów by zmienili swoje za- 

patrywania, tak jak je zmieniło nasze ducho- 

wieństwo, idąc za postępem nauki i potrzeb 

doczesnych ludzi, albo niech się wyrzekna 

studjów medycznych, Bo przecie w żadnym 

kraju na Świecie nie biją się studenci o niko- 

mu niepotrzebnych truposzów, których jedyna 

wartością jest to, że mogą służyć młodym 

głuptakom do nauki. Że też obrzydliwa śmiesz 

ność tych postępków nie wstrzyma naszej 

młodzieży. Zwykle młodzież ma poczucie ho- 

noru, a w tym wypadku robi z siebie paja- 

ców wobec całego świata. A może to tylku 

pretekst? Bo krwawić sobie nosy i robić no- 
wych Machabeuszów z dzieci Izraela walcząc 

o te zwłoki żebracze... czy warto? 

— „Oczywiście chodzi o głębsze rzeczy, 

o zalew obcych żywiołów na wyższych uczel 

niach, o to że w przyszłem pokoleniu będzie 

my mieli tyłu Żydów na każdem” stanowisku. 
— „Aha, tum go czekał, jak mawiał Za- 

globai... A możeby Panowie mniej kopali pi- 

łek i Żydów, a więcej się „przyszpilili* do ksią 

żek, wykładów i tych preparatów anatomicz- 

nych o które tak walczycie. Łatwiej walić 
kijem po niechrzczonym łbie, niż w swój 

własny zbierać olej wiedzy, którego w wa- 

szej próżni brak najzupełniejszy jeśli zwa- 

żyć postępki. Czy nie bardziej kulturalną by- 

łaby walka o postępy nauki, o dobre kollok- 

wia? Wszak profesorowie resztki włosów 7 

głów wyrywają z rozpaczy nad obniżającym 

się poziomem umysłowym słuchaczy... Ale 

pocóż się martwią? Wszak jeśli tu się obni 

ża, to zato jakże wzrasta zamiłowanie do 

wychowania fizycznego!.. Jakież piękne wy- 

czyny sportowe... na dziedzińcach Uniwersy- 

tetu warszawskiego i krakowskiego... Rekor- 

dy, rekordy, nie ulega wątpliwości że Euro- 

pa, zwłaszcza te kraje, gdzie Żydzi są potęgą 

finansową, zachwycone będą tym nowym wy- 

zorganizowanego na terenie całej Rze- 

czypospolitej. 
© godzinie 20 min. 30 odbyło się 

w Teatrze Miejskim na Pohulance u- 
roczyste przedstawienie  regjonalnej 
sztuki „Wesele na Górnym Śląsku”, 
odegranej przez przybyły do Wilna 
zespół Ślązaków. W loży reprezenta- 
cyjnej obecni byli wojewoda dr. Gra- 
żyński, wojewoda Beczkowicz, ks. bi- 
skup Bandurksi, w loży miejskiej — 
prezydent miasta Folejewski, prof. 
Ligoń i inni goście śląscy. Widownię 

wypełniła liczna publiczność. 
Przy opuszczonej zasłonie przemó- 

wił dyrektor Teatrów Miejskich Szpa- 
kiewicz, zwracając się z gorącemi sło- 
wami powitania do braci Ślązaków. 
Gród i Ziemia Wileńska chwyta wy- 
ciągniętą dłoń Ślązaka w mocny i ser- 
deczny swój uścisk—powiedział—i wi- 
ta włodarza Ziemi Śląskiej, wojewodę 

śląskiego okrzykiem: „Śląsk polski i 
lud jego niech żyje! *. 

Na widowni rozległy się huczne o- 
klaski. Orkiestra odegrała hymn pań- 
stwowy, którego publiczność wysłu- 

chała, powstawszy z miejsc. Następnie 
rozpoczęło się przedstawienie. 

O godzinie 23 min. 15 wojewoda 
Grażyński odjechał do Warszawy. 

XI!-sty walny zjazd 
pracowników miejskich 

w Wilnie 
W niedzielę, o godz. 10 rano w 

małej sali miejskiej nastąpiło uroczy- 
ste otwarcie XII walnego zjazdu dele- 
gatów Związków pracowników miej- 
skich Rzeczypospolitej Polskiej. Na 
zjazd przybyło około 150 delegatów. 

Obrady rozpoczęto odczytaniem 
depeszy powitalnej Ministra Spraw 
Wewnętrznych, poczem głos zabrał 
przewodniczący zjazdu p. Edward 
Kubalski, witając przybyłych na zjazd 
delegatów. Zebrani wysłuchali nastę- 
pnie referatu ustępującego prezesa 
Związku Związków p. Popielowskiego 
(Warszawa), który rzeczowo skreślił 
„rolę w chwili obecnej pracownika sa- 
morządowego w społeczeństwie. 

W toku dalszych obrad wybrano 
5 komisyj: 1) matki, 2) mandatową, 
3) organizacyjną, 4) zawod, i 5) bud- 
żetowo-samopomocową oraz dokona- 

  

czynem polskiej tężyzny, rycerskości 

mądrości polityczno - społecznej, 

— „Pocóż ta ironja? Zagranica nie ro 

zumie naszych wewn nych bolączek, mo- 

rięc istotnie fałszywie i szkodliwie tłuma-     
yć nasz odruch samoobrony”. 

ME 

dowskie bolączki, nawet takie któ 

zato doskonale rozumie wszyst-    

  

   

    
niema, a cóż dopiero gdy są pobici i ra 

O jakże służą krajowi te mężne zuchy bi 
  
   ce koleżanki mojżeszowego wyznania wśród 

murów ukochanych Wszechnic! Jakąż do- 

brą markę zdobędzie sobie Polska na terenie 

międzynarodowym za takie wychowanie mło 

d ! 1 gdy się pomyśli, że pierw m pro- 

  

  

     

     
      

    

   

jektodawcą uniwersytetu był król zimierz, 

który k wiadomo Żydowską  Fsterką. 

deszcze się kiedy okaże, że to ona mu tę myśl 

poddała... 

Tu nie czas na żarły, trzeba raz zdo 

   a energję czynu”... 

— „Czy czyn, to zaraz musi być ki, 

dobicie? Jedno byłoby ciekawe: ustalić za 

  

i mor 

pomocą ankiety ilu z tych bojowców bywa w 

żydowskich domach, korzysta z žydowskich 

pieniędzy i. kupuje w żydowskich sklepach? 

— „To są sprawy prywatne...* 

— „Ach tak? No, niech będzie, ale czy so- 

bie panowie nie zrobicie jak ten chłopiec z 

kaszką i czy wam uszy nie zmarzną od tej 

zabawy? Będziecie mieli teraz dużo czasu do 

obmyślania wszelkich tega rodzaju koncep- 

tów jeśli zamkną uniwersytet, co dla młodyc' 

matołków nie jest żadną karą bo i tak nie 

nie robią, a cierpią z tego powodu niewinni*. 

— „Zawsze muszą być ofiary... przekonań” 

— Niechże „ofiarni bohaterzy” będą choć 

konsekwentni: wszak nikt nie pomyśli by z 

powodu burd ogłupiałych agitacją endecką 

bubków wszyscy Izraelici wynieśli się z wyż- 

szych uczelni? Więc co? Wyrznąć co do nog'? 

Inaczej szkoda fatygi i... szkoda Polski, któ- 

ra będzie musiała się wstydzić wobec całego 

świta że się cofa w 17 ezy 18 w. kiedy ta 

Żacy tumulty czynili. 
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i „Unia“, 

MI J K I krajowe i zagraniczne, 

GRZECHOTKI (treszczotki) i 

TRIEURY do siemienia Inianege 

poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna 11-a. 7042 

ETZUSEPE ZY ACE TREC OU DIECOSE. 

— 
zarządu w 

| 

  

wyborów nowego 
skład którego weszli: prezes — P- 

Krukowski (Warszawa), vice-prezesi 

— p. p. Orlański (Warszawa) i Krzy- 

żanowski (Kraków), sekretarz — Ga- 

jewski (Warszawa), skarbnik — Or- 

szowski. Członokwie: iGedrojć, Bary- 

szewski i Dąbrowski. : 

W ciągu niedzieli i poniedziałku 

trwały prace komisyj, które w rezul- 

tacie przedłożyły na walne zgroma- 

dzenie szereg wniosków zaakceptowa- 

nych z małemi poprawkami. Na pod- 

stawie tych wniosków zjazd pow- 

ziął cały szereg doniosłej wagi rezo- 

lucyj, które z braku miejsca podamy 

w numerze jutrzejszym. 

O godz. 6 wiecz. w sali klubu my- 

śliwskiego odbył się zbiorowy obiad, 

który w miłym i serdecznym nastro- 

ju przeciągnął się do późnego wieczo- 

ra. Podczas obiadu zabierali głos de- 

legaci poszczególnych miast, wzno- 

sząc toasty na cześć p. prezydenta 

Rzeczypospolitej, Marszałka Piłsud- 

skiego i zasłużonych pracowników 

Związku M. in. burzliwą. owację zgo- 

towano zasłużonej sekretarce Związ- 

ku Wileńskiego p. Sewerynie Jodków 

nie; której delegaci zamiejscowi wrę- 

czyli wspaniały kosz kwiatów. 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 

—— Czterdziesty piąty zeszyt „Šwiata“. 

Biežący, czterdziesty piaty zeszyt „Świata 

przynosi dwie sensacyjne oryginalne kores- 

pondencje: Wojciecha Marylskiego z serca 

Afryki p. t« „Od oceanu do Oceanu i Ste- 

fana Górskiego z ziemi Płockiej p. t. „Lu- 

dzie jaskiniowi*! Obie te korespodencje ilu- 
strują źródłowe fotografje. Poza tem znajdu 
jemy zakończenie ankiety o drożyźnie, ar- 
tykuł o wyborach w Anglji, nowelkę F. Bou- 
tet'a p. t. „Idealna żona* oraz zwykłe, obfi- 
te działy: Z tygodnia, teatr, co czytać, kino, 

rozrywki umysłowe. Z 

Dobór aktualnych fotografij ilustruje bo- 

gato ubiegły tydzień pod względem artysty - 

у` politycznym i społecznym. Świetna 

Andrzeja Struga p. t. „Ostatni film 
d“ jest atrakcją czytelniczą. 

    

    

— „ISKRY* — najpiękniejszy i najpo- 
czytniejszy tygodnik ilustrowany dla star- 
szej młodzieży szkolnej — dają w Nr. 47 
szereg ciekawych i aktualnych artykułów. 
Otwiera numer wywiad z inż. Rabęckim, kie- 

rownikiem radjostacji raszyńskiej ——_ Niez- 

miernie ciekawie opisujący te najpotężniej- 
szą na świecie stację, W. Birkenmajer, zna- 

komity polski taternik w d. c. swych pwłó- 
częg* opowiada 0 zdobyciu „Słonecznej Ścia 
ny” — płd. krzesanicy Kiezmarskiego Szczy- 
tu. W związku z rocznicą niepodległości 
znajdujemy w numerze ciekawe opowiada- 
nie z 1920 r. „Dla ciebie, miła ojczyzno*, Z. 
Sokołowskiej. Również z wiązku z rocznicą 
znajdujemy na początku „Gazetki** wezwanie 
Redakcji do swoich młodych czytelników, 
aby dzień 11 listopada uczcili czynem, skła- 

dając ofiary na budowany ze składek mło- 
dzieży okręt „Dar Szkoły Polskiej". Płk. A. 
Małyszko, w artykule „Polskie śledzie* mó- 
wi o powstaniu „Polsko-Holenderskiego To- 
warzystwa Połowu Šledzi“ i korzyściach. ja- 
kie z tego może mieć Polska. W dalszej 
części numeru widzimy ciekawą powieść 
Mieczysława Jarosławskiego „Icek i Jacek 
na morzu* oraz komedyjkę szkolną Marji 
Morsztynkiewiczówny  „Duszek Szkolny”. 
Stałe działy: „Ze świata nauki i techniki*, 

„W drogę po zdrowie i hart', Gazetka i Na- 
sze listy zamykają numer. 

Adres Redacji, Warszawa, Warecka 14. 
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"WIEŚCII OBRAZKIZKRAJU. 
Udaremniony zamach na pociąg 

pod Jeziornicą. 
Na terenie Wileńskiej Dyrekcji 

nica nieznani sprawcy usiłowali spowodować 
Kolejowej na szlaku Słonim—Jezior- 

wykolejenie się pociągu 

zdažającego ze Słonima przez podłożenie na szynach dużego kawałka że- 

laza długości 2 mir. i grubości 9 ctm. 
Przed nadejściem pociągu służba 

kawałek żelaza, który niezwłocznie 
kolejowa znalazła wetknięty do szyn 

usunięto i pociąg osobowo-towarowy 

przeszedł po linji bez żadnego uszezerbku. 

Powiadomione władze Śledcze o wypadku 

energiczne dochodzenie, w wynkiu 

niezwłocznie  zarządziły 
którego zdołano jednego ze spraw- 

ców nieudałego zamachu zatrzymać. Jest to niejaki Aleksander Dziebata, 

mieszkaniec wsi Himniwieze gm. jeziorniekiej. 

w toku. 

dochodzenie 

(©) 
Dalsze 

Porzucenie na granicy „żywego przemytu". 
Dnia 7 b. m. na odcinku granicznym 

Marcinkańce patrol K. O. P. zauważył kilku 

osobników iłujących przekroczyć niełega- 

lnie granicę i dostać się na teren litewski. 
Na wezwanie żołnierzy nieznajomi” rzucili 
się do ucieczki porzucając przemyt w po- 
staci dwóch ehłopeów 5—6 łetnieh. Chłop- 
cy oświadezyli, iż przed paru dniami dostali 

Żona oskarżona 
W dniu wczorajszym na posterunek po- 

licjj w Turgielach zgłosił się mieszkaniec wsi 

Wołokienniki tejże gminy Michał Dulko, któ- 
ry złożył następujący mełdunek: 

Przed dwoma dniami zmarł nagle przy 

zagadkowych okolicznościach 31-letni syn je- 
go Feliks, cieszący się dotychczas doskonałem 
zdrowiem. Obccnie Dulko otrzymał pewne 

    

    

się do bozu eygańskiego i odbyli marszrutę 

z Polesia, Obóz cygański rozbił się na trzy 

części. wobec czego chłopców zabrali trzej 

Cyganie pochodzący z Litwy. 

W dniu wczorajszym chłopców odesłano 

do miejsca zamieszkania, skąd zostali skra- 

dzeni przez Cyganów. Nazwiska ehłopców 

brzmią Adam Orniewicz i Piotr Łachryciun. 

o zatrucie męża. 
informacje, że syn jego padł ofiarą zatrucia 
Jak wynika z zeznań Dulki syn jego otruty 
został przez żonę, z którą żył w niezgodzi 
Żona zmarłego niejednokrotnie odgrażała się, 
że go otruje. 

Zeznania Dulki zostały zaprotokółowane, 
zaś przeciw jego synowej wdrożono dochodze- 
nie, (C). 

   

  

Mołodeczno. 
Otwarcie Uniwersytetu Ludowego 

w Lebiedziewie. 

W dniu 1 listopada r. b. w mku Lebie- 
dziewie odbyło się uroczyste otwarcie pięgw- 

szego bodajże na terenie Wileńszczyzny uni- 
wersyżetu ludowego. 

Po uroczystem nabożeństwie, którego 

dokonał miejscowy ks. proboszcz — zebrali 
ssię przedstawiciele władz rządowych i samo- 

rząd. przedstawiciele nauczycielstwa i społo- 

<zeństwa, w budynku szkolnym. 

Starosta mołodeczański p. Stefanus, prze- 
<inając wstęgę w przemówieniu swem scha- 
rakteryzował krótko znaczenie i ność tej 

nowopowstałej uczelni ludowej i życzył ini- 

€jatorom i twórcom tej „wyższej szkoły lu- 
dowej" wytrwania i osiągnięcia planów, ja- 
kie sobie zakreślili, następnie podziękował 
kierowniczce szkoły p. Durejkowej oraz gro- 
nu nauczyciełskiemu i ref. rolnemu za ich 
twórcze wysiłki. Słuchaczów zaś, młodzież 
pozaszkolną w liczbie trzydzieście kilka osób 
— wezwał do ochoczej i chętnej pracy w 
uniwersytecie, w-"którym znajdą i usłyszą 
żywe słowo o Polsce jako państwie, o lu- 
dziach, o tem co się dzieje na świecie, o obo- 

wiązkach | prawach obywatela, o rołnictwie 
i znaczeniu jego dla państwa, jednem słowem 
wszystko to, czego wskutek swej żmudnej 

zawodowej pracy, — dowiedzieć się z. ksią- 

żek nie są”w możności, i życzył im, by osią- 

gnęli z tej pracy nowej jak największe ko- 

rzyści dla dobra obywateli i Najjaśniejszej 

Rzeczypospolitej.. 

" Po przecięciu wstęgi nastąpiły b. ładne 

produkcje miejscowego chóru mieszanego — 

przemówienie b. ładne p. insp. oświaty po- 

zaszkolnej z Kuratorjum Wileńskiego p. 

Dracza, gorące przemówienie inspektora 

szkolnego, jednego ze słuchaczy, oraz kie- 

cowniczki uniwersytetu p. Durejkowej, a 

wszystkie te przemówienia przeplatane b. ła- 

dnemi i wdzięcznemi piosenkami polskiemi 
i białoruskiemi. Na zakończenie odbyła się 

pierwsza lekcja poprowadzona przez p. kie- 
rowniczkę i wspólna fotografja uczęstników 
uroczystości, — poczem żegnani serdecznie 
przez zgromadzonych przy śpiewie chóru 
<dziewcząt odjechali przedstawiciele władz. 

Program uniwersytetu obejmuje następu- 
jące przedmioty: 1) Polska współczesna. 2) 

WIEŚCI Z WOJEW. 

  

   

  

Prawo i obowiązki obywatela. 3) Polska a 

jej sąsiedzi. 4) Rolnictwo ze szczególnem 

uwzględneiniem rolnictwa na ziemiach pół- 
nocno wschodnich. Czas trwania uniwersyte- 
tu: 1. XI. 31 r. — 30. IV. 32 r. Wykładać bę- 
dą: nauczyc wo szkoły powszechnej w 

Lebiedziewie i agronom powiatowy sejmiku 
mołodeczańskiego. 

   

Na koszta związane z uruchomieniem u- 
niwersytetu i na zapoczątkowanie bibljoteki 
podręcznej dla uniwersytetu Mołodeczańskie- 
go Powiatowy Związek Komunalny wyasy- 
gnował kwotę zł. 100. Pawan. 

POŻAR. 
W dniu 21 ub. m. we wsi Markowo gm. 

lebiedziewskiej wskutek nieostrożnego ob- 
chodzenia się z ogniem spaliła się łaźnia 
Jabłońskiego Bazylego z suszącym się lnem 
700 klg. Pożar spowodował Michał Mićko. 

BÓJKA. 
We wsi Łobaczówka gm. lebiedziewskiej 

podczas odbywającej się zabawy wynikła 
sprzeczka między kilku młodzieńcami, w 
trakcie której Jan Mićko uderzył pałką w 
głowę Michała Glebca. Mićkę aresztowano. 
Glebiec zmarł w szpitału w Mołodecznie. 

Z pogranicza. 
Pożar w strażnicy litewskiej. 

Z soboty na niedzielę w litewskiej straż- 
nicy Migliny położonej na odcinku granicz- 
nym Trok wybuchł groźny pożar, który 
strawił cały budynek wraz z aresztem. Po- 
żar powstał skutkiem podpalenia przez u- 
więzionych trzech przemytników, którzy w 
zamieszaniu zdołali zbiec. 

Po chleb do Polski. 

Wobec ograniczenia sprzedaży zboża na 
terenie Białorusi sowieckiej dajesię odczu- 
wać brak chleba. W ostatnich dniach na 
pograniczu  polsko-sowieckiem w rejonie 
Dzisny, Wilejki i Rakowa zatrzymano kil- 
kunastu włościan i kobiet, którzy nielegal- 
nie przedostali się do Połski celem zakupu 
mąki i chleba. Włościanie opowiadają, iż 
władze sowieckie pozabierały wszystkie zbio 
ry, które skoncentrowane zostały w spół- 
dzielniach, gdzie wydaje się na kartki w 
ograniczonych ilościach. 

NOWOGRÓDZKIEGO 
Oddział Nowogródzki „Kurjera Wileńskiego mieści się 

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

Kino dźwiękowe 

Pogoń 
w Nowogródku   

„MONTE CARLO* 
NASTĘPNY PROGRAM: „SEWILLA — MIASTO MIŁOŚCI"     

Nowogródek. 
Obywateiskie czyn sądowników. 

Sędziowie, prokuratorzy, urzędnicy sądo- 

wi i prokuratorscy, oraz niżsi funkcjonarju- 

sze sądowi. Sądu Okr. Nowogr. opodatko- 

wali się na rzecz bezrobotnych w wysoko- 

ści pół proc. poborów miesięcznych. R. 

Akcja pomocy bezrobotnym. 
Podjęta na terenie Nowogródczyzny akcja 

komitetów do spraw bezrobocia rozwija się 
nader pomyślnie: do obecnego czasu wy 
słano do województwa kieleckiego około 30 
wagonów kartofli, t. j. blisko połowę wyzna- 
czonego na rzecz bezrobotnych z terenu woje 
wództwa nowogródzkiego kontygensu ziem- 
niaków. 

Równolegle rozpoczęta została akcja zbiór- 
kowa i organizacja pomocy bezrobotnym na 
terenie własnym województwa. Już w dniu 
15 bm. w kilku punktach województwa zosta- 
ną uruchomione kuchnie dla bezrobotnych 
oraz punkty dożywiania dzieci. 

Podkreślić należy, że akcja zbiórkowa na 
terenie wiejskim daje nadspodziewanie do- 
bre wyniki: rolnicy wykazują wielką ofiar- 

ność rozumiejąc doniosłe znaczenie podjętej 

przez rząd akcji. Na terenie miejskim najwię 

kszą gotowość pomocy wykazują urzędnicy 
zarówno państwowi, jak i samorządowi i in- 

stytucyj publicznych. W samym Nowogródku 
w dniu 1 — 2bm. wynik zbiórki w gotówce 
wyniósł sumę 530 zł. 

Oskarżeni © oszustwo. 
Do Sądu Okręgowego w Nowogródku 

wpłynął z Prokuratury akt oskarżenia w 
sprawie Morducha Ormana z Baranowicz i 
Abrama Rozońskiego i Herna Jedwabnego 
m-ców Warszawy, którzy brali udział w ban 
dzie utworzonej dła dokonywania oszustw 
polegających na sprzedaży rzekomo podro- 
bionych banknotów, zamiast których przy 
użyciu kombinacji oszukańczych nabywcom 
wręczali odcinki zwykłego papieru. *V podo- 

bny sposób oszukali Pawła Sochaczewskiego 
zabierając mu 880 zł. i 10 rubli w złocie. 

Afeszyści obecnie siedzą w więzieniu. 

Kursy dla naczelnych komisarzy 

spisowych. 
Wi dniu 14 listopada b. r. odbędą się w 

Śłarostwie kursy dla naczelnych komisarzy 

spisowych powiatu nowogródzkiego. 

        

  

  

  

   

Migawki nowogródzkie. 
Zawsze interesował mnie człowiek, jako 

jeden z najstarszych mieszkańców ziemi, kto 

ry czasem posiada instykty mogące dosko- 

nale iść w parze z instynktem naszych 

czcigodnych praszczurów, którzy kiedyś wol- 

no hasali po starym świecie. Bardzo też mile 

zostałem zdziwiony, gdy spostrzegłem, że ter 

prymitywizm natury nie wygasł całkowicie w 

dzisiejszem pokoleniu. Tradycja jest piękną 

rzeczą! Niewiele też potrzebba, aby te ukryte 

„dawniejsze porywy* przejawiły się w całej 

swej piękności. 

Pożar. Syrena ryczy jak siedem nieszczęść! 

— „oj, gwałt, bierz motopomphie“... Jak 7 

pod ziemi rosną bohaterzy. Każdy chce być 

czynnym i stara się chociażby leciutko ręką 

dotykać do jakiegoś wózka lub drabiny. „Wo- 

da napsiód!* — „woda stój!.. Kto krzyczy? 

— Naturalnie osobnik, który nigdy nie miał 

do czynienia ze strażą ogniową, Spostrzegam 

jakiegoś faceta, który stojąc w przyzwoitej 

odległości od ognia, wydziera się wniebogło- 

sy. — „Panie, zwarjował pan?* — „A w czem 

rzecz? pan nie zauważa co pożar?*—No i ga- 

daj tu przyzwoicie z człowiekiem. 

Jeszcze jedna rewelacja — nowy samo- 

chód straży. Jakaś grupa opętana szałem lek- 

kiego „delirium* wyprawia dziwne tańce do- 

okola. „Čo jest?“ — „Nie wisz pan? Niech 

pan spójrzy na motopomphie, jak dobrze le- 
je!“ Wszystko to bardzo ładnie, ale poco u- 

trudnać ratowanie straży? A wreszcie publika 
postronna. Na głos syreny pół miasta zaczyna 
biec jak oszalałe. Miły widok — młodzieniec, 

który w innym wypadku rościłby z pewnoś- 
cią pretensje do „bon tonu“, wywraca w bło- 

to jakąś panią, nie mówiąc nawet „przepra- 

szam“. Е 
Prymitywizm, prymitywizmem, ale osta- 

tecznie nie jesteśmy w dżungli... 

Ryś. 

  

Popierajcie Ligę Morską. 

Lida. 
Z żyeia współczesnego. 

Dnia 7 i 8 b. m. odbyły się tu uroczy- 

stości spółdzielcze, na które zaproszony. z0- 

stał wybitny działacz spółdzielczy i mów 

p. Rapacki Marjan, dyrekor Z zku Spół- 

dzielni Spożywców Rz. P. „Społem*. W so- 

botę 7. listopada o godz. 8 wiecz., w prze- 

pełnionej sali starostwa, pod przewodnic- 

twem p. stadosty Bogatkowskiego, odbył się 

i yskusyjny na temat: Spółdzielczość 

gospodarczy, na którym dyr. Ra- 

packi wygłosił świetny połtoragodzinny od- 

czyt na temat wspomniany. 

Publiczność z wielkiem zainteresowaniem 

wysłuchała prelegenta, a wśród zebranych 

ę głosy, że takie przekonywując 

i uś amiające o spółdzielczości ode 

ty, gdyby częściej były powtarzane, po 

nęłyby szerokie masy do spółdzielczości. 

yła się 

     

  

      

    

  

   Następnego dnia w tejże sali odb s 

jesienna konferencja przedstawicieli spół- 

    

dzielni spożywców okręgu li go (z po- 

  

wiatów  lidzkiego. szczuczyńskiego, nowo- 

gródzkiego, wołożyńskiego, oszmiańskiego i 

wileńsko-trockiego). Na konferencji obec- 

nych było 54 osoby. Konferencję zagaił i 

przewodnictwo objął p. „starosta Bogatkow- 

ski, jako przewodniczący Spółdzielczej Ra- 

dy Okręgowej. Na porządku dziennym po- 

stawiono dwa referaty: dyr. Rapackiego na 

temat: walka spółdzielni ze skutkami kry- 

zysu gospodarczego i lustratora Budźki na 

temat praca organizacyjno-propagandowa 

spółdzielni i Spółdzielczej Rady Okręgowej. 

W dyskusji chętnie zabierali głos ucze- 

stnicy konferencji. = 

W wyniku dyskusji powzięto rezolucję. 

wzywającą władze Spółdzielni do zniesienia 

kredytu kupującym, wobec wzrastających 

wypadków ociągania się kupujących z re- 

gulowaniem należności za towary. Uchwa: 

lono zorganizować propagandę wśród ko- 

biet w celu jednania ich na członków spół- 

dzielni. 
Z oświadczeń na konferencji wyjaśniło 

się, że chociaż w roku bież. zwiększyła się 

ilość spółdzielni ze zmniejszonym obrotem, 

w porównaniu do obrotu z roku ub., jed- 

nak — wobec znacznego wzrostu obrotu 

w pozostałych — ogólny obrót Spółdzielni 

Spożywców okręgu lidzkiego za 9 m-cy ro- 

ku bież. wzrósł. Ilość spółdzielni spożyw- 

ców w roku beż. wzrosła o 3 nowe sp-nie. 

Zebrani na konferencji 0 godz. 13.30 

wyruszyli do sali kina „Nirwana”, gdzie od- 

była się akademja, urządzona przez komi- 

tet obchodu Dnia Oszczędności i Spółdziel- 

czości. B. 

Przemianowanie Kasy Chorych.1 4 
Jak się dowiadujemy w najbliższym cza- 

sie Powiatowa Kasa Chorych w Lidzie zosta- 

nie przemianowana na Okręgową Kasę Cho- 

rych, która obejmie swoją działalnością na- 

stępujące powiaty: lidzki, nowogródzki, szczu 

czyński i wołożyński, Będzie to druga okrę- 

gowa instytucja w Lidzie, która powstaje w 

bieżącym roku. 

Lipniszki. 
Tablica ku czci I Marszałka 

w Lipniszkach. 

Lipniszki, pow. Lida, będą mialy 15-g0 
listopada b. r. (zamiast 11 listopada) ро- 
dwójne święto. Święto państwowe i święto 

odsłonięcia tabłicy pamiątkowej ku czci I 

Marszałka Polski, Józefa Piłsudskiego. 
Tablica ta, wykonana z polskiego mar- 

muru, ufundowana została przez całe tut. 
społeczeństwo z nauczycielstwem i światłym 

wójtem tut. gminy na czele. Zostanie ona 
wmurowana we frontową Ścianę domu, w 
którym na wiele lat przed wojną ukrywał 
się dzisiejszy Marszałek przed carskimi żan- 

darmami i gdzie pracował konspiracyjnie 
na rzecz dzi$ wolnej już Ojczyzny. 

W dniu tym otrzyma Marszałek hono- 
rowe obywatelstwo m. Lipniszek. 

Na uroczystość odsłonięcia pomnika-tab- 
licy pamiątkowej komitet zaprosi: p. woje- 
wodę nowogródzkiego, p. kuratora O. S$. W. 
p. inspektora szkolnego w Lidzie. p. starostę 
lidzkiego oraz całe bez wyjątku społeczeń- 
stwo. 

Pracowity tenże komitet. dziś już upla- 
nował wysłanie w dniu tym hołdowniczych 

depesz do: P. Prezydenta R. P., P. Mar- 
szałka, P. Prezesa Rady Ministrów. 

Lipniszki w dniu tym zamanifestują w 
stopniu znacznie wyższym, niż kiedykolwiek 
uczucia patrjotyczne w stosunku do pań- 
stwa i należny hołd  Wodzowi Narodu, 
Wskrzesicielowi drogiej nam Ojczyzny. 

Jak dziś już widć, dzień 15-ty listopada 
w Lipniszkach na długo pamiętnym zosta- 
nie w społeczeństwie tut., będzie dniem hi- 
storycznym dla małej, skromnej, cichej, lecz 
pracowitej i patrjotycznej mieściny. 

„Fał. T. 

TBD SARAS ALSA STOSEISMTSSEKS 

Uroczystości policyjne w sto- 
icy i na prowincji. 

W dniu 10 i 11 b. m. odbędą się 
na terenie całej Polski uroczystości 
Policji Państwowej, poświęcone w 
pierwszym dniu obchodowi żałobne- 
mu ku uczczeniu pamięci oficerów i 
szeregowych policji, poległych w służ- 
bie bezpieczeństwa od roku 1914, w 
drugim zaś dniu — obchodowi do- 
rocznego święta policyjnego w rocz- 
nieę odzyskania niepodległości. 

We wszystkich miastach wojewódz 
kich odbędą w dniu 10 b. m. nabożeń- 
stwa żałobne, w dniu 11 zaś komendan 
ci wojewódzcy wydadzą  okolicznoś- 
ciowy rozkaz, który odczytany będzie 
na zbiórkach we wszystkich komisar- 
jatach. Przy apelu odczytane będą 

wszędzie nazwiska poległych. 

List do Redakcji. 
Do 

Szanownej Redakcji „Kurjera Wileńskiego”. 

Nniejszem uprzejmie proszę o łaskawe 
umieszczenie na łamach poczytnego pisma 
Sz. Panów następującej wzmianki: 

Ostrzeżenie. Jakiś osobnik podający się 
za studenta U. $. B. chodzi po domach i wy- 
łudza pieniądze na budowę Kaplicy Soda- 
licyjnej w Legaciszkach przedstawiając - 
sty składek zaopatrzone w pieczęć Sodalicji 
Marjańskiej Akademiczek i podpis „J. Rosz- 
kowska — Prezeska*, Stwierdzam niniej- 
szem, że 1. Sodalicja Marjańska Akademi 
czek U. S. B. takich list nie sporządzała i 
nikogo nie upoważniała do zbierania skła- 
dek na kaplicę Sodalicyjną, 

2. Nie jestem od 1927 roku prezeską 50- 
dalicji Marjańskiej Akademiczek i żadnycn 
list składkowych nie podpisywałam. 

Osobnika tego należy uważać za zwykłe- 
go oszusta i oddać go wręce władz policyj- 
nych. 

  

Z poważaniem : 
J. Roszkowska. 

KURIER W. 

  

   

Тн ннр т 

ONIKA 

  

Dziś: Andrzeja. 
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URZĘDOWA. 

— 11 listopada — dzień wołny od zajęć 
w urzędach państwowych. W związku z 

przypadającą na dzień 11 listopada uroczy- 

staścią 13-ej rocznicy niepodległości Pań 

stwa Polskiego Ministerstwo Spraw We- 
wnętrznych zarządziło, by dzień ten był 
wolny od zajęć służbowych we wszystkich 

instytucjach i urzędach państwowych i sa- 

morządowych. 

  

MIEJSKA. 

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Miej- 
skiej w sprawie pożyczki angielskiej. Spra- 
wa likwidacji angielskiej pożyczki dowojen- 

nej weszła w sładjum finałowe. W dniu dzi 

siejszym ma się odbyć specjalne posiedzenie 

miejskiej komisji do likwidacji pożyczki an- 
gielskiej w sprawie zatwierdzenia general- 

nej obligacji. Pozatem zawarta zostanie umo 

wa z bankiem angielskim „Britisch Overse 

as Bank*. 

Jednocześnie dowiadujemy się, że we 

czwartek odbędzie się nadzwyczajne posiedze 

nie Rady Miejskiej specjalnie poświęcone 

sprawie ostatecznej likwidacji pożyczki an- 

gielskiej, 

  

LITERACKA. 

— Śląska Środa Literaeka. Najbliższa, 

141 Środa Literacka poświęcona będzie Ślą- 

skowi. Wieczór wypełnią wesołe utwory zna- 

nego regjonalisty i popułarnego literata ślą- 

skiego prof. Ligonia (Karlika z Kocyndra), 

w niezrównanem wykonaniu autora. Środę 

zagai przemówieniem na temat  „Wilno— 

Śląsk" prof. M. Limanowski. Początek jutro 

11 b. m. o godz. 20 min. 30. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Koło Etnologów stud. U. S. B. We 

wtorek dn. 10 listopada o godz. 18-ej (w 

pierwszym terminie) i o 18.30 (prawomocne 

bez względu na ilość członków) odbędzie się 

Walne Zezranie KoŁa. Na porządku dzien- 

nym: 
7 1) Sprawozdanie z działalności Koła. 

2) Wybory Zarządu i Komisji Rewizyj- 

nej. 

3) Wolne wnioski. 

—- Do wszystkich ezłonków Legjonu Mło- 
dyeh A. Z. P. dla Państwa. Komenda Legjo- 

nu Młodych wzywa wszystkich swoich człon- 

ków o stawienie się pod rygorem odpowie- 

dzialności organizacyjnej dziś 10 bm. o godz. 

8 min. 30 rano na dziedzińcu Pitra Skargi. 

— Do członków Z. P. M. O. Referent 
organizacyjny Okręgu zawiadamia że w dniu 
10 listopada 1931 r. o godz, 8 min. 30 od- 
będzie się zbiórka członk:w ZPMO w gma- 
chu głównym U. 5. В. 

Jednocześnie poleca się nawiązać bezpo- 
Średni kontakt z referentem organizacyjnym 
kol. Piotrowskim Piotrem. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Nowe budynki i lokale szkołne. Wo- 

bec przepełnienia szkół powszechnych na te- 

renie Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wileń- 
skiego, władze szkolne w porozumieniu 2 
samorządami i władzami administracy jnemi 
w m. październiku zakupiły 5 nowych bu- 
dynków „dla użytku szkolnego oraz urucho- 
miono 9 nowych szkół -w woj. wileńskiem, 
nowogródzkiem i poleskiem. 

GOSPODARCZA. 
— 17 zakładów i przedsiębiorstw han- 

dlowo-przemysłowych uległo w październiku 
likwidacji. Według danych w ubiegłym mie 
siącu na terenie m. Wilna wobec znacznych 
obciążeń podatkowych oraz słabego obrotu 
nie przynoszącego żadnych zysków, uległo 
likwidacji 17 zakładów i przedsiębiorstw 
handlowo-przemysłowych. 

— Słaby ruch towarowy z państwami 
bałtyckiemi. W, porównaniu z poprzedniemi 
miesiącami ruch towarowy z państwami 
bałtyckiemi w m. październiku uległ znacz- 
nemu zmniejszezniu. W ub. m. przez sta- 
cję graniczną Turmonty—Zemgale do Łot- 
wy przeszło zaledwie 20 wagonów manu- 
faktury widzewskićj i łódzkiej. 5 wagonów 
maszyn i żelaza, 10 wagonów węgla górno- 
śląskiego, kilka wagonów innych towarów. 

Eksport polski do Łotwy zmniejszył się 
o 25 proc. Zamówienie na listopad również 

jest słabe. 

— Spadek spożycia mąki. Ze sfer mły- 
narskich dowiadujemy się, że spożycie mą- 
ki chlebowej spadło w ostatnich miesiącach 
o 20 proc. Jest to tem bardziej niepokojące 
że zazwyczaj spożycie chleba jest mało ela- 
styczne t. j. utrzymuje się na stałym pozio- 
mie. Fakt powyższy świadczy o stałem хач 
ostrzaniu się kryzysu. 

Z KOLEI. 
— Dlaczego zostały wstrzymane wybory 

do P. R. K. Ministerstwo Komunikacji za- 
wiadomiło władze wileńskie, że zwłoka w 
sprawie rozpisania nowych wyborów do 
Państwowej Rady Kolejowej spowodowana 
została koniecznością poczynienia pewnych 
zmian w statucie Rady w drodze nowelizacji 
ustawowej. Odpowiednie wnioski Minister- 
stwa Komunikacji skierowane już zostały 
do Rady Ministrów. Natychmiast po uchwa- 
leniu i wejściu w życie wzmiankowanych 
zmian, M terstwo Komunikacji przystąpi 
do rozpisania wyborów do Państwowej Ra- 
dy Kolejowej. 

— Konferencja kolejowa w sprawie roz- 
rachunków z kolejami Z. S. R. R. w Wilnie. 

  

- W ostatnich dniach w lokalu Wileńskiej Dy- 

rekcji Kolejowej przy ul. Słowackiego 2 od- 
była się konferencja przedstawicieli Mini- 
sterstwa Komunikacji, * „Centralnego Biura 
'Rozrachunków, oraz delegatów wydziałów 
kontroli i przedstawicieli wydziałów hand- 
łowo-przewozowych dyrekcji kolejowej w 
Wilnie, Katowicach, Lwowie i Radomiu. 

Na konferencji omówiono wyczerpująco 
sprawę przewozu i ruchu z kolejami sowiec- 
kiemi, oraz załatwiono pomyślnie wszelkie 
rozrachunki z zarządami kolei  polsko-so- 
wieckiej. 

— Ogólnopolska konferencja kontrolno- 

rozrachunkowa kolejowa. W dniach 5 i 6 
b. m, w Wilnie odbył się zjazd „wszystkich 
kierowników wydziałów kontroli dochodów 
dyrekcyj kolejowych w Polsce z udziałem 
przedstawicieli Ministerstwa Komunikacji. 

Na zjeździe omówiono wyczerpująco 

sprawę projektu przepisów  kontrolno-rozra- 
chunkowych oraz projektu źmian regula- 
minu dla wydziałów kontroli dochodów z 
gospodarki kolejowej. 

Delegaci wszystkich polskich dyrekcyj 
kolejowych wnieśli cały szereg poprawek i 
źmian co do regulaminu kontroli dochodów. 

ŹŻmieniony ten regulamin w dniach naj- 
bliższych zostanie zatwierdzony przez p. mi- 
nistra Komunikacji, poczem wejdzie w ży- 
cie. Po zakończeniu zjazdu uczestnicy zjaz- 
du podejmowani byli gościnnie w ognisku 

kolejowym przez dyrektora P. K. P. w Wil- 
nie inż. Falkowskiego. Następnie delegaci 
zwiedzili miasto. 

Z POCZTY. 

— Dyrekcja P. i T. w Wilnie komuni- 
kuje, że Ministerstwo Poczt i Telegrafów 
zmieniło nazwy następujących urzędów i 
agencyj pocztowych: 

1) Linów k.-Prużany na Linowo k.-Pruża- 

ny, (wojew. poleskie). : 

2) Jastrzębl na Malachowa, (woj. nowo- 

gródzkie). 
3) Dubica na Otoki, (woj. poleskie). 

4) Moryno na Moryń (woj. nowogródz- 

kie). 
Nowoustalone nazwy 

listopada r. b. 

—W sprawie pełnomocnietw pocztowych. 

W związku z często powtarzające: i się wąt- 

pliwościami władze pocztowe w. jaśniają, że 

ordynacja pocztowa nie przewiduje innych 

pełnomocnistw czy też upoważnień do jedno- 

razowego podjęcia przesyłek pocztowych wo 

bec czego powinien adresat osobie upoważ- 

nionej do odbioru wystawiać formalne pei- 

nomocniciwo pocztowe za opłatą przewi- 

dzianą w każdocześnie obowiązującej tary- 

fie pocztowej — obecnie po 2 zł. od każde- 

go pełnomocnictwa. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 

— Z życia Związku Legjonistów Pols- 

kich. W związku ze zbliżającemi się Zjaz- 

dami Okr. i Waln. Zw. Leg. Pol. odbyło się 

w tych dniach Walne zebranie członków Od 

działu Wileńskieki Zw. Le. 

Na przewodniczącego Waln. Zebrania wy- 

brano przez aklamację ob. E. Kozłowskiego, 

który powołał na asesorów ob. ob. Maryno- 

wskiego i Wójcickiego, na sekretarza ob. 

Skwarczyńskiego. 

Po odczytaniu i przyjęciu protokółu od- 

były się wybory delegatów. Na Zjazd Okr. 

wybrani zostali ob. ob. Wójcicki, Skotnicki 

Śniechowski i Kszyszkowski, na Zjazd Wal- 

ny w Warszawie wybrano ob. ob. E. Koz- 

łowskiego, T. Bińskiego, K. Wójcickiego i 

Skotnickiego. Na zastępców w obu wypad- 

kach powołano ob. ob. Pazowskiego i Za- 

wiszę. 3 

Przez aklamację uchwalono rezolucję 

Zarządu w sprawie uczestnictwa w obchodzie 

25-lecia sakry biskupiej J E. ks. Biskupa 

Bandurskiego, wniosek ob. Profica, aby Za- 

rząd wystarał się o prawo używania przez 

członków Związku szarych, historycznych 

maciejówek legjonowych podczas uroczystoś 

ci i pochodów. W końcu powzięto przez akla 

mację parę wniosków natury wewnętrzno- 

organizacyjnej. Następnie ob. Wójcicki wy- 
głosił referat informacyjny o sytuacji gos- 
podarczej i o jej wpływie na szereg ostat- 
nich wydarzeń natury politycznej. Zebranie 
zastrzegło się energicznie przeciw podważa- 
niu traktatów gwarantujących nasze grani- 
ce, jakkolwiek w wielu wypadkach krzyw- 
dzą one Polskę. 

Przewodniczący zamknął Walne Zebra- 
nie okrzykiem na cześć Marszałka Polski, 
po którym odśpiewano hymn I Brygady. 

— Zarząd Oddziału Wileńskiego Legji 
Inwalidów W. P. wzywa swych członków 
do wzięcia gremjalnego udziału w święcie 
Niepodległości w dniu 11. XI. b. r. 

Zbiórka w dniu tym o godz. 9-ej rano 
na dziedzińcu Federacji przy ul. Żeligow- 
skiego 4. 

— Baczność  Podoficerowie Rezerwy! 
W związku z obchodem 14-toletniej rocz- 

nicy Niepodległości Rzeczypospolitej Pol- 
skiej we środę dnia 11 listopada r. b. wzy- 
wa Się wszystkich Kolegów do stawienia 

się w mundurach, ewentualnie w czapkach 

organizacyjnych, lub po cywilnemu w lo- 
kalu Związku (Żeligowskiego 4) o godz. 
8.30 rano celem wzięcia udziału w uroczy- 
stościach, z tym obchodem związanych. 

— Baeznošė Peowiacy! Wzywa się wszy- 
stkich członków P, O. W. do wzięcia udzia- 

łu w pochodzie w dniu święta 11 listopada. 
Stawiennictwo konieczne. Zbiórka w loka- 
łu Federacji o godz. 9. 11. listopada. 

— Uzupełniające wybory radców do Izby 
Przemysłowo-Handlowej w Wilnie. Dnia 8 
b. m. na Walnem Zebraniu Stowarzyszenia 

Kupców i Przemysłowców Chrześci- 
jan w Wilnie, odbytem pod przewodnictwe:n 

Komisarza Wyborczego in. Władysława 
Hajdukiewicza 
nione 3 miejsca radców Izby Przemysłowo- 
Handlowej w Wilnie od tego Stowarzysze- 
nia p. p. inż, Józef Fiedorowicz i in. 
ward Lange do Sekcji Przemysłowej, oraz 
p. dr. Kazimierz Niżyński — do Sekcji 
Handlowej Izby. т 

Wybór uprawomocni się, o ile w ciągu 
7 dni po ogłoszeniu rezultatów wyboru nie 
będzie wniesiono sprzeciwu ze strony człon 
ków Stowarzyszenia. 

— Komunikat Zw. N. P. S. P. Zarząd 

Okręgu Wileńskiego Związku Na- 
uczycielstwa Polskiego w Wilnie podaje 14 
drogą do wiadomości zainteresowanych, ze 
w związku z utworzeniem się funduszu za- 
pomogowego dla zredukowanych nauczycieii, 
członków Związku Naucz. Polsk. Okręgu Wi- 
leńskiego, Ogniska winny jak najprędzej do- 
konać rejestracji zredukowanych kol. kol. 

Karty rejestracyjne, sporządzone w mysl 
okólnika Zarządu Głównego Z. N. P. w War- 
szawie z dn. 22.IX br. Nr. 7/10, Zarządy 
Oddziałów Powiatowych i Ognisk niezwłocz- 
nie nadeślą do Zarządu Okręgu w Wilnie. 

Zredukowani Koledzy — Związkowcy po- 
winni w swoim własnym interesie dopilno- 
wać aby poszczególne Ogniska i Oddziały Po- 
wiatowe jak najrędzej ich zarejestrowały i 
nadesłały do Okręgu karty rejestracyjne. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Z T-wa Eugenicznego (Walki ze zwy- 

rodnieniem rasy). 12 listopada w lokalu Po- 
radni Eugenicznej (ul. Żeligowskiego. 4), dr. 
K. Kosiński wygłosi odczyt na temat 
„Wpływ: alkoholu na młodzież”. 

Początek o 5.80 w. Wstęp wolny. 

— Posiedzenie Wydziału III T-wa Przy- 
jaciół Nauk odbędzie się we środę w dniu 
11 listopada r. b. o godz. 7 w. w lokalu Se- 
minarjum Historycznego (Zamkowa 11). Na 
porządku dziennym: 1) referat p. profesora 
Jana Oko „Stanisław Żukowski zapomniany 
filolog wileński"; 2) wybór redaktora „„Ate- 

neum Wlieńskiego*. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 
— Stan. bezrobocia w Wileńszczyźnie. 

Na podstawie danych na terenie poszczegól- 
nych powiatów województwa wileńskiego 
znajduje się 4005 bezrobotnych w tej liczbie 
1081 kobiet. Bezrobocie w porównaniu z ty- 

godniem poprzednim uległo zwiększeniu się 
o 9 osób. 

  

obowązują od 15 

        

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 

— Burzliwe zebranie piekarzy. Starsi ce- 

chowi podali się do dymisji. W niedzielę 
wieczorem w lokału Związku Rzemieślników 

odbyło się burzliwe posiedzenie połączonych 

cechów piekarzy chrześcijańskiego i żydow- 
skiego. Po wysłuchaniu sprawozdania delega- 
cji, która z ramienia obu cechów interwenjo- 
wała u p. wojewody w sprawie podwyższe- 
nia cen na chleb zebrani poddali ostrej kry- 

zostali wybrani na oprož- 

      

Uporczywe zaparcie stołea, katary grubej 
kiszki, zastój w kiszkach, wzdęcie, bóle w 
bokach, przechodzą przy używaniu rano i 
wieczór po szklance naturalnej wody gorz- 
kiej „Franciszka-Józefa*. Żądać w aptekach. 

S / - 

tyce stanowisko delegacji, sprzeciwiając się 
tak minimalnemu podwyższeniu cen na chleb. 
W wyniku dłuższych debat przyjęto rezo- 
lucję domagającą się zwyżki cen na chleb 
o 3 grosze. 

Wobec stanowiska zebrania starsi cechów 
pp. Niedek i Wołożyński oświadczyli, że re- 
zygnują z godności starszych cechów. 

KOMUNIKATY. 
— Muitjat podaje de wiadomości, że 11 

listopada, w dniu Święta Narodowego, od- 
będzie się w Wilnie nabożeństwo w mecze- 

cie o godzinie 10 rano. 

  

ZABAWY. 
— Dzisiaj! Bratnia Pomoc przy gimn. 

im. ks. P. Skargi w Wilnie (ul. Mickiewicza 
22) urządza Zabawę Taneczuą połączoną z 
obchodem Rocznicy Powstania Listopadowe- 
go. 

Bufet na miejscu. 
o godz. 20-ej. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski w Lutni. Dziś o godz. 

8 w. ukaże się arcydowcipna komedja T 
Lopalewskiego „Aurelciu nie rób tego*, któ- 
ra zyskała sobie w Wilnie duże powodzene 
dzięki komizmowi sytuacyj, dowcipnemu dja- 
logowi i świetnej grze całego zespołu z p. 
Ładosiówną, Dunin-Rychłowską, Sławińską. 
Marecką, Detkowską i Zielińską, oraz z 
Glińskim, Łubiakowskim i Karpińskim na 
czele. Ceny miejsc propagandowe. 

— Teatr Miejski na Pohulanee. Występy 
Śląskiego Teatru Ludowego. W dniu dzi- 
siejszym wystąpi po raz drugi w Wilnie 
Śląski Teatr Ludowy. Sympatyczny zespół 
ten zaprezentuje nam arcyciekawą sztukę 
regjonalną p. t. „Wesele na G. Śląsku* w 
opracowaniu urof, S. Ligonia i St. Kubicz 
ka. Sztuka ta stanowi przegląd oryginalnych 
obrzędów i zwyczajów weselnych na (Gór- 
nym Śląsku. Oprawę muzyczną, opartą na 
tle miejscowych pieśni ludowych, skompo- 
nowali: B. Wałlek-Walewski oraz K. Boń- 
cza-Tomaszewski, Niemałą atrakcją będa o- 
ryginalne tańce ludowe, górnośląskie, pełn= 
swoistego uroku, w wykonaniu całego zes- 
połu. Reżyserję tego niezwykle ciekawego 
widowiska objęli prof. Ligoń i M. Miro- 
Rowiński. W. dniu dzisiejszym odbędą się 

dwa widowiska „Wesela na G. Śląsku”: po- 
południowe o godz. 4-ej oraz wieczorne o 
godz. 8-ej. 

We środę dnia 1l-go b. m. odbędą się 

również dwa przedstawienia „Wesela na G, 
Śląsku* o godz. 4-ej po poł. i 8-ej w. | 

— Jutrżejsze szkołne przedstawienie po- 
południowe w Lutni. Jutro o godz. 4-ej pp. 
odbędzie się przedstawienie popołudniowe 
dla szkół. Wypełni je czarująca baśń Grima 
„Kopciuszek* w przepięknej oprawie deko- 
racyjnej pomysłu W. Makojnika oraz z ilu- 
stracją muzyczną M. Popławskiego. 

— Występy Rewji Wileńskiej w. Lutni. 
Jutro o godz. 8 w. odbędzie się przemjera 
wielkiej jesiennej rewji p. t. „Słońce i Sa- 
telici* pióra T. Bujnickiego i J. Święto- 
chowskiego, w wykonaniu W  Biszewskej. 
J. Szymańskiej, L. Winogradzkiej, H. Tcho- 
rzanki, O. Aleksandrowicza, A. Winiarskie- 
go, Z. Rewkowskiego, K. Pietruszki, S. Ste- 
fańskiego, oraz J. Świętochowskiego. Barw- 

ny program składa się z szeregu nowych 
piosenek, skeczów oraz monologów. Stronę 
taneczną reprezentuje Lidja Winogradzka z 
zespołem. 

— Claudio Arrau dziś daje zupełnie no- 
wy koncert fortepianowy w sali Konserwa- 
torjum Muzycznego o godz. 20.15. W pro+ 
gramie Beethoven, Debussy, Chopin i in. 
Bilety w cenie od 50 gr. — 5 zł. nabywać 
jeszcze można w biurze „Orbis* Mickiewicza 
11-a. 

FALA 244,1 m. — stacja o mocy 4,5 Kw. 
FALA 681 mtr. stacja o mocy 22 Kw. 

WTOREK, dnia 10 listopada 1931 r. 

Kom, i sygnał czasu. 
Kom. meteorologiczny. 

: Program dzienny. 

Jazz-Band. Początek 

    

   

  

   
   

    

„Kobieta, która czyta* — odczyt. 
Audycja dla dzieci. : 
„Teyloryzacja w wojsku“ — odezyt. 
Codzienny odcinek powieściowy. 
Muzyka z płyt. Muzyka lekka. 

: „Tryumfalny pochód zwyciężonych — 
odczyt. 

v Koncert symfoniczny. 
Kom. Wileńskiego Aeroklubu. 

ы Przegląd litewski. 
119.20: „Perspektywy handlu i przemysłu poł 

skiego* — odczyt. 
: Program dzienny. 
: Pras. dzien. radj. 

„11 listopada* — felj. 
Koncert wieczorny. 

  

  

   

   

  

  

21: Skrzynka techniczna. 
22.10: Koncert. 
22.40: Kom. i muzyka taneczna. 

ŚRODA, DNIA 11 listopada 1931 r. 

: Kom. i sygnał czasu. 
Kom, meteor. 
Program dzienny. 
Muzyka z płyt. 
Komunikaty i pogadanka. 
Koncert dla młodzieży (płyty). 

: „Szkoła radosna* — odczyt. 
Codzienny odcinek powieściowy. 
Lekeja angielskiego. 

: „lilistopada* — odczyt. 
: Audycja poświęcona muzyce i poezji 
zapomnianej. 

: Koncert wiołonczelowy Haydna. 
: Kom. Zw. Młodz, Polskiej. 
: „Nowiny litewskie“ 
: Muzyka z płyt. 
: Stosunki muzyczne wśród młodzieży 
akademickiej we Lwowie“.— felj. 

: Program na czwartek i rozmaitości. 
: Pras. dzien. radjowy. 
: Koncert. 
: Kwadrans literacki. 
: Recitał skrzypcowy Ireny Dubiskiej. 

: Słuchowisko. 
; Kom. 
: Krótki recital pieśni Schuberta, 
: Muzyka taneczna. 

NĄ WILEŃSKIM BRUKU 
KRADZIEŻE. 

Do mieszkania Leonji Stefanowiczowej 
(Portowa 8) dostali się złodzieje w jej nie- 
obecności i skradli bieliznę. biżuterję i pie- 
niądze na sumę 2.800 zł. — 

— Z niezamńniętego garażu Abla Gwika 
(Zawalna 8) skradziono opony samochodo- 
we wort. 400 zł. 

PN TTT ESET ESS 

° — - OFIARA. 
Na fundusz Zatrudniania Bezrobotnych 

zł, 15— dr. Maleszewski. 
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INA | FILMY 

„DZIESIĘCIU Z PAWIAKA%. 

(Hollywood—Helios). 

A na imię temu — geszeft. To co jest 

z artyzmu w filmie, jest jak wątła roś- 

linka ściśnięta między dwoma wielkiemi 

głazami — wedle znanego porównania Ka- 

rola Irzykowskiego. „Te głazy to przemysł 

i handel'* — mówi on. 
Traf nieszczęśliwy zdarzył że w Polsce 

filmem zajęli się gorliwie ludzie bez po- 

trzebnych do tego uzdolnień i umiejętności. 

Ludzie, których ideałem jest interes. Nic 
nie umieją, nic nie odczuwają, poza różne- 
mi bardzo materjalnemi głodami i — „żyć 

potrzebują”. 
W obecnych pełnych  „bryndzy* cza 

sach, o zarobek jest tak trudno... Węszą 

więc na wszystkie strony, z tem większą 

trudnością, że ich ubogie umysły poza 
skromnym zapasem, obrzydłych stokrotnie 
„p. t. publiczności* szabłoników nie już nie 
mieszczą. 

O ile jednak o umysłowości trudno tu 
cośkolwiek powiedzieć, o tyle znów pomy- 
słowości, choć niezbyt wysokiego gatunku, 
trudno tym panom odmówić. „Tak niewiele 
potrzeba, mówi się, i już nieszczęście". Jest 
niem to, że jedno z  najefektowniejszycn 
najbardziej romantycznych wydarzeń z na- 
szej rewolucji w 1905-ym, sławne wykra- 
dzenie dziesięciu więźnięw politycznych z 
„więzienia przy ul. Pawiej, t. zw. Pawiaka 
w Warszawie, zwróciło na siebie uwagę,— 

miało nieszczęście zwrócić na siebie uwag: 

—naszych „realizatorów filmowych*. 
Wydarzenie takie głośne w swoim cza- 

sie. Pamiętam, jak dwadzieścia parę lat te- 
mu w moim domu rodzinnym, na wsi, pew- 
nego wieczora była głośno czytana — i jak 
słuchana! — cienka, czerwona, „nielegalna 
broszurka. „Ucieczka 10-ciu więźniów z Pa- 
wiaka*. Pamiętam, z jakiem. w niecałe dzie- 

sięć lat potem, przejęciem się dowiedzia- 
łem. że kapitan Jur Gorzechowski, komen- 
dant żandarmerji w Pierwszej Brygadzie, 
ło ów „baron Budberg, rotmistrz żandarmer- 
sji”, który tych więźniów dziesięciu wykra- 

  

Podaje się do wiadomości 
Szanownej Klijenteli, iż znany 

dał, Byłem tem zaskoczony. To ten? Ten 

taki miły, z dobrotliwem spojrzenigm, ka- 
pitan Jur? Wyobrażałem go sobie bardziej 

„Srogo“. 
Historja, która rozrosła się w dziesiątki 

legend. Znało ją kiedyś każde dziecko War- 
szawy. Jedno z najmilszych, najbardziej po- 

ruszających i bardzo nielicznych,  wesel- 

szych wspomnień tych czasów. 
Ugarnirować to mdłym  romansikiem, 

przekręcić historyczność niby dla większej 

sensacyjności, ale chybiając jednemu i dru- 
giemu, powołać się na uczestników zdarze- 

nia, a że płk. Gorzechowski jest człowie- 

kiem o gołębiem sercu, więc nie odmówi 

swej pomocy, przeto — kasa murowana. 

Geszeft gotów. 
Rezultat? Przeciętny sensacyjno-naiwny, 

albo žandarmsko-moskiewsko-patrjotyczny 

dramacina filmowy, podobny, jak dwie kro- 
ple wody do siebie, do mnóstwa innych, już 
widzianych przez idealnie cierpliwą, polską 

publiczność kinową, może od tych innych 
jeszcze gorszy czasem. 

Taki temat! Gdyby przystąpić do niego 

nie z kalkulacją handlową, ale z sercem, 

z jakiemś nieco wyższem poczuciem arty- 
zmu z umiłowaniem i tematu i samej sztu 
ki, przy której pomocy chciałoby się go 
realizować, z jakąś istotną wizją artystycz- 

ną — to przecież niewątpliwie możnaby 
stworzyć coś pięknego. Ileż okazyj do naj- 
ciekawszej, do najbardziej ekspresyjnej sym 
boliki! Oto wyjątek z tej broszurki, o któ- 

rej wspomniałem, a której drugie wydanie 

mam rozłożone przed sobą. 
„Więzienie było pogrążone w śnie głę- 

bokim, Z pośród nocnej mgły ponuro wy- 
stępowały ogromne mury więzienne, podob- 
ne do olbrzymch głazów kamiennych. Ciszy 
martwej i spokoju nie nie przerywało, nie- 
kiedy tylko dolatywały echa  miarowych 
kroków szyldwacha chodzącego ciągłe koło 
murów więziennych, a nadto połyskujące 
w szybach nikłe światełka mówiły przypad- 
kowym przechodniom, że tai się tam życie 

ciągłego oczekiwania kažni...“ 
Ta jedna scena dobrze zrobiona wystar- 

czyłaby dla okraszenia całego tego filmu, 
podnosząc go conajmniej o dwa poziomy 
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obecnej jego skali. Żadnego wysiłku w tym 
kierunku nie zrobiono. Żadnego ciekawsze- 
go pomysłu artystycznego, poprostu odwa- 

lono tandetnie wedle pospolitego szablonu 
i nic więcej. Tenże sam w tym samym co i 

Maksi- zawsze mundurze Samborski (gen. 
mow, dlaczego nie oberpolicm. pułk. Me- 
yer. Kapitalny, niekidy, ale do licha, naj- 

  

lepsze się sprzykrzy, jeśli się go będzie mia- 
ło za dużo; ten sam Brodzisz już nudny 
ciągle tym samym rodzaju bohaterskiego a- 
manta, w każdym swoim ruchu podobny do 
swej kreacji z jakiegoś poprzedniego filmu. 
Nie jest to jego winą, tylko reżysera,który 
z jałowej swojej umysłowości nic nowego i 
oryginalnego już nie wydobędzie. Czasami 
chciałoby się smagać do krwi tych panów 
z „branży filmowej*, może pod wpływem 
strachu i bólu ich cielesnego — wydałyby 
coś żywszego i ciekawszego ich mizerne du- 
szyczki. 

Ze wszystkiego co piszę, może te jedne 
recenzje piszę z prawdziwą pasją, tem wście- 
klejszą, że widzę cały ogrom niechiujstwa 

panoszącego się w omawianej przez się dzi» 
dzinie, a tak mało ludzi z tem walczących. 

SPORT — 
ZAWODY BOKSERSKIE Z DNIA 8 B. M. 

Wynik wałk w klasie juniorów. 

Waga musza: Pawłowicz („Pogoń*) bije 
Kacowicza („ŻAKS*) na punkty. 

Waga piórkowa: Pol (W. K. 
wa z Bermanem (ZAKS) przez 

K. O. 
Waga lekka: Tytiun (ZAKS) 

Kaszewskim II (S. M. P.). 
Waga lekka: Paszkowski (W. K. B.) bije 

Rynkiewicza (W. K. B.) na punkty. 

  

  

  

    

  

B.) wygry- 

techniczny 

remisuje z 

Wynik walk w klasie senjorów. 

Waga musza: Bagiński (W .K. B.) nokau- 

tuje Lewkowicza (ZAKS) w. I-szej rundzie. 
Waga kogucia: Hryncewicz (Pogoń) bije 

Lukmina II. (W.K.B.) na punkty. 
Waga kogucia: Kreczkowski (W.K.B.) bi- 

je Kaszewskiego (S.M.P.) na punkiy. 

  

    

SKŁAD FUTER 
od ima „M. PORUDOMIŃSKI i M. GELFELD“ 
POZOSTAŁ 
w tym samym lokalu Wielka 39, tel. 13-79 + „M. GELFELD“ 
Polecamy na sezon największy wybór wszelk. futer, po cenach konkurencyjnych. Przy składzie własna pracownia. 

    
  

  

Su Biejstie 
* (BAŁA SIEJSZĄ 
Qstrebramsza 5. 

Dziś! Korona 

polskich dźwięk. 

DŹWIĘK. KINO-TEATR 

„RELIOS" 
wiieńska 83, tel. 9-26 | 2 dodatki dźwiękowe. Początek o g. 4, 6, B 
  

BEWIZKOWE KINO | Dziśl Wielki 
44 | džwiek.-špiewny 

MIW przebój sezonu 
Н i žywiolo- 

» wo piękna 
Miakiew. 22, tel. 15-28 

Dźwiękowe Kino 

CGUING 
ui. Wielka 47, tel. 15-41 

Zius Kolojowe | Dziš! Blyskotli- 
wa rewja na ekranie 

12 aktach p.t 

Dziś! 

Od poniedziałku 9 listopada 1931 r. 

Godz. 4, 6, 8 i 10-ta 

PIEŚŃ TRUBADURA 
Mona Maris. 

towej sławy króltenorów 

Neapoi, śpiewające miasto 
śpiewa po polsku piosenki: „Zejdź do gondoli" i „Signiora, ja cię dziś ujrzałem pierwszy raz". 

NAD PROGRAM: Dodatek dźwiękowy. Początek о & 4, 6, 8 i 10.30. Na |-szy seans ceny zniżone. 

Królowa jazzband 

ZŁOTE PIEKŁO 
Geujalna Dolores del Rio w roli złównej. — 

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

10-ciu z PAWIAKA 
Lubieńska, Adam Brodzisz, Bogusław Samborski, Józef Węgrzyn i Kaz. Justian. 

i 10.15. Na |-szy seans ceny zniżone. Dla młodzieży dozwolone. 

Koncertowa orkiestra pod 
batutą p. M. Salnickiego. 

W rolach głównych: 
Lofja Batycka, Karolina 

    

Rytml Potężna akcja! 
Cudowne melodje. 

Wszechświa- 

Dramat miłosny 

W rol. gł: 

Don Jose Mojika 
— NAD PROGRAM: Ątrakojo dźwiękowe, 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.30, w dnie świąteczne o godz. Ż-ej. Na |-szy seans ceny zniżone, 

J a n K i e u r a i najw. gwiazda ekr. BRYGIDA HELM 
p w arcyfilmie śpiewno-dźwiękowem 

Zdjęć dokonano w Neapolu, na 
Capri, w Pompei i w Wiedniu. 

płomienny Hiszpan 

Jan Kiepura od- 

Barwnie przeprowadzone oryginalne 
kabaretowe 
olśniewających efektów! 

podłoże akcjil Szereg 

DGNIS KO W rolach głównych: Urocza Lyga Mara, Kowal-Samborski i Aifred Abel 
Początek seansów o godz. 5. W niedziele i święta o godz. 4 po poł. aka dworsa kolsiew.) 

W I EE Ń S K 1 

Banda szpiegowska przed sądem. 
Czterech oskarżonych skazano na ciężkie więzienie. 

W grudniu ub. roku władze bezpieczeń- 
stwa zdemaskowały i zlikwidowały niebez- 
pieczną szajkę szpiegowską, która od 1928 
roku zbierała na terenie województwa wi- 
leńskiego wiadomości, dotyczące opisu gmin 
nadgranicznych, obsady garnizonu wileńskie 
go oraz zarządzeń mobilizacyjnych. 

Wiadomości te szpiedzy przekazy 
ficerowi wywiadu sowieckiego, niej 
Wieremiejce. 

W wyniku 

li 0- 
jakiemu 

  

przeprowadzonego Śledztwa. 
w stan oskarżenia o uprawianie szpiego- 
stwa postawieni zostali: Hipolit Klemiako, 
lat 52, Jan Kiszeń, lat 22, plutonowy 5 р.р 
Leg. Stefan Witkowski, lat 30, jego żona — 
Irena lat 22, Jan Aleksandrow lat 24 i Mi- 
kołaj Hryszkiewicz, lat 24. 

Wszyscy wymienieni znaleźli się wczoraj 

przed Ill-cim wydziałem sądu Okręgowego. 
Rozprawie przewodniczył wice-prezes p. 

Wacław Brzozowski przy udziale pp. 5*- 
dziów: St. Niekrasza i A. Achmatowicza. 

Oskarżenie wniósł podprokurator p. Ja- 

   

nowicz, 
W . charakterze obrońców wystąpili mcee 

K. Petrusewicz, P. Andrejew i apl. adw. Sze- 

skin. 
Ze względu na charakter sprawy, sąd za- 

rządził tajność obrad, wobec czego z Sali 

usunięto publiczność. 
Po zbadaniu kiłkunastu świadków 

słuchaniu opinji biegłego, oraz przemówie 
iela publicznego i obrony, sąd już 
wiach otwartych ogłosił sentenc;: 

  

i wy- 
n     

   osk 

przy 
wyroku. 

Uznani za winnych dokonania zbrodni 
inkryminowanej skazani na osadzenie w cięż 
kiem więzieniu zostali: Klemiatowicz i Ki- 
szeń przez 10 lat, a Irena Witkowska i A- 

leksandrow przez 5 lat. 
Podsądnych plut. Stefana Witkowskiego 

i Mikołaj zkiewicza uniewinniono. 
Wszyscy azani, oraz podprokurator 

w stosunku do uniewinnionego pl. Witkow- 
skiego zapowiedzieli odwołanie się do wyż 
szej instancji. Kaer. 

  

    

  

     

   

Kolporter komunistyczny 
skazany na 6 lat ciężkiego więzienia. 

       
    

W nocy 21. kwietnia b. r. posterun- 
kowy. pełni łużbę obchodową zauważył 
na ul. Cerkiewnej trzech męż zn, rozle- 

    

  

cych na murach domów pla 
wrotowej. 

Waga piórkowa: Łukmin I. (6. pp. Leg 
remisuje z Dawidowiczem (6. pp. Leg.) 

Waga półśrednia: Bujko (Pogoń) bije Ma- 
techn, K.O. 

ia: Pilnik (ZAKS) bije Mi- 
rynowskiego (6. pp. Leg.) w Il-ej rundzie 

y o tre-    

  

.przez techn. K.0. я 
W wadze ciężkiej rozegrana walka towa- 

rzyska Wojtkiewicz (W.Ę.B.) z Lubartem 
(Pogoń). 

Kino - Teatr Dziś! 

Policjant przez pewien czas śledził koł- 

porterów, aż wreszcie na ul. Popławskiej, 

porozumiał się z innym spotkanym poste- 
runkowym i współ z nim wezwał nie- 
znajomych do zatrzymania się. 

Wszyscy trzej zaindagowani rzucili się 

do ucieczki, lecz jednego z nich zdołano za- 
trzymać, dwaj inni zbiegli. 

Okazało s iż przytrzymanym jest Bo- 
ruch Monice, liczący lat 17. W czasie pości- 
gu zdążył on kompromitujące go plakaty 
przerzucić przez parkan, okalający pose 
Nr. 27 przy ul. Popławskiej. Zarządzone nz 
tychmiast poszukiw doprowadziły do 
odnalezienia porzuconych przez Monica a- 
fiszów w liczbie trzech, któremi były od- 
ręcznie zrobione plakaty, podpisane przez 

    

    
  

    

   

      

   

    

  

    

    

Nr. 260 (2202 

Okr. Komitet Komuń. Z. Młodzieży. wzywa- 
jące do demonstracyj ulicznych oraz straj- 
ku powszechnego w dn. 1 maja. 

Dokonana w mieszkaniu Monica rewizja 

ujawniła wiele kompromitu jącego materja- 

łu, a śledztwo ustaliło, iż jest on aktywnym 

członkiem jaczejki. działającym wśród Zw- 

Zaw. Handlowców. 
Badany Monice nie przyznał się do nale- 

żenia do kompartji. Twierdził on, iż pła- 

katy wręczył mu niejaki „A r 
rozlepić je na ścianach domów, 22 y= 
mał 5 zł. Tr afiszów nie znał. Jednym 

z towarzyszów jego przy rozplakatowywaniu 

był Szłoma Margolis. 
Wdrożone w kierunku sprawdzenia tych 

ń śledztwo, „Ajzika* nie ujawniło. na- 

tomiast Margolisa znaleziono zabitego do- 

piero 13 maja w lesie na terenie „Leoni- 

szek*, co dało władzom bezpieczeństwa rm- 

puls do wszczęcia innego śledztwa, celem 

zgłębienia nowej zagadki. 
Wczoraj przed II wy 

Sądu Okręgowego w skład 

   

      

  

        

     

   

    

   
   

    

    

  »m karnym: 
PP: sędziów: 

        

O. Okulcza, S. Miłaszew Dirna zasiadł 

Monic w charakterze oskarżonego z art. MZ 

5) KB 
Sąd, po przeprowadzeniu przewodu sądo- 

wego, zgodnie z wywodami podproku a 

p. Achmatow . uznał oskarżonego za win- 

nego dokonania inkryminowanego mu czy- 
nu i skazał go na osadzenie w cężkiem w 

zieniu” przez 6 lat z zaliczeniem na poczet 

wymienionej k. odbyty 6-miesięczny a- 
reszt zapobiegawi Ka—er. 

T SAV ST RITEK SESI, 

Humor. 
MOŻNA i TAK. 

— Jak to, żona pańska jest chora i po- 
mimo to występuje w kui 

— A lak, choruje na żółtaczkę, figuruj 

    

     

    

  

  

    

    

więc w programie jako „Słowik malajski”. 

CIEKAWOŚĆ. 

— Czemu przypatrujesz mi się tak cie- 

kawie u? 

  

— (Ciociu. czy ciocia także należy do płei 
pięknej? 

Gigantyczny superfilm, który zdołał zaćmić największe arcydzieła p. t. 

UA KREW ZA KREW (i cyklu 

Miekiewicza II, t. 15-61 

    

Jai przeż szkło powiętgzająte 
zmieni się Twoja dziesięciozłotówka w 

MILJON ZŁOTYCH 
gdy nabędziesz 

LOS I ki. 24 Lot. Państw. 
w najszczęśliwszej kolekturze 

„LICHTLOS“ 
WILNO, WIELKA 44 

Zamówienia zamiejsc. wysyłamy odwr. pocztą 

P. K. O. 81.051 

  

Ogłoszenie Obwieszczenie. Poszukuje 

Zakład Fryzjerski 
J. Mełameda 

ul. Św. Ignacego 12 
po przeprowadzeniu grun- 
townego remoniu poleca 

Reprezentacja Okocim- 
skiego Browaru — Wilno, 
ulica Piłsudskiego Nr. 17, 
telefon Nr. !1-61, poleca 
swoje znakomite PIWA 

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Wilnie 

ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na dostawę 

232 doborów w podrozjezdnie sosnowych normalnotoro- 

wych o skosie I/II oraz 3470 sztuk mostownie sosno- 
Oferty w zapieczętowanych 

kopertach należy składać w Prezydjum Dyrekcji Okrę- 
gowej K. P. w Wilnie do godziny 12-ej dnia 2-go grud- 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 2-go grud- 
nia o godz. 12 w Dyrekcji Okręgowej P. K. w Wilnie. 
Szczegółowe przepisy co do składania ofert, jak ró 
nież warunki, na których ma być zawarta umowa, 
runki techniczne na dostawę powyższych materjałó 
oraz wymiary mostownie są do przejrzenia w wydziale 
zasobów Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Wil 

wych normalnotorowych. 

nia 1931 roku. 

mie (uł, Słowackiego 2) III piętro, pokój 38. 
1429/VI—1 

FILIP MACDONALD. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie IX rewiru 

Konstanty Karmelitow, zam. w Wilnie przy ul. Gim- 

nazjalnej Nr 6 m. 14 na zasadzie art. 1030 U. P. C. po- 

daje do wiadomości publicznej, że w dn. 16 listopada 

1931 r. o godz. I0-ej rano w Wilnie przy ul. Ciasnej 

3—7, odbędzie się sprzedaż z licytacji, należącego 

do Fejwisza Rejdela majątku ruchomego, składającego 

się z maszyny do pisania f-my „Remington“, oszaco- 

wanego na sumę 500 zł. na zaspokojenie pretensji 

Juljana Łomagi w sumie 500 zł. z %% foi kosztami. 

Opis rzeczy i szacunek takowych przejrzany być 

może w dniu licytacji zgodnie z art. 1046 U. P. C. 

1443/V1 Komornik Sądowy K. Karmelitow. 

   

  

posady 
do dziecka 

ul. Dzielna 38. 
7862 

Pracownia walizek 
i wyrobów skórzanych 
M. RAN, Niemiecka 31, 
przyjmuje obstalunki i re- 
peracje. Ceny przystępne 

  

  7859 

41) 

CZTERY DNI. 
Przekład autoryzowany z angielskiego. 

Łucję przesło drżenie. Usiadła na 
parapecie okna, spojrzała na żywy po- 
sąg i rzekła cicho: 

— Niech pani usiądzie — wska- 
zała na miejsce obok siebie — Biedna, 

kochana pani 
Selma Bronson drgnęła i zachwia- 

ła się, jak obudzona z transu. Łucja 
wyciągnęła szybko rękę. Nieszczęśliwa 
chwyciła się ej podpory i usiadła, 
drżąc całem ciałem. Łucja czuła to 
drżenie, chociaż jej nie dotykała. 

Zapanowała głęboka cisza. Łucji 
wydało się, że słyszy szmer głosu mę- 
ża, pomimo, że dzieliły ich dwa poko- 
je. Obydwie milczały. 

Łucja położyła silną, kojącą rękę 
na rozdygotanem ramieniu Bronsono- 
wej. Żadna nie odezwała się, ale po- 
mimo to w pokoju zrobiło się jakby 
przytulniej. Bronsonowa pochyłlała gło 
wę coraz niżej, a Łucja nie puszczając 
jej ramienia, przysuwała się coraz bli- 
żej. Stopniowo drżenie osłabło i gło- 
wa nieszczęśliwej opadła prawie bez 

jej wiedzy na ramię Łucji. * 

Powróciwszy, Antoni zastał żonę o. 
bejmującą ramieniem jeszcze drżącą 
Selmę. Policzek Łucji dotykał glad- 
kich włosów, których barwa wahaia 
się między złotem i srebrem. 

Antoni zamknął ostrożnie drzwi. 
Na odgłos jego kroków Bronsonowa 
drgnęła i usiłowała wyprostować się, 
a może nawet wstać. Ale Łucja nie po- 

zwoliła. 
Spokojnie, kochana pani. Niech się 

pani nie rusza. 

Spojrzała na męża z 

trwożnego wyczekiwania. 

Antoni przysunął sobie krzesło i 
usiadł, nie pytając o pozwolenie. Poza 
tem zachowywał się zupełnie „po co- 
dziennemu“. 

— Dziewczynie nic nie będzie -- 
rzekł, — Poszła do swego pokoju. 
Wszystko mi powiedziała. 

Pomimo doniosłości tych słów mó- 
wił takim tonem, jakby rozmawiał o 
pogodzie. Łucja uśmiechnęła się do 
niego tak cudnie, że zapomniał na chwi 
lę o bożym Świecie. 

— Tak — ciągnął dalej. — Obawia 
łem się, że jeżeli ona coś wie, to w każ 
dym razie nic ważnego i zgadłem. 
Chociaż i to ma pewne znaczenie. Ania 
trapiła się z powodu Dollboysa... 

— Z powodu Dollboysa — rzuciła 
przez zęby Łucja. — Zawsze wszystko 
wraca do Dołlboysa. Głupie nazwisko 
i jednocześnie straszne. 

wyrazem 

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

Antoni spojrzał na nią ostrzegaw” 

czo. 
— Dollboys zadurzył się w Ani — 

rzekł. — Zaczęło się to mniej więcej 
pół roku temu. Miał zupełnie poważne 
zamiary względem niej, może tylko 
dlatego, że przekonał się, że inaczej 
jej nie zdobędzie. Chciał się z nią ko- 
niecznie ożenić, ale ona umiała się ce- 
nić i trzymała go w niepewności. W 
końcu jednak, jakieś cztery miesiące 
temu, powiedziała „tak* i zapytała o 
datę ślubu. Dollboys przyznał się wte- 
dy, że będą musieli trochę poczekać z 
braku pieniędzy. Nie powodziło mu się 
gospodarstwo podupadło i t. d., ale 
wszystko miało się jakoś zrobić. Ania, 
bardzo zawiedziona, postanowiła po- 
czekać. Przypuszczała, że potrwa ta 
jakieś pół roku. Wszystko wskazywało 
na taki termin, jeżeli nawet nie na 
dłuższy. Ale spotkala ją niespodzian- 
ka. Nie upłynęło i dwóch miesięcy, gdy 
Dollboys oznajmił jej, że nie potrzebu- 
ją dłużej zwlekać i że mogą się pobrać 
choćby tego samego dnia... 

Ale Ania, nie chcąc się potaniač, wv- 
mogła na nim jeszcze dwa miesiące cze 
kania. Ale w ciągu tegoc zasu zaczę- 
ła się dziwić i zastanawiać. To bardzo 
sprytna dziewczyna, sprytniejsza niż- 
by się mogło zdawać. Bo to oznajmie- 
nie narzeczonego o nagłej zmianie je- 
go fortuny zbiegło się... Antoni zapa- 
nował nad głosem — z datą wyroku 
na pana Bronsona... 

Urwał nagle. Selma podniosła gło 
wę z nad ramienia Łucji i wyprosto- 

  

się Sy. Klijenteli. 7852 | - 
i porter. 

  

  

Poleca się Sz Klijenteli 

Fryzjerski Salon 
damske-męski 

„Antoniego“ 
W. Pohulanka 6 7853 

Pianina 

Ciasnej, p. Estko 

jak marcowe, eksportowe 

reperuję, 

wynajmuję — Mickiewicza 
37—32, Wiejście z ulicy 

  

SS legitymację 
nauczycielską na na- 

zwisko Siemianowskiego 
Wacława, wydaną przez 
Kuratorjum Okręgu Szkol- 
nego Wileūskiego—unie- 
ważniam. 7809 | Ceny dostępne. 

wała się prawie tak samo sztywno jak 
poprzednio. 

— To znaczy — rzekła dziwnie bez 
dźwięcznym głosem — że Dollboys 

dostał pieniądze za... 
— Tak — przerwał Antoni. — Jas- 

nem jest, że zapłacono mu za coś; za 
to, że coś zrobił, czy czegoś nie zrobił 

— w związku z zabiciem Blackattera 
i zwaleniem winy na męża pani. Ale 

co to mogło być, nie wiemy.—Urwał i 
spojrzał hipnotycznie na Bronsonową. 
— Dopiero się dowiemy... Wracając 
do Ani, domysły jej i rozumowania by- 
ły naogół mętne, ale w miarę, jak się 

zastanawiała nad sytuacją, brała ją co 
raz większa niechęć do człowieka, któ 
rego naprawdę nie kochała, a któremu 
zaczęło się powodzić z chwilą, gdy na 
panią spadło nieszczęście. Ona jest po 
dziecinnemu bardzo do pani przywią- 
zana... Taki był stan jej uczuć do chwi 
li naszego przyjazdu. Działając nie ro- 
zumowo, lecz instynktownie — może 
głównie pod wpływem przywiązania 
do pani — zerwała z Dollboysem. Mia- 
ło to miejsce dwa tygodnie temu. Nikt 
się o tem nie dowiedział, bo trzymali 
swoje zaręczyny w tajemnicy. Dol- 
Iboys kręcił się koło niej w dalszym 
ciągu, ale bez skutku. Z naszym przy- 
jazdem Ania, która dowiedziała się od 
razu jakie są nasze zamiary, bo się 
przecież z niemi nie kryjemy, zrozu- 
miała, że „może uda się pana urato- 
wać'. Naturalnie zaczęła się zastana- 
wiać i zrozumiała, iż ta możliwość 
mogła oznaczać tylko jedno, mianowi- 

   

    

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

  

ZAKŁAD KRAWIECKI 

A. Kaleczyc 
ul. Tatarska 3 m. 28. 

Wykonanie solidne. 

Pracownia krawiecka 
LonginaKulikowskiego 

ul. Wielka 13, 
przyjmuje zamówienia na 
roboty męskie i damskie 
oraz futra. Wykon.solidne. 
Ceny dostępne. 6812 
  

Krawiec Damski 
J. Wajner 

ul. Niemiecka 14, tel. 1546 
przyjm. zamów. na sezon 

jesienny i zimowy podług 
najnowsz. mod. na r. 1932 

7858 _ 

Zakład Krawiecki 
M F. WALTERA 

ulica Dominikańska 8—4. 
Wykonanie solidne. 

Ceny dostępne. 7854 

Don 2 ogrodem 
tanio 

do sprzedania 
Krzywa 27—1 (Zwierzyn ) 

7730 

Nauczyciel 
doświadczony udziela lek- 
cyj matematyki, przygo- 
towuje z tego przedmiotu 
do matury. Ceny umiar- 
kowane—Stara 24, m. 2-a 

7807 

Sklad dowód tożsa- 
„ mości wyd. 

przez P.K.P. w Wil- 
nie, na im. Anieli 
Chmiełewskiej za Nr. 
48175, uniew. się. 

7861 

ks. įsk. 
Zagub. SE SS 
P. K. U. Wilno na im. 
Witolda Glawoniewskie- 
go, unieważnia się. 7860 

leczy ra- EGZEMĘ z, 
maść Egzemol laborator- 
jum A.Klippla, Warszawa, 
Grochowska 87c. Żądać 

  

  

  

  

  

    

W rolach główn: R. Klejn-Roge, B. Goetzke, Ch. H. Szletow i ix. 

Od roku 1843 istnisje 

Wilenkin | 
ul. TATARSKA 20 

jadałne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocna, 

NIEDROGO, 

na dogodnych warunkach 
I NA RATY. ; 

NADESZŁY NOWOŚCI. | 

  

Br. Wolfson 
Choroby weneryczne, 

moczopłciowe 
i skórne 

ul. Wileńska 7, 
telefon 10-67 

od godz. 9—1 i 4—8 
1684 

M. Blumowicz 
  

  

Dziśr 

Nibelungów) 

DOKTÓR MED. 

Hauryłkiewiczowa 
przyjmuje od godz. 11—12 
i 5—6 po poł. Choroby 
skórne, leczenie włosów, 
kosmetyka lekarska i ope— 

racje kosmetyczne. 
ul. Wiieńska 33, m. 1. 

7551 

Akuszerka 

Ilja ГАМОГО 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 

  

  

ulica Kasztanowa 7, m, 5. 

W. Z. P. Nr. 69. 7126 

Akuszerka 

Marja Arteziia 
przyjmuje od 9 r. de 7 ws. 
przeprowadziła się 

ul. Mickiewicza 46, m. £.. 
W. Zdr. Nr-3093, 
  

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Zamkową 3, m. 3, 
tamże gabinet kosmetycz- 
ny, usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzajki i wągry, 

    

  
Ww. Z. P. 48. 7624- 

Choroby weneryczne, - 

skórne i moczopłciowe, < 

ul. Wielka Nr. 21, Języki obce 
tel. 9-21, od 9—1 i 3—8 Ь 

W. Z. P. 29. niemiecki, francuskE 
———-——-——- | wlžoski (konwersacja). 
I K ine Przygotowywanie 

GNIQS GrĘ ze wszystkich przedmiet. 

Choroby sk 'rne, do matur y 

weneryczse 
1 moczopłciowe, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 16-90, 

od godz. 9—12 1 4—8. 

  

Lekarz-Dentysta 

L. ASS 
Wielka 32, m. 6 

przyjmuje od 10—1 i 3—6 
7856   i egzaminów 

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

PIANINO 
do wynajęcia 

Wiłkomierska 3— 20. 

  

  

wapte kach. 72i2 

cie, że Blackattera zamordował ktoś 
inny... Dalej, że ktoś ukuł kabałę, że- 
by zgubić jej pana i że Dollboys mógł 

coś o tem wiedzieć... Ania myślała i 

myślała. Chwilami wydawało jej się, 

że ma „głupie myśli* i że jeżeli je wy- 

jawi, to zostanie wyśmiana. To znów 

ogarniał ją lęk, że jeżeli to jest coś waż 
nego, to będzie ukarana za to, że nie 
powiedziała: wcześniej... Wkońcu zde- 

cydowała się wyznać mi wszystko dziś, 
zaraz po śniadaniu. Ale... 

— O, to jest proste — wtrąciła 
Łucja. — Pani zauważyła, że ona cho- 
dzi za nami i zapytała jej, co to ma 
znaczyć. Naturalnie głupi dzieciak 
prżestraszył się j stracił głowę. Pani 
wciągnęła ją tutaj i podejrzewając, że 

ona coś wie, chciała ją wybadać, Ale 
ponieważ ona nie... och! to musiało 

być... 
Bronsonowa zaśmiała się bolesnym 

śmiechem, podobnym do łkania. 

— Aja... — rzekła. — Byłabym ją... 
udusiła. — Spojrzała na Antoniego. — 
Pan mnie uratował. Pó...jdę do niej 
— Wstała, postąpiła pół kroku i upa” 
dła. 

W jednej chwili Łucja podniosła 

ją i posadziła zpowrotem na oknie. 

Bronsonowa, zgięta wpół, zacisnę- 

ła ręce na kolanach i zaczęła się śmiać, 
takim śmiechem, że Łucja zatkała u- 

szy. 

Antoni wstał i przysunął się do 

okna. Bronsonowa przestała się śmiać. 

Drgała od stóp do głowy i głowa jej 

  

chwiała się jak przyprawiona. Szczę- 
kając zębami, rzekła z wysiłkiem: 

— Chciała... chciałabym się połe- 
żyć. Prze... przepraszam... Jestem nic 
mądra... Ale... ale... to jest... to cze- 
kanie... 

I znów wybuchnęła śmiechem. 

Łucja spojrzała z rozpaczą na mę- 
ża. 

— Zaprowadź panią do łóżka — 
rzekł Antoni i wyszedł. Wrócił, niosąc: 

butelkę wódki i małą buteleczkę. Po- 

czem wziął ze stołu szklankę, odkor- 
kował buteleczkę, wytrząsnął na dłoń: 
Łucji, dwie białe tabletki i rzekł szep” 

tem: 

— Daj jej to, niech połknie! 

Łucja wykonała polecenie. Antone 

tymczasem nalał do szklanki wódki, 

dodał wody z karafki i usiadłszy na 

skraju łóżka, wsunął rękę pod drżącą. 

głowę, podniósł ja i przyłożył szklan-- 

kę do szczękających zębów. 

Stanęli oboje nad łóżkiem, patrząc 
na swoją pacjentkę. Łucja ścisnęła mę: 
ża za ramię. Znękana głowa Bronsono- 
wej zagłębiła się w poduszkę, ciężkie 
powieki opadły na oczy, drżenie sta- 
ło się słabsze i stopniowo ustało. Nie 
szczęśliwa usnęła pierwszy raz po wie- 
lu bezsennych dniach i nocach. 

Przykryłi ją kocem i wyszli ciche 
na paleach. 

(D. c. n.) 

zak 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis.


