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Daleki Wschód w ogniu. Z okazji 13-ej Rocznicy 
Niepodległości Łotwy. 

We wzajemnych sąsiedzkich sto 

sunkach Polski i Łotwy, poczętych 

przed 13 laty, od pierwszych chwil 

usamodzielnienia się obu, w roku bie- 

żącym wkradły się pewne bardzo nie- 

pożądane dysonanse. 

Powstały one na tle zatargu o cha- 
rakterze wewnętrznym w łonie Repu- 

bliki Łotewskiej, gdzie w okresie o- 

statnich wyborów parlamentarnych 

rozbiła się tamtejsza opinja na kilka- 

naście odłamów ostro walczących z 

sobą. 

W wir tej walki siłą rzeczy wniie- 

szana została pokaźna mniejszość pol- 

ska, a wślad za tem rozpętały się_ni 

czem głębszem. nie uzasadnione anta- 

gonizmy po przez prasę nieoględnie 

przeniesione na najszersze warstwy 

narodowe w obu państwach. 

Daje się poprostu wyczuwać, iż 

roznamiętniona opinja w obu państ- 

wacb niemalże szachuje utrzymy 

  

rane 

nadal dobre oficjalne pomiędzy niemi 

stosunki. 

Opinja łotewska imputuje pol- 

skiej zamiary agresywne, zasugero- 

wana (przez kogo?) jakimś nieokreś 

lonym bliżej lękiem o całość swego te- 

rytorjum państwowego, znaczne znów 

odłamy opinji w Polsce oskarżają w 

czambuł rząd i społeczeństwo łotew- 

skie o tendencyjne szykany względem 

tamtejszej mniejszości polskiej, jej 

czołowej organizacji narodowej i wy- 

bitnych, zasłużonych dla państwa Ło- 

tewskiego działaczy polskich. 

Dysonanse te budzą w kołach po- 

litycznych, wśród tych zwłaszcza cz 

ników, które mają poczucie odpowie- 

dzialności za utrzymanie dalszych 

przyjaznych międzypaństwowych sto- 

sunków, coraz wyraźniejsze jednak 
niezadowolenie z wytworzonej atmos- 
fery w opinji szerokich warstw Łoty- 
szy. i Polaków. 

Ze strony łotewskiej można było 
zauważyć ten objaw poczucia odpo - 
wiedzialności oficjalnych czynników 
w czasie święta Niepodległości Polski 
gdzie rząd łotewski złożył naszemu 
najlepsze życzenia, ze strony zaś pol- 
skiej dał najwymowniejszy wyraz te- 

mu sternik naszej polityki zagranicz- 

nej p. min. Zaleski w swem expose 

na komisji spraw zagranicznych sej- 

mu. 

W obu wypadkach pominięte z0- 

stały niejako dysonanse w opinji sze- 

rokich warstw narodowych — i pod- 

kreślono dobitnie niezmienność w ofi- 

<jalnych sąsiedzkich stosunkach. 

W dniu dźisiejszym przypada 13-a 

Rocznica Niepodległości Łotwy. Szcze. 

re niewątpliwie życzenia naszego rzą- 

du, jakie popłyną w stronę Rygi, oby 

zorjentowały naszą opinję, i należyty 

oddźwięk znalazły w opinji Łotwy, iż 

mie czas na wzajemne waśnie i mą- 
cenie stosunków. 

Państwo Łotewskie, stanowiące si- 
łą faktu swego istnienia ważne ogni- 
wo na Północno-Wschodzie Europy 

zasługuje na naszą przyjaźń, jak i dla 

nas przyjaźń jego nie jest oczywiści 

bez znaczenia. 

Konieczność tej wzajemnej przyjaź- 
ni znalazła na przestrzeni minionych 

łat 13-1u swe uzasadnienie w wspól- 
ralce 

   

  

  

  

nie przelanej krwi w r. 1920 w 

z najeźdźcą bolszewickim na ziemi in- 

flanckiej w długim szeregu umów i 
traktatów. 

W chwili ciężkiego ogólnoświato- 

wego kryzysu, z którym borykają się 

według sił i możności własnych rządy 

Polski i Łotwy, w chwili, gdy ferment 

wewnętrzny w Niemczech na tle tego 

kryzysu, znajduje ujście w wzmożonej 

propagandzie _ odwiecznego hasła 

„Drang nach Osten*, aktualnem się 

staje dążenie do jeszcze większego za- 

  

cieśnienia stosunków Polski z Łotwą, 

która jest naturalnym pomostem po- 

imędzy nami, a całym wschodnim wy- 

brzeżem Bałtyku. 

Dajemy przeto szczere ujście naj- 

lepszym życzeniom pod adresem Lot- 

wy, aby łak uporządkowała swe sto- 

sunki wewnętrzne, by już nigdy w 

przyszłości nie dały powodów do dy- 

sonansów z opinją naszą. Jak cięż- 

kie i skomplikowane są tam stosunki 

świadezą trudności 'przy tworzeniu 

nowego rządu. 

Życzyć przeto pozostaje. aby to 

przesilenie rychło zostało zlikwido- 

wane, oraz aby nastrój dzisiejszego 

święta Łotwy całkowicie 

przykre zgrzyty, w stosunku do lud- 

anulował 

  ności polskiej towarzyszące schyłko 

wi 13 roku Jej Niepodległości Bytu. 

Audjencje u P. Prezydenta. 

WARSZAWA. 17.XI. (Pat.) Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
przyjął w dniu dzisiejszym delegację 
Związku Obrony Kresów Zachodnich, 
następnie zaś posła nadzwyczajnego i 
ministra pełnomocnego Rzeczypospo- 
litej Polskiej w Oslo p. Neumana. 

Premjer Prystor 
u P. Prezydenta. 

WARSZAWA. 17.XI. (Pal) Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
przyjął dziś przed południem p. pre- 
zesa Rady Ministrów Aleksandra Pry- 
stora, który informował Pana Prezy- 
denta o pracach rządu. 

Wyjazd p. premiera Prystora. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

P. premjer Prystor wyjeżdża na 
dwutygodniowy urlop wypoczynkowy 
który najprawdopodobniej spędzi na 
Wileńszczyźnie. 

Zmiana w Prezydjum Rady . 
Ministrów. 

WARSZAWA, 17. 11. (Pat). Do- 
tychczasowy podsekretarz stanu w 
Prezydjum Rady Ministrów Nakoniecz 
nikoff-Klukowski został mianowany 
podsekretarzem stanu w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych. Jednocześnie 
podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych p. Stamirowski 
został mianowany podsekretarzem sta - 
nu w Prezydjum Rady Ministrów. 

Nominacja dyrektora Instytutu 
Spraw Spotecznych. 

Dyrektorem Instytutu Spraw Spo- 
łecznych mianowany został prof. Ka- 
zimierz Korniłowicz, profesor Wolnej 
Wszechnicy Polskiej. 

Instytut Spraw Społecznych powa 
łany został do życia przed niedawnym 
czasem z inicjatywy ministra pracy 
i opieki społecznej dla prowadzenia 
w sposób jednolity w całem państwie 
badań naukowych, prac propagando- 
wych i pedagogicznych w zakresie 
ochrony pracy, ubezpieczeń społecz- 
nych, rynku pracy, bezrobocia, emi- 
gracji, opieki społecznej i t. d. 

Przewodniczącym rady zarządza- 
jącej Instytutu Spraw Społecznych jest 
wiceminister skarbu p. Jastrzębski. 

—0— 

Ponowna narada rektorów 
wyższych uczelni 
w Warszawie. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 
W środę odbędzie się ponowna na 

rada rektorów wyższych uczelni w 
Warszawie, w celu rozważenia możli- 
wości wznowienia wykładów. Na od- 
bytej naradzie w poniedziałek nie da- 
szło do porozumienia i została ona o- 
droczona do dnia jutrzejszego. 

Skazanie kierowników 
„Rozwoju“, 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

W Łodzi Sąd Grodzki skazał kierowników 
czasopisma codziennego „Rozwoj“ Czajew . 
skiego i Żychowskiego za niedostarcząnie do 
Starostwa egzempłarzy drukowanego w ich 
drukarni żargonowego pisma żydowskiego 

„Unser Lodzer Cajtung* pierwszego na 10 
dni bezwzględnego aresztu drugiego na 5 dni 
aresztu. 

  

Chiny wciąż liczą na Ligę Narodów. 

MOSKWA. 17.X1. (Pat.j Do prasy 
sowieckiej donoszą, że rząd nankiński 
polecić miał swemu przedstawicielowi 
w Lidze Narodów dr. Sze, aby nale- 

gal na zastosowanie w konflikcie 
mandżurskim $$ 15 i 16 paktu Ligi 
Narodów. 

Japończycy ściągają wojska do Mandżurji. 
MOSKWA, 17. 11. (Pat). — Donoszą z 

Szanghaju: Z Korei przerzucono na teren 
mandżurski kilka oddziałów wojska japoń- 
skiego w sile około 10 tys. ludzi. Oddziały 
te skierowane zostały w stronę Mukdemu Pra 
sa sowiecka podaje ze źródeł chińskich, że 

Japończycy zmobilizowali w Kerei 5 tys. 0- 
sób dla robót przy budowie nowej kolei, ma- 
jącej połączyć Kiriń z Hajrenem. Budowę tej 
łinji przeprowadzają w forsownem tempie 
japońskie oddziały techniczne. 

Siły japońskie wynoszą 30 tys. ludzi. 
MOSKWA, 17. 11. (Pat. Według donie- 

sień prasy sowieckiej, Japończycy skoncen- 
trowali na odcinki cicikarskim jedną bryga- 
dę piechoty, 2 pułki kawalerji, 30 armat po. 

      

lowych, 2 działa ciężkie i znaczny oddział 
awjacji Ogółem siły japońskie wynoszą na 
tym odcinku 30 tys. ludzi. 

Pertrektacje japońskie z gen. chińskim Maa przerwane. 
TOKJO, 17. 14. (Pat). — Agencja Reutera 

donosi, że według wiadomości urzędowych 
gen. Maa przyjął warunki japońskiego ge- 
nerała Honio. Jest jednak rzeczą możliwą, 
że wiadomość ta jest obliczona na wywo- 
łanie dobrego wrażenia zagranicą. 

Odpowiedź, którą Japonja ma dać So- 
wietom, zawierać ma newe zapewnienia, że 
wojska japońskie nie będą szły w kierunku 
Cicikaru, o iłe oddziały gen. Maa nie przy- 
czyniąsię do pogorszenia sytuacji. 

Według doniesień z Madżurji, rokowania, 
z g. Maa, zostały przerwane. Gen. Maa utrzy- 
muje obecnie, że rzeczą konieczną jest po- 
zostawienie niektórych oddziałów chińskich 
na południe od kolei wschodnio-chińskiej, 
pozorująe to koniecznaścią wałki z bandytyz 
mem. 

Według depeszy z Mukdema, gen. Maa 
sam przesłał ultimatum oddziałom  japoń- 
skim, domagając się, by usunęły się one z 
rejonu rzeki Nonni. 

Gen. Ma atakuje. 
TOKJO, 17. 11. (Pat). — Według ofiejał- 

nych wiadomości, otrzymanych przez mini- 

sterstwo wojny, większość wojsk gen. Ma- 

Czang-Szena znajduje się obecnie w odległo 

ści mniejszej niż 10 mił od Tah-Sing. Kawa- 

lerja gen. Ma-Czang-Szena zagraża prawemu 

skrzydła wejsk japońskich. Kawałerja ehiń- 

ska zaatakowała wczoraj Japończyków kołe 

Sung-Hua-Yuan, lecz atak został odparty. 

Japończycy stracili 10 ludzi. 

Podwójne oblicze St. Zjedn. wobec konfliktu mandżurskiego? 
SZYNGTON, 17, 11. (Pat). „Herald 

pisze: Podczas gdy departament 
ła do Tokio noły, w których ©- 

e Stany Zjednoczone poprą Ligę 
Narodów w jej dążeniu do, skłonienia Japo- 
nji do ewakuowania Mandžurji, wmnbasado: 

  

   
   

  

japoński otrzymuje w Waszyngtonie osobis- 
cie zapewnienia odpowiedzialnych czynników 
że Stany Zjednoczone nie pójdą za Ligą Na- 

rodów w razie zorganizowania bojkotu eko- 
nomicznego Japoji, czy też innych wyśi4- 
pień o charakterze repre 

      

  

Nadzwyczajna sesjaRadyLigiNarodów 
Rozbieżność zdań wewnątrz Rady Ligi Narodów 

w sprawie konfliktu w. Mandżurii. 

PARYŻ. 17.X1. (Pat.) Trudno prze- 
widzieć, czem się zakończy obecna se- 
sja Rady Ligi Narodów. Sytuacja jest 
w wysokim stopniu skomplikowana, 
nietylko z racji na nieprzejednane sta- 
nowisko, zajęte przez strony zaintere- 
sowane, lecz i z tego powodu, że we- 
dług obiegających koła zainteresowane 

pogłosek, wśród samych członków Ra- 
dy Ligi panuje wielka rozbieżność w 
zapatrywaniach na konflikt ehińsko- 

"cy Japonji zaznaczają, 

japoński. Japonja posiada wśród nich 
wielu zwolenników. 

Uważają oni ją za strażniczkę po- 
rządku w przeciwstawieniu do anar- 
chji, panującej w Chinach. Zwolenni- 

że traktaty 
zawarte przez nią z Chinami, dają jej 
zasadniczo prawo przedsiębrania po- 
trzebnych środków dla ochrony swych 
obywateli oraz obrony swych intere- 
sów w Mandżurji. 

Poufne posiedzenie bez udziału przedstawicieli Chin i Japonii. 

PARYŻ, 17. 11. (Pat). Rada Ligi. 
Narodów odbyła posiedzenie poufne 

bez udziału przedstawicieli Chin i Ja- 
ponji. 

Usiłowania Rady Ligi Narodów. 
PARYŻ, 17. 11. (Pat). Rada Ligi 

Narodów odbędzie jutro posiedzenie 
poufne. Stwierdzono wielkie różnice 
w poglądach obu stron, wyrażających 
żądania maksymalne. Rada Ligi Na- 
rodów usiłuje ustalić punkty wspól- 

ne. : 
Zebranie publiczne: odbędzie się 

wtedy, gdy poglądy obu stron zainte- 
resowanych w zatargu zostaną osla- 
tecznie zbliżone. 

EEE NE CARA RAR DODA DRO ROD WOZO TO) 

Za Śpiewy polskie w kościele 
Polacy w Łotwie skazani zostali i w drugiej instancji. 

RYGA, 17, 11. (Pat). — Donoszą z Dyne- 
burga, że w rezultacie rozprawy w sądzie 
II instancji zapadł wyrok w sprawie 18 0- 

sób, oskarżonych o przeszkadzaniu w odpra- 
wianiu nabożeństwa łotewskiego  spiewami 
polskiemi Po dłuższym przewodzie sądowym 

sąd skazał 14 osób na kary od 5-tygodniu 
2 miesicey aresztu. Trzy osoby zostąły ska- 
zane warunkowe, jedna zaś uniewinniona. 
Obronę wnosili mecenas Szabłowski i Kas- 
perawicz. 

Grandi i sen. Borah. 
WASZYNGTON. 17.XI. (Pat.) A- 

gencja Reutera donosi: Po rozmowie, 
która trwała 25 min., min. Grandi i 

sen. Borah doszli do porozumienia w 
kwestjach polityki międzynarodowej. 

Stanowisko Grandiego w odniesieniu 
do rewizji Traktatu Wersalskiego i 
anulowania reparacyj i długów wojen- 
nych stanowi wspólny teren dla dal- 
szej wymiany poglądów. 

Parlament francuski obraduje nad polityką 
Lavala. 

PARYŽ. 17.XI. (Pat.) Dziś po po- 
łudniu rozpocznie się w Izbie Depu- 
towanych debata nad polityką zagra: 
niczną. Na prośbę premjera Lavala, 
wydzielono w oddzielne grupy 10 in- 

terpelacyj, mających być przedmio- 
tem dzisiejszych obrad. Do głosu za- 
pisało się 15 mówców. Dyskusja po- 
trwa prawdopodobnie do końca ty- 
godnia. 

Krwawe zaburzenia robotnicze w Londynie. 
LONDYN, 17. 11. (Pat). — W rohotniczej 

dzielnicy Londynu doszło dzisiaj do krawa- 
wych zaburzeń z tłamem bezrobotnych. Na- 
zewnątrz gmachu pracy zebrało się ok. 500 
bezrobotnych, oczekujących na wypłatę za- 
siłków. Tłum, podburzony przez koministów 
zaezął demolować. Jednocześnie przybywały 
inne grupy bezrobotnych, tak iż niehawem 

tłam wzrósł do 3 tysięcy ludzi. Policja usi- 
łowała dwukrotnie rozpędzić  manifestan- 
tów bez skutku. Wreszcie po nadejściu po- 
siłków polieja zaatakowała tłum przy użyciu 
pałek gumowych, przyczem wywiązała się 
bójka, w ezasie której 2 policjantów oraz 3 
bezrobotnych odniosło poważniejsze rany, 
Ostatecznie porządek został przywrócony. 

Czem jest Mandżurja? 
Nikt nie wie, co jutro przyniesie na Da- 

lekim Wschodzie w konflikcie o Mandżurję. 
Japonja nie wycofała swoich wojsk pomimo 
wszelkich wysiłków i nacisku ze strony Ra- 
dy Ligi Narodów, która wobec bezowocno- 
ści swojej akcji musiała się odroczyć do 16 
listopada. 

Nie można się dziwić, że Mandżurja, po 
którą wyciągają się ręce chciwe również Ro- 
sji sow., stanowi dla Japonji kąsek sma- 
kowity. To ogromne terytorjum chińskie, 
przez które przechodzi kontrolowana przez 
Sowiety linja kolei wschodnio-chińskiej do 
Władywostoku, posiada 942.000 klm. kw. po- 
wierzchni i jest ze wszystkich  prowincyj 
Chin najbardziej bogata i urodzajna. Nazy- 
wają Mandżurję z tego tytułu Kanadą Azji. 

Mandżurja — to nieskończone równiny 
uprawnej ziemi, którą zraszają rzeki takie 
jak Amur, Sungari, Liao-Ho, Yalu-Kiang... 
Rzeki te nadają się znakomiecie do żeglugi 

i krąży po nich flota złożona z dwustu pa- 
rowców zgórą. Sieć kolei żelaznej przekra- 
cza 6.000 klm. dochodząc do Władywostoku 
sowieckiego, do portu japońskiego i 
do nowowybudowanego przez Chiń 
portu Hulutao. 

Pod względem rolniczym ostatnie staty- 
styki wykazują zgórą 32 miljony hektarów, 
obsianych ryżem, pszenicą, żytem, owsem i 
słynną rośliną azjatycką „soya”, która daje 
olej i margarynę, mydło, atrament i lak. Na 
uprawę tej jednej rośliny zajętych jest zgó- 
rą 7 miljonów hektarów, dających zbiory 
wartości blisko 400 miłjonów złotych. Ho- 
dowla bydła, koni, owiec, świń i Ł. d. jest 
lakże w rozkwicie i liczy zgórą 20 miljo- 
nów głów. Pozatem lasy, pokrywające wed- 
ług obliczeń chińskich 10 miljonów hekta- 
rów. 

Bogactwa kopalne Mandżurji są jeszcze 
większe i liczą około 600 podkładów е- 
go 171 podkładów złota, 213 węgla, 26 żelaza 
i 21 srebra. Produkcja więgla osiąga blisko 
10 miljonów ton, a rezerwa samych tylko 
złóż w Fushun oceniana jest na miłjard 
ton. W rudzie żelaznej Mandžurja ma boga- 

ctwa oceniane na 700 miljonów ton, a wyso- 
kie piece japońskie produkować niebawem 
będą miłjon ton żelaza i stali. Złoto figu- 
ruje w bilansie Mandżurji w wysokości 260 
ton, talk 23.000, ruda manganezu — 600, 

Nie można też pominąć, mówiac o bogz 
ctwach Mandżurji, jej futer i ryb (25 ty: 
cy ton) oraz produkcji soli, stanowiącej 1/7 
ogółnej produkcji chińskiej. 

Przy takich bogactwach naturalnych roz- 
wój przemysłu postępuje obecnie szybko na- 
przód dzięki rywalizacji ekonomicznej Chiń- 
czyków i Japończyków. Ci ostatni na terytor 
jum kontrolowanem przez siebie zatrudnia- 
ją już 13 do 15 miljonów robotników w fa- 
brykach jedwabiu, wełny i bawełny, w cuk- 
rowniach, wytwórniach tytoniu i olejarniach. 

W: tym kraju o wiełkiej przyszłości na 22 
miljony głów jest zaledwie 600 tysięcy tu- 
byłców i 200.000 Japończyków. Reszta to 
Chińczycy, którzy masowo tu napłynęfi, zaj- 
mując się handlem lub... rozbojem. Japoń- 
czycy natomiast organizują przemysł, w któ- 

ry inwestowali już blisko 8 miljardów zło- 
tych. Włojny dały im port Artura i Tsing- 
Tao. Traktaty przyznały im Kwantung i ko- 
lej południowo-mandżurską, a port ich Da- 
iren bije rekordy tranzytu.- 

I dziś dla Chińczyków Japończycy są ty- 
mi niewygodnymi lokatorami, którzy się za- 
gospodarowali i wzbogacili, ale którychby 
się chętnie przepędziło bez odszkodowania. 
Japończycy zaś zmuszeni znaleźć rynek dła 
swych produktów i zatrudnienie dih swej 
niesłychanie pomnażającej się ludności, ma- 
jąc zamknięte przez Amerykę wrota Pacy- 

"fiku na wschód, kierują z konieczności swą 
ekspansję na zachód i uważają Chińczyków 
za nieprawych właścicieli, których możli- 
wie szybko należy wywłaszczyć. 

Obok tych przeciwników przyczaiła się 
Rosja, dziś związana umowami z Japonją, 
ale gotowa każdej chwili wziąć Chiny pod 
swą „czerwoną* opiekę przeciw Japonji. Sy- 
tuacja niezwykle zawikłana i groźna, wysta- 
wiająca pokój całego Świata na niebezpie- 
czeństwo. Japonja nie wycofuje swojej armji 
z Mandżurji, uważając, że wybiła dla niej 
godzina historyczna zawładnięcia tym boga- 
tym, przez sibie zorganizowanym i uprzemy- 
słowionym krajem. K. Z. 

Strajk tramwajarzy w Warszawie 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Dziś od rana rozpoczął się w Warszawie 
strajk tramwajarzy wskutek czego wszystkie 
tramwaje i autobusy zostały unieruchomio- 
ne. Formałnem podłożem strajku są sprawy 
natury ekonomicznej, faktyeznie zaś tram- 
wajarze, w znacznym stopniu opanowani 
przez ezynniki wywrotowe, dążą do wywoła- 
nia w ten sposób niepokoju w stolicy. 

AAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALAAAA S AAA AAA, 
« 

3 Teatr Miejski na Pohulance 
W niedzielę dnia 22-go listopada 

o godz, 12.30 _ 
w Teatrze na Pohulance odbędzie się 

KONCERT-PORANEK 
Udział biorą: p. Z. Bortkiewicz-Wy- 
ieżyńska (śpiew), małoletnia tancerka 
Bonia Minkowicz (tańce klasyczne 
i charakter), art. teatr. miejsk. p. K. 
Wyrwicz-Wichrowski (recyt. wes.), 

prof. A. Kontorowicz (skrzypce). 
Przy fortepjanie: pani J. Wileńczyk 

i p. Durmaszkin. 
Bilety po eenie od 30 gr. do 4 zł. 
nabywać można w kasie teatralnej 

od Il-ej rano do 9-ej wiecz. 
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Popierajcie Ligę Morską 
  

9 — 3 ppoł. Rękopisów Redakcja nie zwraca. 
godz. 9 — 3 i 7 — 9 wiecz. Konto czekowe P.K.O. N 80.750. Drukarnia — ul. Ś-to Jańska 1, telef. 3-40. 

za wiersz milimetrowy przed tekstem 40 gr., w tekście I, Il str.—30 gr., HI, IV, V, VI—35 gr., za tekstem—15 gr., kronika redakc., komunikaty—70 ga 
ла ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 50%, z zastrzeżeniem miejsca 250/,, w numerach niedzielnych i świątecznych 25/4, zagraniczne 100%/,, zamiejscowe 25%. Dla poszukujących pracy 30%/, zniżka 
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WIADOMOŚCI z KOWNA 
POPRAWA STOSUNKÓW LITWY Z 

WATYKANEM. 

Litewskie Ministerstwo Spraw Zagranicz- 
nych otrzymało od Watykanu pismo z pro- 
pozycją wysłania do Litwy przedstawicieła 
Stolicy Apostolskiej (charge d'affaires). Mi- 
nisterstwo odpowiedziało, że zasadniczo się 

zgadza, ale życzyłchy niewtrącania się du- 
ehowieństwa litewskiego do wewnętrznej po- 
lityki rządu. Z tem stanowiskiem Watykam 
się zgodził i jako swego przedstawiciela, 
wyznaczył b. przedstawieieła w Czechosłe- 
wacji, a obecnego w Portugalji mons. Ratta. 
Rząd litewski przystał na tę kandydaturę, 
wobec czego należy oczekiwać, że przedsta- 
wicieł Watykanu już wkrótce przybędzie do 
Kowna, 

W tych dniach władze rządowe wyrazi- 
ły kurji życzenie wydałenia z Kowna ks. 
Telksnisa, Szalczusa i Rankielisa, lecz wy- 
mienieni księża, studjujący obecnie w Uni- 
wersytece, złożyli biskupom prośbę, by nie 
przerywano im studjów, wobec czego osta- 
teczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie za- 
padła. 

Pozatem we wszystkch parafjach agitacja 
duchowieństwa, skierowana przeciw rządowi, 
znacznie osłabła. Najaktywniejsi działacze 
przeciwrządowi, członkowie zarządu K.W.€. 
(Centrum Akeji Katoliekiej): dr. Karwialis 
i ks. Mieleszka usunęli się ze swego stano- 
wiska. Należy przypuszczać, że zmiana fron- 
tu duchowieństwa w stosunku do rządu jest 
w związku z rychłem przybyciem de Litwy 
nowego przedstawiciela Stolicy Apostolskiej. 

SKAZANIE PLECZKAJTISOWCA. 

Są wojenny rozważał onegdaj sprawę 
pleczkajtisowca Józefa Kortauskasa, który w 
roku 1927 wraz z Pleczkajtisem usiłował wy- 
wołać przewrót na Łitwie. Kortauskas zbiegł 
do Niemiec, następnie do Wilna, a stamtąd 
pewrócił do Berlina. Tam, otrzymawszy od 
posełstwa litewskiego zezwolenie na wyjazd 
do Litwy, przyjechał do Nowego Miasta i z0- 
stał tam ujęty. Sąd skazał Kortauskasa za 
dążenie do przewrotu na 4 lata ciężkiego 
więzienia. 
aoi A GRAY IE EPT TE ERGO TIT 

B. rektor seminarjum prawo- 
sławnego przeszedł na Unię. 

B. rektor seminarjum prawosław- 
nego w Krzemieńcu, ks. Piotr Tabiń- 
ski przeszedł dn. 20.X. r. b. na kato- 
licyzm obrządku wschodniego. Ten 
krok jednego ze znanych i najbardziej 
wykształconych duchownych prawo- 
sławnych narodowości ukraińskiej wy- 
wołał duże wrażenie na Wołyniu ż 
wogóle w sferach ukraińskich. Przed 
kilku dniami ks. Tabiński udzielił w 
tej sprawie informacyj współpracow- 
nikowi „Diła”. 

‚ № zapytanie czy przejście na unję 
zostało wywołane nieporozumieniami 
z władzami Cerkwi Prawosławnej ks. 
Tabiński oświadczył, że 

„krok jego jest skutkiem szeregu wypad- 
ków, które miały miejsce w życiu prawo- 
sławnej ludności ukraińskiej, w szeczególno- 
Ści rusofilską polityką prawosławnych bisku- 
pów oraz represjami ich przeciwko cerkiew- 
nemu ruchowi ukraińskiemu (Zjazd prawa- 
sławny w Łucku i jego skutki, -rzucenie ana- 
temy na dr. Reczyńskiego, niekanoniczne ad- 
ministrowanie Wołyńską  djecezją przez 
Metropolitę Djonizego i t. d.)* 

Na zapytanie, czy ma zamiar pra- 
cować na rzecz ukraińskich postula- 
tów w życiu kościelnem ks. Tabiński 
odpowiedział: 

„Owszem, będę dążył do odtworzenia tej 
sytuacji, jaka była w Cerkwi wtedy, kiedy 
nie podpadła ona pod wpływ Moskwy, pozo- 
stając aż do XII-go wieku w związku ze Sto- 
licą Apostolską. Jestem przekonany, że lud- 
ność ukraińska prędzej czy później zerwie 
z moskiwskim duchem dzisiejszej Cerkwi 
Prawosławnej i zjednoczy się z Rzymem* 

Jak z tego widać, rusofilska poli- 
tyka naczelnych władz Cerkwi Pra- 
wosławnej skłoniła wybitnego ducho- 
wnego—Ukraińca do przejścia na ka- 
tolicki obrządek wschodni. Czy jed- 
nak pod patronatem drugiego ruso- 
fila bo d'Herbigny znajdzie ks. Ta-/ 
biński zrozumienie dła narodowych 
postulatów ukraińskich w dziedzinie 
kościelnej — to jeszcze wielkie py- 
tanie. 

UE E A A 

Helena Romer 
   

uteįs |. Newelc vyd. Rėj. Warszawa 

Swoi Ludzie. Nowele „wyd. L. Cho- 
E miński. Wilno. 

E Książka o Nich. Romans. 
Е Chomiński. Wilno. 

Wilja u Państwa Mickiewiczów. 
= (Teatr dla Młodzieży). Scena Wi- 

leńska. 
Rezurekcja Wieleńska. (Zdobycie 

Wilna w 1919 r.) Scena Wileńska. 
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ROBCIE w DOMU 
smaczne, zdrowe i łatwe do zrobienia 
WINA z jabłek pi żyta, oraz MIODY 
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Broszury, przepisy szczegółowe, droż- 
dże, pożywki, oraz praski, gniotowniki 
i wszelkie inne przybory znajdziecie 
w składzie Zygmunta Nagrodzkiego, 

Wilno, Zawalna ||-a. ` 
Żądajcie cenników. Przesyłka pocztą 
7095 za zaliczeniem.     
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Ogólne Zebranie Instytutu 
_N.-B. Europy Wschodniej. 

W ubiegłą niedzielę odbyło się O 
gólne Zebranie Instytutu Nakowo-Ba- 
dawczego Europy Wschodniej pod 
przewodnictwem prezesa Instytutu 
prof. Jana Rozwadowskięgo z Krako- 
wa i przy udziale licznego grona człon 
ków miejscowych i pozamiejscowych. 

   

Po zagajeniu zebrania przez preze- 
sa obszerne sprawozdanie z działal- 
ności Instytutu i prowadzonej przez 
niego wyższej uczelni złożył prezes 
Zarządu prof. Ehrenkreutz,zaś spra- 
wozdanie finansowe skarbnik, sen. W. 

Abramowicz. Z powodu braku miejsca 
odkładamy na dni najbliższe podanie 
do publicznej wiadomości najważniej- 
szych punktów sprawozdania, świad- 
czących o pomyślnym rozwoju Szko- 
ły jak również o poważnem rozszerze- 
niu w ciągu ubiegłego roku naukowo- 
badawczej pracy Instytutu, oraz jego 
bibljoteki i czytelni. 

Na tle tych sprawozdań rozwinę- 
ła się nieoczekiwanie obszerna dysku- 
sja która zajęła czas do późnego wie- 
czora, stając się poniekąd jedynym 
punktem obrad z pewną szkodą dła 
wielu kwestyj natury zasadniczej i or- 
ganizacyjnej, których omówienie mo- 
gło być bardzo pożyteczne. To też na- 
leży przypuszczać, że w ciągu najbliż 
szych miesięcy Zarząd zwoła jeszcze 
jedno Ogólne Zebranie, które zajmie 
się zarówno wnioskami, złożonemi na 
posiedzeniu niedzielnem, jak i inne- 
mi kwestjami, które nie mogły być z 
powodu spóźnionej pory poruszone. 

Początek dyskusji dał p. poseł Mac 
kiewiez, który w dłuższem przemówie- 
niu poddał krytyce programowe i or- 
ganizacyjne założenie Instytutu, do 
wodząc, że rozstrzelenie jego zaintere- 
sowań jednocześnie na państwa bał- 
tyckie, kwestje mniejszości narodo- 
wych Wschodniej Europy, oraz na ba- 
danie Rosji Sowieckiej jest niecelowe. 
Zdaniem p. Mackiewicza, środki któ- 
remi Instytut dysponuje nie mogą wy- 

starczyć na sprostanie tak szeroko za- 
kreślonym celom, zaś badanie nauko- 
we Rosji Sowieckiej wymaga tak d: 
leko posuniętej specjalizacji, iż powie- 
rzenie tych funkcyj osobom, które je- 
dnocześnie zajmują się badaniem sto- 

"stinków w państwach kapitalistycz- 
nych, nie może dać spodziewanych wy 
ników. Zarazem poseł Mackiewicz wy- 
powiadał się przeciwko prowadzeniu 
przez Instytut Szkoły której zarzucał, 
że do żadnego określonego fachu swo- 
ich wychowanków nie przygotowuje. 
W konkluzji swego przemówienia po- 
stawił p. Mackiewicz wniosek, aby 
Instytut Europy Wschodniej  prze- 
kształcić albo w a) Instytut Bałtycki, 
labo na b) Instytut S. S. S. R. — zna- 
wstwa; 

2) Szkołę Instytutu zawiesić do cza- 
su przygotowania odpowiedniej iloś- 
ci wykładowców w dziedzinie S. S. 5. 
R. — znawstwa. 

Wnioski p. Mackiewicza nie znala* 
zły poparcia u nikogo z pośród obec- 
nych. Formalnie nie mieściły się one 
w ramach zakreślonych statutem, któ 
rego art. 2 wyraźnie mówi, że eelem 
Instytutu jest badanie narodów i for- 
macyj państwowych pomiędzy mo- 
rzem Czarnem i Bałtyckiem. Organi- 
zatorowie wychodzili z założenia, że 
tak pojęte zadania jego mają ze wgzlę- 
dów naukowych i politycznych pierw- 
szorzędne znaczenie. Zajmowanie się 
wyłącznie państwami bałtyckiemi lub 
wyłącznie Rosją Sowiecką jako całoś- 
cią, jest z tego stanowiska nie do po- 
myślenia. 

W dyskusji wysuwano argument, 
że. na terytorjum, stanowiącem przed- 
miot badań Instytutu, wzajemne od- 
działywanie i powiązanie takich czyn- 
ników procesu dziejowego, jak ko- 

  

  

  

  

munizm rosyjski, niepodległość państw 
bałtyckich i ruch odrodzeńczy naro- 
dów ukraińskiego i białoruskiego, jest 
tak silne, tak charakterystyczne dla 
rozwoju stosunków na tem terytorjum 
że systematyczne poznawanie ich mu- 
si się odbywać w jednym pod wspól. 
nem kierownictwem znajdującym się 
ośrodku naukowym. Specjalizacja 
pracy pod kątem świata komunistycz- 
nego i świata kapitalistycznego może 
również dobrze być przeprowadzona 
wewnątrz tego ośrodka. Jest to kwe- 
stja organizacji ; metody pracy. 

Instytut S. S. S. R.—znawstwa, na 
który p. Mackiewicz chciałby przero- 
bić dziś w Wilnie istniejący, jest czemś 
zupełnie odrębnem, jego powstanie na 
innych musiałoby być oparte prze- 
słankach, niż te, któremi się kierowali 
organizatorowie Instytutu Europy 
Wschodniej. Nikt przeto z przemawia- 
jących nie odrzucał a limine pożytecz- 
ności powstania takiego Instytutu S. 
S. $. R-—znawstwa, każdy stwierdzał 
natomiast, iż realizacja tej myśli nie 
może być osiągnięta ani w ramach o- 
becnego Instytutu, ani kosztem jego 
przekreślenia. 

Wskazywano wreszcie w dyskusji, 
że Wyższa Szkoła Instytutu ma za cel 
swój uzupełnienie ogólnego wykształ- 
cenia w zakresie poznania wszelkich 
specjalnych odrębnych właściwości ży 
cia i stosunków międzymorza bałtye- 
ko-czarnomorskiego — tych osób, któ. 
re jakiejkołwiek gałęzi pracy nauko- 
wej, zawodowo-społecznej lub poli- 
tycznej na tem terytorjum pragną się 
poświęcić. 

W ożywionej dyskusji, wzięli u- 
dział pp. prof. Ehrenkreutz, prof. 
Nitsch, prof. Arnold, prof. Ehrenkreu- 
tzowa dr. Wysłouch M. Świechowski 
mec. Bagiński, dr. Świaniewicz, dyr. 
Instytutu Wielhorski, prezydent mia- 
sta Folejewski, red. Mackiewicz, L.. 
Chomiński, red. Okulicz. Przewodni- 
czący przekazał wnioski p. Mackiewi- 
cza jak również niepoddany dysku. 
sji z powodu spóźnionej pory wniosek 
p. L. Chomińskiego Zarządowi i Ra- 
dzie Administracyjnej Instytutu. 

Zebranie udzieliło absolutorjum 
Zarządowi za okres: sprawozdawczy, 
zatwierdziło wybór na dyrektora In- 
stytutu, na miejsce min. Jędrzejewi- 
cza p. Wł. Wielhorskiego i przyjęło 
do grona członków Instytutu pp. prof. 
Koschmiedera, Hachama Karaimskie- 
go. Chan Szapszała i dyr. WŁ. Wiel- 
horskiego. 

Zebranie zakończyło się o godz 
10 i pół. wieczorem. 

   

rz. 

DHR LOST RODOS 

Powtėrne ošwiadczenie. 

W odpowiedzi pp. delegatom zgromadze 

nia ogólno-akademickiego w związku z ich 

listem do Redakcji „Expressu Wileńskiego * 

z 16. XI. r. b. należy zaznaczyć co następuje: 

1. p. student Branicki Zygmunt na audjen- 

cji u Pana Rektora podał tylko, że jest Mu 

znany z okresu starań o zatwierdzenie przez 

Senat Korporacji , Piłsudja”; 

2) będąc usuniętym z tej korporacji jesz- 

cze w maju b. r. i to bez prawa powrotu, 

odznak korporacyjnych, pomimo upomnień 

dotychczas nie oddał. 

Profesor dr. Szymański 

Kurator Korporacji „Piłsudja”, 

Wobec zwinięcia Oddziału w Ba- 
ranowiczach, wszelkie wpłaty na 
rzecz firmy Zygmunt Nagrodzki 
uskuteczniać należy bezpośrednio w 
Centrali — Wilno, ul. Zawałna 11-a, 
lub na konto czekowe w P. K. O 
Nr. 80.224. 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna 11-a 

Skład Maszyn i Narzędzi Roln.     7933 
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Echa ostatnich zajść w Wilnie. 
Po smutnych wypadkach 

wileńskich uspokojenie wraca 

Dzień wczorajszy minął w Wilnie 
również zupełnie spokojnie. W ci: 
gu całego dnia nie zanotowano ani je 
dnego wypadku zakłócenia spokoju. 
Dowodem uspokojenia, które powoli 
wraca jest również zmniejszenie pa- 

troli policyjnych krążących po mieście 
w celu utrzymywania porządku. 

Dochodzenie władz prokura- 
torskich w sprawie ostatnich 

zajść w Wilnie. 
Dowiadujemy się ze źródeł miarodajnych 

że w związku z ostatniemi wypadkami wła- 
dze prokuratorskie prowadzą 4 odrębne do- 
chodzenia, w celu ustalenia osób winnych 
wywołania ostatnich zajść ulicznych w 
Wilnie, ewentualnie osób, które brały czyn- 
ny udział w awanturach. 

Pierwsze dochodzenie obejmuje różne 
szumowiny ułiczne — niestudentów, które 
biorące czynny udział w ekscesach dopuściły 
się gwałtów w postaci uszkodzenia eudzego 
mienia, wybijania szyb wystawowych, bicia 
przechodniów oraz stawiały opór policji. Do- 
chodzenie to obejmuje 50 osób, pociągnięte 
one zostaną do edpowiedzialności sądowej 
z artykułów 122, 123 i 142 K. K. i grozi im 
kara od roku do 6 lat więzienia zastępują- 
cego dom poprawy. 

Drugie dochodzenie — obejmuje te osoby 
które dopuściły się kradzieży i rabunków 
podczas ostatnich zajść. IL osób, oskar- 
żonych o te przestępstwa nie można narazie 
ustalić ze względu na wciąż wpływające z 
komisarjatów nowe sprawy. Osobom tym 
grozi jeszcze bardziej surowa kara. 

Trzecie z rzędu dochodzenie, prowadzone 
pod osobistem kierownictwem prokuratora 
Sądu Okręgowego w Wilnie, p. Przybylskie- 
go, dotyczy wyłączne studentów, zarówno 
Połaków jak i Żydów, którzy winni są wy- 
wołania eksćesów, ewentualnie brali w nich 

bezpośredni udział, Władze prokuratorskie 
dążą w pierwszym rzędzie do wykrycia agi- 
tator i podżegaczy, który wznieśli całą 
sprawę. Jednocześnie władze prokurałorski 
dążą do ustalenia nazwisk i roli przyb 
z Warszawy agitatorów. 

   

    

    

      

Czwarte dochodzenie — spoczywające w 
rękach sędziego Śledczego dla spraw szcze- 
gólnej wagi dotyczy zabójstwa ś. p. studenta 
St. Wacławskiego. 

O zakulisowych przyczynach 
ekscesów antysemickich. 
„Der Moment“ z dn. 16 listopada 

zamieszcza artykuł Marka Turkowa 
p. t. „Kto i w jakim celu zorganizo- 
wał ekscesy studenckie*? Rozpatrując 
podłoże polityczne ekscesów, stwier- 
dza autor, że w łonie Stronnictwa Na- 

rodowego mają miejsce tarcia między 
skrzydłem umiarkowanem a radykal- 
nem. Autor przytacza dalej opinję pę- 
wnej niewymienionej z nazwiska bez- 
partyjnej osobistości ze sfer polskich, 
która przed przewrotem majowym 
zajmować miała wysoki urząd państ- 
wowy. Osoba ta oświadczyła, iż ostat. 
nie ekscesy antyżydowskie są tragicz- 
nem nieporozumieniem, wynikającem 
z walki, jaką radykalne skrzydło 
Stronnictwa Narodowego postanowiło 
podjąć przeciwko obozowi rządowe- 
mu. Ekscesy były niespodzianką na- 
wet dla wielu wybitnych działaczy 
narodowo-demokratycznych. Kwestja 
trupów żydowskich lub nadmiaru Ży- 
dów na uczelniach była tylko pretek- 
stem do wywołania wałki. Żydzi są-— 
zdaniem owego bezimiennego  infor- 
matora — nie celem wykroczeń, lecz 
środkiem do tego celu. Radykalne 
skrzydło Endecji pragnęto : 

„sprowokować takie wydarzenia, które 
nadałyby walce szerszy charakter. W dzie- 
dzinie parlamentarnej jest dziś trudno wat. 
czyć, tembardziej, że Sejm zbiera się tak 
rzadko. Postanowiono zatem przenieść walką 
na ulicę. I tu — przyznać należy — opraco- 
wano plan dość przebiegle“. 

Plan ten obliczony jest na to, iż 
rząd będzie musiał wobec nieustają- 
cych ekscesów na uczelniach znieść ° 
autonomję uniwersytecką, a w rezul- 
tacie wydaleni zostaną ze szkół wyż- 
szych ci wszyscy profesorowie, którzy 
są czynnie zaangażowani w stronnie- 
twach opozycyjnych. Będzie to has- 
łem do nowych wystąpień młodzieży 

- motywach powołuje się na to, że w proce- 

akademickiej przeciwko władzy, a po- 

nieważ wśród usuniętych profesorów 
będą również demokraci i socjaliści, 
przeto w tej nowej akćji uczestniczyć 
już będzie czynnie także młodzież de- 
mokratyczna j socjalistyczna. Równo- 
cześnie partje opozycyjne w Sejmie i 

Senacie wykorzystają wszystkie te wy 
darzenia dla odpowiednich wystą- 
pień. Autorzy tego planu opierają się 
podobno na przykładzie Hiszpanii, 
gdzie ostatnia rewolucja zaczęła sie 
również od rozruchów na wyższych 
uczelniach. (W. L. P.) 

  

Parlamentarzyści wileńscy z Bezp. Bloku 
w Sprawie ostatnich zajść. 

Potępienie dla organizatorów i inspiratorów. — Uznanie 
dia młodzieży, która im nie uległa. 

W dniu 17 listopada 1931 roku odbyło 

się posiedzenie Wileńskiej Grupy Posłów i 

Senatorów B. B. W. R.. na którem rozważo- 

no zajścia na tle ostatnich rozruchów aka- 

demiekich. W, wyniku obrak powzięto nastę- 

pującą uchwałę: 

„Ubolewania godne wypadki z ostatnie- 

go tygodnia są wynikiem planowej akcji o- 

bozu nacjonalistycznego, Skierowanej ku 

przywróceniu swego wpływu wśród miodzie- 

ży akademickiej. Rzucone przez przybyłych 

w fym celu do Wilna organizatorów hasła 

nienawiści rasowej czy wyznaniowej słają 

w rażącej sprzeczności z tak jeszcze niedaw- 

no przyjętą przez Sejm i Senat uchwałą, 

głoszącą, że w Rzeczypospolitej Polskiej nie 

mają mocy prawnej żadne ustawy, wydane 

przez państwa zaborcze, a cgraniczające w 

prawach obywateli ze względów rasowych, 

narodowościowych, wyznaniowych lub języ- 

kowych. Czyny, do których nawoływano i 

których w ubiegłym tygodniu się dopuszczo- 

no, winny być uznane za antypaństwowe, 

wyrządzające szkodę i krzywdę imieniu pol- 

skiego narodu. Z uznaniem podkreślić nale- 

ży, że znaczna część połskiej młodzieży aka- 

demickiej nie poddała się nawoływaniu pod- 

żegaczy pogromowych, a pozostała 

pięknym tradycjom Rzeczypospolitej, w 

szczególności tradycjom Wiina jako Stolicy 

kraju, gdzie od wieków zgodnie współ 

ldność rozmaitych wyznań i 

Wierzymy, że cała wileńska młodzież aka- 

demicka, pomna  przešwietnych  tradycyj 

Wszechnicy Batorowej, wkroczy na drogę 

spokojnej pracy naukowej, czem złoży do- 

wody należytego zrozumienia obowiązku 

wobec państwa i społeczeństwa. Mamy głę- 

bokie przeświadczenie, że władze Uniwer- 

sytetu, oceniając trufnie sytuację i nastroje, 

wyznaczą właściwy termin dła otwarcia pod- 

woi zamkniętej Wszechnicy* 

  

narodowości. 

  

Pozatem rozpatrzono cały szereg spraw 
gospodarczych i organiza: 

  

  

Centrolew przed sądem. 
Dwudziesty dzień procesu. 

(Teł. od własn. koresp. z Warszawy). 
Dziś rozprawę rozpoczęły obszerne zez- 

nania posła Arciszewskiego. Przed przystą- 
pieniem do badania posła Arciszewskiefo 
prok. Grabowski postawił wniosek nieza- 
przysięgania świadka, jako podejrzanego o 
współudział w czynie zarzuconym oskarżo- 
nym. Obrona oponuje przeciwko temu i w 

   

  

   

się o zamach na Marszałka Piłsudskiego 

raz w procesie o wypadku z dnia 14 w 
śnia pos. Arciszewski zeznawał pod przy 
gą. Ponadto obrona staje na stanowisku, 
że według wniosku prokuratora, każdy kto 
brał udział we władzach P. P, S. jest współ- 
sprawcą czynów przypisywanych  oskarżo- 
nym, co przecież jest niedorz. 

W. replice prokurator oświ: po- 
ziom ideowy i etyczny p. Arciszewskiego i 
jego chlubna przeszłość przez nikogo nie 
są i nie były kwestjonowane, w danym jed- 
nak procesie, w którym oskarżeni pocią- 
gnięci są między innemi do odpowiedzialno- 
ści za tworzenie kadr rewolucyjnych, któ- 
rych p. Arciszewski był rzeczy ym ko- 
mendantem (jak to udowadniają świadko- 

  

    

    

      

    

wie obrony), muszę domagać się — mówi 
prokurator —— ekscepcji świadka od  przy- 
sięgi. 

Po naradzie sąd postanowił jednak świa- 

  

dka Arciszewskiego zaprz 
Na pytanie obrony. pos. Arciszewski zez- 

naje, że jest obecnie przewodniczącym C. K. 
W. w roku 1928 był przewodn. O. K. R. War 
szawy. Następnie w obszernem przemówie- 
niu daje rys historyczny tworzenia i działa- 
nia milicji P. P. S. W roku 1904 powstała 
zorganizowana przez P. P. $. organizacja 
bojowa, która przetrwała do marca 1906 r. 
Kiedy później powstała nowa organizacja 
bojowa została powołana do walk o niepod- 
ległość Polski. Wszyscy członkowie tej orga- 
nizacji byli tylko funkcjonarjuszami partji 
bez żadnego innego zajęcia, ludzie młodzi 
bez obowiązków rodzinnych. Organizacja ta 
przetrwała do 1911 r. Następnie powstał 
Związek walki. czynnej „Strzelec”, który 
przetrwał już do 1917 r. 

Po traktacie brzeskim P. P. S. przystę- 
puje do tworzenia organizacji bojowej, ee- 
łem walki z okupantami, a gdy utworzono 
rząd ludowy w Lublinie, P. P. S. utworzyła 
milicję ludową przejętą następnie przez pań- 
stwo polskie. Część jej przeszła wówczas do 
kadr policji, część poszła na wojnę. 

W. 1919 r. P. P. S. musiała utworzyć straż 
porządkową dla obrony przed atakami ko- 
munistów. Tak trwało do 1928 r. do rozła- 
mu w P. P. S. Po rozłamie rozpoczęły się 
napady na lokałe i zebrania P. P. S. ze stro- 
ny bojówek frakcji rewolucyjnej, Wówczas 
w Warszawie P. P. S. utworzyła bojówkę 
składającą się z 400—500 ludzi. „Ja byłem 
jej komendantem, a moim pomocnikiem był 

  

Dzięgielewski. Byłem odpowiedzialny za 
działalność milicji. Nigdy jej nie uzbrajali- 
śmy, chociaż poszczególni członkowie po- 
siadali broń jeszcze z czasów rewolucji, oku- 
pacji i t. d. W 1930 r. powiedziałem razu pe- 
wnego do towarzyszy, których bito: 

    

„Brońcie się, kupcie broń i strzelajcie w 
łeb napastnikowi”, Następnie bardzo obszer- 
nie zeznaje” pos. Aciszewski o wystąpieniach 
milicji na Stokach Cytadeli w 1 i 
dniu 14 września 1930 r. Twierdzi on, ż 

Cytadeli ła demonstracja antyrządow. 
całe ie powstało wskutek prowo : 
Również wypadki z dnia 14 września zostały 
sprowokowane. 

OBRONA 
Kongresu K 

ŚWIADEK: | 
byłem inicjator 
wałem zwołar 

          

   
   

        

ę się przyznać, że to ja 
m Kongresu, lecz propono- 

» jego do Warszawy. Stało się 

  

   Proces o nadużycia w Bralniej Po: 

U. 5. B., dokonane przez b. p:rezesa Rys: 
Puchalskiego i b. referenta kołonji ,„Legaci 
ki* Michała Czerewkę trwał 2 dni i zakończył 
się wczoraj wyrokiem skazującym obu oskar 
żŻonych na krę 6 miesięcy więzienia. 

Prokurator Odyniec w akcie oskarżenia 
przypisał oska nym przestępstwo z art. 575 

k. k. — nadużycie stanowiska służbowego 
urzędnika lub funkcjonarjusza wyliczonych 
w tym artykule insłytucyj przez przywłasz- 
czenie przez Czerewkę kwoty do 1257 zł. w 
formie niewyliczonych awansów oraz przez 
Puchalskiego i Czerewkę w porozumieniu 
kwoty 2001 zł. podjętej z kwestury U. S. B. w 
celu "wpłacenia Woj. Komitetowi Pomocy 
Młodz. Akad. i niewpłaconej tam, oraz z art. 
452 — użycie pieczęci Bratniej Pomocy do 
pożyrowania weksli z wystawienia Czerewki 
na ogólną sumę 5.000 zł., oraz ponownie uży- 

cie przez Puchalskiego tej pieczęci do žy: 
na wekslu 1000 zł. z wystawienia Władysia- 
wa Babickiego, . 

Sąd w wyroku stanął na stanowisku po. 
glądów mec. Łuczywki obrońcy Czerewki i 
mec. Englła, obrońcy Puchalskiego, i zmie- 
nił kwalifikację prawną pićrwszych z inkry- 
minowanych czynów, uznając je za czyny z 
art. 574 cz. III, (przywłaszczenie cudzego mie- 
nia ruchomego, jeśli winowajca przed ogło- 
szeniem wyroku dobrowolnie zwrócił przy. 
właszczonej. Obaj oskarżeni zwrócili te kwo- 
ty, Puchalski wpłacając 2001 zł. do Woj. 
Komitetu, rodzina Czerewki na ręce upoważ- 

nionego przez Zarząd Bratniej Pomocy Pu- 
chalskiego wypłacając 2600 zł. Wskutek te- 
go sąd oddalił powództwo cywilne „Bratniej 
Pomocy* o zwrot poniesionej przez Bratnią 

        
       

  

    
  

   

  

  

   

wierna , 

Proces Puchalskiego i Czerewki. 

Nr. 267 (2209) 

jednak inanczej. Wówczas połecono mi zor- 

w Krakowie ochrony obrad; za- 
poszczególne okręgi wysyłając 

wych delegatów przysłały i od- 

ganizowanie 
żądałem a 

    

    
   

„piątek? 

ŚWIADEK 
ły nieodpowiednią formą organizacyjną już 

„w 1907 r. i opowiadanie o tych „piątkach* 
w 1930 r. jest wytwornem tyłko fantazji. W 
1930 r. zwróciłem się do Jagodzińskiego w 

  

Jest to nonsens. „Piątki* by-   

sprawie oaganizacji i powiedziałem mu, że 
podejrzewałem iż w szeregach jej są prowo- 
katorzy i konfidenci. Po kilku dniach Ja- 
godziński oświadczył mi, że zrobi próbę w 
ten sposób, że będzie mówić o przygotowy- 
waniach do zamachu, na co mu odpowiedzia. 
łem, że robi głupstwo. Później już tą spra- 
wą nie interesowałem się. 

OBRONA: Kto spowodował krwawe zaj- 
ście 14 września? 

ŚWIADEK: Oddano strzał, który jestem 
przekonany był dziełem prowokatorów. Do- 
chodziły do mnie głosy, że była to prówo- 
kacja Frakcji rewolucyjnej. 

Czy w Warszawie u członków 
partji policja dokonywała rewizyj w poszu- 
kiwaniach broni? 

ŚWIADEK: Masowych rewizyj nie było. 
Zaczęto je dopiero po 14 września. Muszę 
nadmienić, że kilka sztuk broni mieliśmy w 

aczkolwiek nie było 
posługiwania się nią, 
obrony redacji ludzi, 

  
     

  

  

      

     
mieliśmy bowiem 

których jedno uderzenie pięścią mogło zabić. 

PROKURATOR: 

policji, że mowa o szykowaniu zamachu to 
Czy Jagodziński mówił 

dzi? 

: O ile wiem, to tego nie mó- 
była próba 

ŚWIAD 
wił. 

PROKURATOR: A czy pan o tem komu 
mówił. 

ŚWIADEK: 
skim, któr: 
wie nie 

odradził. 
PROKURATOR: Czy wie pan, że Chądzyń 

ski 13 września ub. r. rozdawał broń. 

ŠWIAD Mógł to zrobić dla obrony 
łokalu, dle niekoniecznie to musiło być w 
dniu 1: śnia. Następny świadek poseł 
Niedziałkowski został zwolniony na wniosek 
prokuratora od złożenia przysięgi, jako ten 

który sam brał udział w Kongresie Krakow- 
skim. 

OBRONA: Czy p. poseł był badany jako 
podejrzany? 

ŚWIADEK: Nie, ale o ile wiem, było prze 
ciwko mnie wszczęte dochodzenie. 

Na pytanie obrony świadek następnie b. 
długo mówi o ustosunkowaniu się P. P. S. 

do polityki rządowej w ostatnich latach. 
Wywody jego są powtórzeniem mów wygło- 
szonych w Sejmie i artykułów  drukowa- 
nych w „Robotniku'*. 

Trzeci i ostatni Świadek dziś badany daw 
ny prezes „Włyzwolenia* Stolarki nie cieka- 
wego do sprawy nie wniósł. 

Jutro t. j. we Środę zeznawać będzie b. 
kilkakrotny premjer prof. Kazimierz Bartel. 

     

Mówiłem z mec. Szumań- 
то nawet pytałem czy w tej spra- 

wrócić się do płk. Sławka, lecz mi 
  

              

   

  

Popierajcie Ligę Morską 

== j Rzeczną!! === 

      

    

Pomoc szkody w sumie 1257 zł. 15 gr. W tea 
sposób wytworzyła się iacja pozornie pa- 
radoksalna, którą podkreślała poprzednio w. 

swem przemówieniu obrońca powodu cywil- 
nego adw. Zasztowt.Sukiennicka. „Bratnia 

Pomoc* poniosła szkodę a nie wiadomo, kta 
ma za to zapłacić. 

Ta pozorna sprzeczność powstała wsku= 
tek tego, że z powodu mylnej w oczach sądu 
kwalifikacji prawnej czynów, akt oskarżenia 
nie objął przywłaszczenia, popełnionego przez 
Puchalskiego, który działając, jako plenipo_ 
tent „Bratniej Pomocy* otrzymał od rodzi. 
ny Czerewki kwotę 2600 zł. i zużył ją potem 
na zaspokojenie pretensji żyranta jednego z 
weksli Czerewki, pożyrowanych również i 
przez niego z pieczęcią Bratniej Pomocy, dr. 
Jabłonowskiego. Rodzina Czerewki była w 
porządku, bo wypłaciła tę kwotę nie p. Pu- 
chalskiemu jako takiemu, ale p. Puchalskiemu 
jako upoważnionemu przez zarząd. 

W tem świetle zarysowuje się możliwość 
wszczęcia jeszcze jednej sprawy karnej prze- 
ciw osk. Puchalskiemu o przywłaszczenie su. 
my 2600 zł. na szkodę „Bratniej Pomocy* 
Przy sposobności tej sprawy „Bratnia Po- 
moc'* będzie mogła też uzyskać zasądzenie po 
wództwa cywilnego. 

W czasie przewodu sądowego obaj oskac- 
żeni usiłowali przerzucić gros winy jeden na 
drugiego i przy tej sposobności zeznania 
świadków ujawniły sporo materjału, ilustru- 
jącego tło moralne nadużyć i stan gospodar- 
ki „Bratniej Pomocy*. oraz zachowanie się 
członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w o- 
wym okresie czasu. Wszystkie te sprawy, jak 
również sporo szczegółów badania świadków 
podamy jutro w obszerniejszym artykule. 

    

    

PASTORAŁKI, BETLEJKI, SZOPKI, 
MISTERJA, IGRY WAGANTÓW. 
Pociąg do przedstawień, czyli do 

złudy, do uplastycznienia wyobraźni 
-w kształty miłe oczom, przywodzące 
na pamięć zdarzenia ubiegłe, lub ni- 
gdy nie widziane splendory zaczaro- 
wanych światów bajek czy pobożnych 
opowieści, chęć oderwania się od rze- 
czywistości, istnieje tak dawno, jak 
rasa ludzka. Plemiona stojące na naj- 
niższym stopniu rozwoju, wykazują 
w tej dziedzinie ciekawą pomysłowość 
i niespodziewaną poezję. W zamierz- 
chłych czasach dziecięctwa ludzkiego, 
gdy u roznieconego tarciem drzewa 
ogniska siedziała gromada istot, po- 
zornie niewiele różniąca się od zwie- 
rząt, a jednak z iskrą boskości w du- 
szy, rozbrzmiewały już pieśni i odby- 
wały się przedstawienia, komedje i 
dramaty, powtórzenie zdarzeń szczę- 

+ šliwych lub strasznych. Układały się 
-eeremonje religijne, ustałały obrzędy, 
gesty pełne znaczenia i tajemniczej 
mocy, cały świat wyobraźni, rozwija. 
nej z wieku na wiek coraz szerzej, w 
miarę jak rozszerzała się pojemność 
mózgu ludzkiego i jego zdolności 
twórcze. 2 

Mocą sugestji słowa, mełodji i ta. 
łentu wykonawców, narzucały się wi- 
dzom-słuchaczom obrazy i pojęcia fik- 
cyjne, ale dające im zadowolenie, za- 
bawę lub wzruszenie, którego pragnę- 
ły ich nieuświadomione tęsknoty. Da- 

wały też odpoczynek po rzeczywisto- 
ści, która od epoki kamienia łupanego 
do epoki radja, nie była nigdy słodką 
idyllą. 

Dawały też w realistycznym obra- 
zie przystępnym pierwotnym umys- - ‹ 
łom odblask mistycznych wzlotów du- 
szy do nieznanego, ledwie uświado- 
mionego Boga, wiązały ziemię z za- 
światem, żywych z umarłymi i tymi 
co się mieli narodzić, tłumaczyły po 
swojemu znaczenie wiekich tajemnic 
istnienia ludzkiego: narodzin, małżeń- 
stwa, sił przyrody i śmierci. 

Całe np. wesele, złączenie dwojga 
ludzi dla lepszego rozwoju, jest do dziś 
dnia dramatycznem przedstawieniem, 
którego szczegóły sięgają dalekiej 
przeszłości i pełne są tajemniczego 
znaczenia. Kiedyż w Polsce rozpoczę- 
ły się jakieś widowiska teatralne? Ja- 
kieś zabawy tego typu? Gdy w X wie- 
ku szerzyć się zaczęła wiara chrześci- 
jańska, zastała bogaty, żyjący w pieś- 
niach i obrzędach Świat pogańskich 
bożków, łagodnych i przymilnych, jak 
ten lud płowowłosy ną Polanach roz- 
radzający się ochoczo, pląsający na 
Kupałę, wielbiący wiośniane zwycię- 
stwo słońca nad złą, zimową Marzan- 
ną, grzebiący swych zmarłych w żal- 
nicach z ulubionemi sprzętami i zam- 
kniętemi w garnuszkach glinianych 
łzami kochającej rodziny. 

  

W ten cały wykwitły z puszcz i 
łęgów światek bożyczków, wszedł ła- 
ciński Bóg ze wspaniałem nabożeń- 
stwem w murowanych kościołach, su- 
rowemi nakazami, nauką nowych rę- 
kodzicł i nowych pojęć. Przemawiał 
słodkiem  braterstwem  Franciszkań- 
skich biedaków, szedł Chrystusowem 
poświęceniem mądrych Cystersów, 
pieśnią Bernardynów i twardem, rzym 

iem prawem niemieckich i frankoń- 
sich opatów i biskupów. 

W” umysłach i sercach Połan śpie- 
wających potulnie „kerlesze* w no- 
wobudowanych kościołach. rozpoczę- 

ła się walka pomiędzy wzniosłą nauką 
Chrystusa. a przywiązaniem do swoj- 
skich bożyczków, których wypędzały 
dzwony i Święcona woda. Nieznacznie, 
wyganiane niebożęta przymknęły się 
do ścian kościołów, umkrręły od kro- 
pideł zawziętych mnichów i uprosiły 
sobie u Dobrego Pasterza łaskę pozo- 
stania na odwiecznych pielesząch, ja- 
ko że nie były to wcale złośliwe djab- 
lęta, psujące dusze ludzkie naprzekór 
Panu, ale poczeiwe, wesołe, życzliwe 
skrzaty, albo jeśli czarty, to o wiele 
głupsze od chytrych kmiotków. Wsia- 
kły pieśni i opowieści, w bajki i gad- 
ki, w przedstawienia na teatrum ludo- 
wem i pozostały ukryte hermetycznie, 
ku radości uczonych odkrywających 
te ślady po wiekach. 

Pierwsze przedstawienia istotnie 
teatralne rozpoczęły się w Polsce tak 
jak wszędzie w krajach chrześcijań- 
skich w kościołach, gdzie odegrywali 
klerycy i żacy krótkie sceny z życia 

    

        

   
Chrystusa, męki Jego, z życia Najśw. 
Panny, na święta kościelne, by je le- 
piej tym sposobem wrazić w umysły 
wiernych. Z czasem, do rzeczy Świę- 
tobliwych dołączyły zbyt obficie epi- 
zody świeckie, już w 1230 r. narzeka 
na to opat tyniecki, a jeszcze 200 lat 
potem biskup poznański Łaskacz, za- 
kazywał nieprzystojnych tańców i pie- 
śni przy prymicjach j dramatów teat- 
ralnych w kościołach. Wygnano Pa 
storałki i Misterja na rynki i rozstaj- 
ne drogi. Oracje weselne prawili „ry- 
marze, a szpilmani-kuglarze obcho- 
dzili sioła i zamki, miasta i grody ze 
swemi łątkami-kukłami, z czego po- 
wstała nasza szopka. Jednak dopiero 
w XVI w. kiedy już reszta Europy 
widowiskami, igracy polscy na wzo- 

rach niemieckich kształceni i żaki 
rozbrzmiewała oddawna  uciesznemi 
szkolne, zaczynają dawać przedsta- 
wienia na zamku krakowskim i na 
rynkach, ale przeważnie czerpiąc ze 
sztuk niemieckich np. humanisty Lo- 

chera. Ale już wnetki wsuną się w te 
obce dźwięki i postaci z mitologii, fi- 
gury pospolite, znane wszystkim gębv: 
pijaczyny szewczyka, piwosza i żaka, 
szlachcica i waganta, żołnierza Mo- 
czygęby i organisty Dławidudy. Od 
bogatej Flandrji zabiegnie ku nam 
wóśsoły i drwiący Tili Sowizdrzał i 
spolszczy się w Marchołta grubego a 
sprośnego, który radować będzie Pol- 
skę przez parę setek lat swemi kon- 
ceptami. Zaludnił się świat sceniczny; 
persony z greckiego Olimpu, po rzym- 
skų lub grecku nazwane, zespoliły się 

  

   

  

zgodnie ze świetymi katolickimi i 

  

dowinami Starego Testamentu. Wszy- 
stko to krążyło zgodnie po scenach z 
desek, figurowane przez zagłodzonych 
artystów, ubranych w przygodne i 
niezgodne z historją płachty, gadają- 
cych mniej lub więcej poprawną ła- 
ciną, naprzemian z polszczyzną, cy- 
gańskim i żydowskim żargonem, gwa- 
rami z różnych okolic, sąsiednią niem- 
czyzną i czeską mową, wplątaną w 
djalogi. Sprawy życia codziennego 
niosły się przez usta wagantów i ża- 
ków do Najświętszych stópek Pan Je- 
zusowych, do łaski Panienki Przeczy- 
stej, której kult kwietny i polny, ry- 
cerski i słodko-dziecinny był w Polsce 

jednym z najpiękniejszych promieni 
duszy średniowiecza. Kulminacyjnym 
szczytem tych zdarzeń igrzyskowych 
była jówiętsza Rodzina, koło której 
losów obracał się długo dramat śred- 
niowiecza. 

Te tradycje pozostały w Polsce tak 
świeże i ż”we, jak nigdzie w świecie 
chrześcijańskim. Od wieków grywaja 
szopeczki, chodzą chłopaki z Bożena- 
rodzeniowem przedstawieniem, ku u- 
ciesze dzieci ; dorosłych. Mamy całe 
zbiory takich misterjów ludowych, ze 
wszystkich stron Polski. Piszą je au- 
torzy naso, ulubioną dla dzieci jest 
Szopka  Szelburg-Zarębiny, trzecia 
przeróbka powiększona Betłejki Fiel. 
Romer ukazała się obecnie. W War- 
szawie Instytut Teatrów Ludowych 
wydał tekst i muzykę wielkiej Pasło- 
rałki Schillera, pod tytułem: Mister- 
jum Ludowe w układzie Leona Schil- 

  

  

  

lera i Jana Maklakiewicza. Jest io 
świetnie przerobiony materjał trady- 
cyjnych widowisk średniowiecznych 
Misterjów, z zachowanym całkowicie 
stylem i archaicznym sposobem uj- 
mowania sprawy, z zastosowaniem od- 
nalezionych tekstów kolendowych. 
muzycznych i językowych, do których 
dorobiono nowe części, nie naruszając 
widowiska. Autor spełnił trudne i go- 
dne podziwu zadanie przeszykania 
setek foljałów, by je wcielić w swój 
staropolski utwór. I tak np. bardzo za- 
bawna scena upadku pierwszych ro- 
dziców, jest transkrypcją  djalogu 
grywanego jeszcze w połowie zeszłego 
wieku przez mieszczan przeworskich 
w Małopolsce. Użyto tekstów i melo- 
dyj z rękopisów Biblj. Jagiellońskiej 

klasztornych, z kołend i współczes- 
nych aryj łacińskich, włoskich i nie- 

mieckich z XVI, XVII i XVIII w., z 
ludowych piosnek i orącyj. Jest to 
dzieło ogromnej erudycji i stanowi 
wspaniałe widowisko, jeśli je w mysł 
autora wystawić z odpowiednim na- 
kładem strojów oryginalnie pomyśla- 

nych. Częściowo była grywana ta Pa- 
storałka w 1919 r. i później przez Re- 

dutę, jest pięknym owocem kultury 
krakowskiej, Dlaczego jednak autor 
każe szlachcicowi w kontuszu (niby 
Radziwiłł Panie Kochanku), w trze- 

ciej części, wypędzać Najśw. Rodzinę. 
którą wnet przyjmuje gościnnie kmio- 
tek? Co, jak co, ale przyjmowanie u- 
bogich życzliwie, było powszechne w 
Polsce. Poco ta nuta demagogiczna? 

Hel. Romer. 

 



    

„Dwa fronty“ S. p. Tadeusza Hołóv 

Nr. 267 (2209) 

WIEŚCII OBRAZKI Z KRAJU. 
Co ustalito dochodzenie w sprawie 

zbrodniczego podpalenia szkoły polskiej. 
W wyniku dalszego dochodzenia w związ 

ku ze zbrodniczem pedpuleniem polskiej 
szkoły powszechnej we Matujzy gm. ol- 

kieniekiej zdołano us budynek szkoły 
polskiej padł skuikicm podpalenia przez o- 
sebników, pochcd eh z terenu Litwy. Jak 

    
    

     

zdołano ustalić zamachowców było dwóch, 

którzy po wrzuceniu na strych domu gra- 
natów, oblęłi budynek szkoły naftą i pedpa- 
lili ją. 

Žamachowcy po dokonaniu zbrodniczego 
czynu zbiegli na teren litewski. 

Zbroiny napad na patrol K.0.P-u. 
2-ch napastni 

Dnia 15 b. m. we wsi granicznej Zakry- 
«zynowo w rejonie Fomaszewicz putroł K. 
O. P. został. napadni. ez czierech uzbro 

i ni oddali do żoł- 

sowiecka 

   

ków ujęto. 
nierzy K. O. P. kilkanaście strzałów raniąc 
w nogę Szer. Kukielewicza. W zarządzonej 
obławie dwóch napastników ujęto z bronią. 

podminowana. 
Włościanie mordują korespondentów bolszewickich. 

Z pegranie: „iż w ugiegłą nie- 
dzielę na ter 

      

   
ko przybyłym korespondentom sowiec 
Włości: w iłości 700 osób ze wsi Urałsk, 
Jerenburg i Wistonewo, zamordowali dwóch 
    

korespondentów: Michała Baranowa i Rabino 
wicza Chaima, zaś trzech innych po wybi- 
ciu kijami wyrzucili ze w: Przybyły od- 
dział karny G. P. U. ekoło 50 włościan are- 
Sztował. Oddział karny sewiecki przeprowa- 
dza konfiskatę broni. 

  

    

  

     
      

  

EOT 

Świ cian Z cmei a pochód udał się przed pom- 
ę ły. nik Mar . Piłsudskiego, gdzie krótkie 

przemówienie wygłosił p. dr. Krauz. 

  

Sprostowanie nieścisłości. 
notałką jaka się    

  

   

   

W związku z 
w 260 Nr. „Słowa 
» rzekomo antymil 

szonym w 

  

  

  

Zjeździe nau 
Święcickiego 
zamieszczenie w na 
następującego sprostowania: 

  

   
_ Nieprawdą jest, że p. M. © 
ieracie swym „gromił system ol 

datków na *. Natomiast prawdą jest, 
że omaw 
szkoln 
b. poważną 
przez olbrzymi wz 
nym i brak odpowiedniej ilości pom 

poczynił pewne porównanie z innemi 
dzinami gospodarki państwowej ico n 
rzeczą karygodną). 

Niepr jest że „oburzone miejscowe 
organizacje zwróciły się do Kuratora pana 
Szelągowski prośbą o zrewidowanie, 

się do kształcenia 
nicznym”. 

dna zbioro- 
wa skarg: strony Organizacyj społecz- 
nych nie by na do P. Kuralora i 
p. Marjan Święcicki za swą pracę społeczną 
w szkole nadgranicznej został udekorowany 

  

   

  

   

  

    

  

    się 
I dzieci w wieku 

  

zkol- 

  

   

  

  

    

   

  

         
Natomiast prawdą jest, że 

za     
    

    

    srebrnym Krzyżem ługi. 

Jozei Wojeiak. 
Prezes Oddziału Powiat. Zw. 
Naucz. Polsk. w 

wiiejka. 
Rocznica 11 listopada w Wilejce. 
Przebieg uroczysłości niepodległościowej 

w Wilejce wypadł dosyć okazale, aczkol- 
wiek pogoda niezupełnie dopis 

Wieczorem dnia 10 listopada odbyła się 
w świetlicy strzele: demja zorgani- 
zowana przez dyrek miejscowego gim- 
nazjum o dość dobrze wykc 1ym progra 

Święcianach. 

    

     

   

      

          

  

mie. N gólną uwagę zasługuje refe- 
rat prof. Winiarskiego, tr i formą sto- 

jacy na wysokim poziomie oraz dostosowa- 
my do uroczystości. 

W dniu następnym obchód rozpoczęto od 
odprawienia solennych nabożeństw w świą- 
tyniach wszystkich wyznań na których byli 
obecni przedstawiciele miejscowych władz i 

"urzędów. Następnie zorganizowany został 
pochód na cmentarz, gdzie nad licznemi mo- 
mogiłemi poległych w walkach o wolność 
ołnierzy okolicznościowe przemówenie wy- 

głosił ppłk. J. Wiatr, poczem oddano hołd 
»spiącym* w tych grobach bohaterom. 

  

Na zakończenie odbyła się defilada przy 
dźwiękach m strzeleckiej orkistry. kto- 
ra tež przygrywala i w pochodzie. 

        

  

  

    

  

Tegoż dnia odbyła się bardzo udana 
akaden w gmachu szkoły powszech- 
nej, urządzona araniem grona nau- 
czycielskiego i wy szkolnej. Program 

  

   y osobno dla powtarzano dwa 
osobno dla osób starszych i za każdym ra- 
zem obszerna sala była przepełniona. Aka- 
demję zaszczycił między innymi swą obec- 

nością bawiący na wizyłacji w łut. powie- 
ce p. wizytator Grygłewski. 

  

  

    

    
Wałde. 

Nowa Wilejka. 
Pomoce bezrobotnym. 

Zarząd Stow. Włośc. Drobnych Nierucho- 
mości w N. Wilejce zwołał na dzień 15 b. m. 
zebranie członków. Jako jedyny punkt ob- 
rad, była sprawa samoopodatkowania się 
członków ma rzecz bezrobotnych. 

Po przemówieniu p. J. Ostromeckiego, ze- 
brani jednogłośnie stwierdzili konieczność 
niesienia pomocy bezrobotnym, a po prze- 
prowadzonej dyskusji uchwalono jednogłoś- 
nie opodatko RAE niesienia po- 

mocy bezrobotnym w wysokości nie mniej 
jak 1 proc. od pobieranego komornego wzgl. 
wartości zajmowanego mieszkania. Czyn ten 
zasługuje o tyle na uznanie, o ile weźmie 
się pod uwagę, że bardzo wielu właścicieli 
nie ma innych dochodów. jak właśnie ko- 
morne z posiadanych domów. 

Zebraniu przewodniczył p. Malewski, kas- 
jer Eksp. Tow. w N. Wilejce, przyczem nad 
mienić wypada, że na około 550 domów 
mieszkalnych, Stowarzyszenie liczy 150 człon 
ków, z których na zebranie przybyło zaled- 
wie 70-ciu. Pożądanem by było, by uchwała 
ta została ściśle wykonaną, a wówczas otrzy 
ma Komitet rzeczywiście poważną kwotę. 

(w. į.) 

  

    

     
    

  

   

    

Z pogranicza. 
Nieudana ucieczka do Polski z pod 

eskorty straży sowieckiej, 
Ze Stołpców donoszą, iż wnocy z 15 na 

16 b. m. wpobliżu Kołosowa sowiecki patrol 
straży granicznej zastrzelił zbiega niejakiego 
Bazyla Fiedorowa, który aresztowany został 
przez wywiad G. P. U. na staeji kolejowej 
Niegorełoje i w drodze do aresztu zbiegł. 
Fiedorow poszukiwany przez władze sowiee- 
kie kontrrewolucjonista, zbiegł z więzienia 

ECU i usiłował przedostać się do Pol 
SKI. 

WIEŚCI Z WOJEW. NOWOGRÓDZKIEGO 
Oddziat Nowogródzki „Kurjera Wileńskiego" mieści się 

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

Kino dźwiękowe 

Pogoń 
w Nowogródku 

Nowogródek. 
Walne Zebranie Związku Dziennika- 

rzy i Literatów Woj. Now. 

‚ Na zebraniu byli obecni: Pp. wice-woje- 
woda Fr. Godlewski, T. Hryniewski, T. Hry- 

niewska, T. Garztecki, J. Rolicki, Ginzberg, 
awalec R., G. Engmann, K. Iwanowski, S. 
siński, inż. Tymiński, inż. Syrtowt. 

„ Po zagajeniu zebrania przez p. Garztec- 
ego sprawozdanie z działalności Związku 

—- złożył p. Kawalec. Ze sprawozdania wy- 
zu że od dnia rozpoczęc działalności 
ną zku, t. j. od 28 lutego 1930 urządzo- 

9 ogółem 10 „Czwartków literackich*. Re- 
wę. wygłosili: z dziedziny litertury — pp. 
я itold Hulewicz i Tadeusz Łopale 
mani literaci wileńs 
Systyki i dziennikarstwa pp. red 
i Hirszberg — z dziedziny kultury i sztuki 
pozdr. Lorentz, konserwator zabytków Kul- 

  

   

  

   

  

   

  

  

  

  

  

tury i Sztuki na wojew. Wileń i Nowo- 
Srėdzkie: и St. Wasylewskim* — red. J. 
Rolicki, „O twórczości Zofji Kossak-Szczuc- 

  

   
   

kiej" — p. red. I. Zdanowiczowa, 

Starosta J. Hryniewski, „Twórczo 
Žweiga“ — red. Zdanowicz, 
czyzna w literaturze” red. J. 

  

а Ž Rolieki, 
=Teatr przedwojenny w Niemczech i Rosji* 

P. T. Hryniewska, „Teatr Ludowy w Pol 
Bi: — dyskusja, autorecytacje utworów: 
Ulewicza, Łopalewskiego i Rolickiego, „Oś- 

todki kulturalne" — prof. Loren za- 
aniach Związku Dziennikarzy i Literatów 

wojew. Nowogródzkiego* — p. wojewoda Z. 
„€czkowicz, „Literatura i sztuka w Łotwie 
„ Estonji“ — red. Święcicki, „Zagadnienie 
żydowskie w Polsc red. Hi erg, 
„Franc, Mickiewicz“ — red. Rolicki, frag- 
ment powieści o Franc. Mickiewiczu — red. 

Rolicki, „O stosunku literatury do filmu“ — 
2. R. Kawalec, „Dwory i dworki literackie“ 
2 M. Romerowa, pozatem Związek urzą- 

Ził „Czwartki* poświęcony p. wojewodzie 
*. Beczkowiczowi, ś. p. Tadeuszowi Hołówce 
я Akademję ku czci Ś. p. Tadeusza Hołówki. 

„Czwartkach* wzięło udział przeszło 
400 osób. 

Sprawy finansowe przedstawiają się na- 
uzpująco: wpływ ze składek członkowskich 

zł. z „Czwartków* 197 zł. razem 355 zł. 
: Rozchód 316 zł. 70 gr. — saldo na“ dz. 
listopada 1931 r. 38 zł. 30 gr. 

Ša krótkiej dyskus i — sprawozdanie Za- 
Za. przyjęto do wiadomości, udzielając 

Adowi absolutorjum. 
© sprawozdaniu p. R. Kawalec poruszył 

    

    

  

  

1 

„MONTE CARLO“ 
Wspaniały film! 

sprawę zmniejszenia wysokości składek człon 
kowskich. ` 

Zebranie uchwaliło jednogłośnie zmniej- 
Szyć wysokość składek członkowskich z 
2,50 gr. na I zł. miesięcznie. 

Ustalony przez Zarząd Związku p Jan pra- 
cy odczytał p. Kawalec. Wedle projektu Za- 
rządu, „Czwartki Literackie* odbywać się 
„będą co dwa tygodnie, przyczem najbliższy 
„Czwartek* urządzony zostanie w terminie 
dwu tygodni od odbycia Walnego zebrania. 

Ponadto Zarząd projektuje rozpocząć pra- 
cę  kulturalno-społeczną na terenie całego 
obszaru Województwa, w formie organizo- 
wania „Czwartków* objazdowych. Pozatem, 
wśród członków Związku zorganizować współ 
ny zakup książek. 

Przy wyborach przez aklamację powoła- 
no do Zarządu: na prezesa — red. T. Garz- 
teckiego, na wice-prezeskę — p. T. Hryniew- 
ską, na sekretarza -— p. R. Kawalca, na skar- 
bnika p. E. Engmana, na członka Zarz. p. 
red. J. Rolickiego i na zastępców: Pp. M. 

A ii Podoski 
o Komis, powolano: е 

Wereskową, S. Osińskiego i i Tymińskie: 
Na wniosek p. Kawalca Zebranie uchwali- 

ło: wstąpić na członka do Międzyzwią. 
Ad) Komisji Kulturalno-Oświatowej w 
a prosić Pana Wojewodę o udzie- 
lag umożli gi. mater jalnego poparcia се- 
Źiwiążkowi: nia rozszerzenia działalności 

Następnie anie A Pok zebranic 

przybycie na 
resowanie się 
ności Związku. 

  

     

  

zeł serdecznie podzięko- 
Wojewodzie Godlewskiemu za 
zebranie i dotychczasowe inte- 

i życzliwe popieranie działal- 

kuper dla Komisarzy Spisowych. 
W dniu 14 b. m. odbył się w lokalu Wy- 

działu Powiatowego kurs dla Naczelnych 
Komisarzy Spisowych. Obecnie urządzone 
będą podobne kursy przez Naczelnych Komi- 
sarzy w poszczególnych gminach dla star- 
szych i okręgowych Komisarzy przy udziale 
powiatowego referenta Spisowego p. Jana 
Machonia. 

W Nowogródku zaś urządzone będą ta- 
ke kursy przez Naczelnego Komisarza p. 
Wierniewicza, przy pomocy Wojew. Komi. 
sarza Spis. p. Strzyżowskiego. a 

- Lida. 
Osłonięcie tablicy ku czci Marszałka 

Piłsudskiego. 
w niedzielę odbyła się w Lipniszkach, 

powiatu lidzkiego uroczystość odsłonięcia 

tablicy pamiątkowej ku czci Marszałka Pił- 
sudskiego, który w roku 1894 wydał tam 
pierwszych 5 numerów nielegalnej gazety 
niepodleglošciowej „Robotnik“, Tablica, u- 
fundowana staraniem miejscowego społeczeń- 
stwa i komitetu z wójtem gminy lipniskiej 
kpt. rez. Kowalskim na czele, oraz nauczy- 
cielstwa szkół powszechnych, została wmu- 
rowana we frontową Ścianę domu, w któ- 

rym drukowany byl „Robotnik“. Na este- 
tycznie rzeźbionej tablicy z bronzu wyryte 
są następujące słowa: „W domu tym w ro- 
ku 1894 Józef Piłsudski redagował i druko- 
wał pierwsze numery „Robotnika”. 

W uroczystości wzięła udział nadzwyczaj 
licznie zebrana — bo w liczbie około ty- 
sięcy ludność miejscowa i okoliczna, szko- 
ły powszechne, organizacje społeczne, stra- 
że ogniowe, oddziały P. W. i miejscowy od- 
dział Stowarzyszenia Młodzie; Polskiej 
które pełniło przy tablicy straż honorową. 
W imieniu rządu uczestniczył w uroczystoś 

ci starosta p. Bogatkowski, który dokonał 
odsłonięcia tablicy, dalej obecni byli inspek- 
tor szkolny p. Rogowski i inni przedstawi- 
ciele władz 

Po przemówieniach prezesa komitełu p. 
Kowalskiego, p. starosty Bogatkowskiego 
nauczyciela szkoły powszechnej p. Kawa 

owe prz 8 
sej ludności wygło 

i rabin Kaufman. Uroczystość z0- 
stała zakończona nadaniem obywatelstwa ho- 
norowego miasteczka Lipniszek p. 
kowi Piłsudskiemu, wysłaniem do 

depeszy hołdowniczej i wiwatami 
cześć oraz defiładą organizacyj społecznych, 
P. W. i dziatwy szkolnej. 

Posiedzenie pow. Rady B. B. W. R. 
W niedzielę odbyło się w Lidzie posiedze- 

nie pow. rady BBWR. Zebraniu przewod- 
niczyl prof. Hanus, sekretarzował p. Bożek. 
Referat o i j 

   

   

  

  

    

    

    

  

     

   

  

   

  

   

          

   

    

      

   

  

   

   

  

p. Franc 

  

   
  

    

     

    

  

    

obeenej sytuacji politycznej 

głosił kierownik wojewódzkiego sekretar 
tu BBWR. w Nowogródku pos. Poźniak 

stępnie odbyły się wybory rady 
wej BBWR. P. 
nisław Rogowski Do zarządu opró 
gowskiego weszli: prezes Związku 
por. rez. Buszyński, burmistrz 
kretarz O. T-wa O. i K. R. Górski 

oddziału pow 
cielstwa Pol: 5 
prezes zku Koleja 
Pracowników Gminnych 

nik szkoły powszechnej 
wodni Związku I 
Kobiet pani Bulandowa, 
wicz. 

Podczas zebrania odbywała się żyw: 
skusja na temat. zagadnień gospodarczych, 
politycznych i narodowościowych, oraz prac 
na terenie. 
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Michniewski, prze- 

Obywatelskiej 
  

  

    

  

Niezwykła uroczystość w parafji 
w Koleśnikach. 

Był nią niedawno podniosły akt poświę- 

   
cenia pomnika po głównym fundato: i pre 
zesie budowy kościoła ś. p. Piotrze Siedlikow       

elu folwarków Zubiszek i Wez 

  

skim, właście 
soki. 

Ś. p. „Piotr Siedlikowski, był typem oby- 
watela, nie znajdującym d hyba nigdzie 
wzoru. W jednej osobie by ikim orygi- 
nałem. a jednocześnie dobrodziejem całej o: 
kolicy i filantropem. Zmarł na grypę na po- 
czątku b. wszy 82 lała. W przedwo- 
mny głośny był nietylko w swo- 

y, lecz w całej dawnej gubernji wi- 
1 jako mistrz w wykupywaniu chło- 

pów od służby w wojsku rosyjskiem i nie- 
zastąpiony znaw koni, które do ostatniea 
chwil y zresztą jego słabostką. 

Znaczną część dużego rozpar- 

         

       

   

  

   

        

majątku 

  

ów i b. swoieh służących, zanie. 
chawszy od tego i owego egzekwowania 

należytości za nabytą ziemię. 

m jego czynem było za- 
ywanie własnym sumptem 

yszkach oraz wybudowanie 

   

   
     

     
   

  

J 
łożenie i podtr: 
ochrony w E 
ws 

nikach, na co poświęcił wiele v 
pitału i energji, zachęcając ludnoś ziemiań- 
stwo do ofiar na ten cel zwłaszcza iż zakres 
budowy jak się z czasem okazało przekroczył 
znacznie możliwości finansowe ogółu parx- 
fjan. Wiele trzeba wyłożyć jeszcze dziesiąt- 
ków a może i parę setek tysięcy złotych, by 

wykończyć wieże i wyposażyć należycie wnę- 
trze tej świątyni. В 

Urocz; ć poświęcenia pomnika wzni:- 
$ionego tuż przy kościele przez drugą żonę 
p. Janinę z Nowackich Siedlikowską ściągnę- 
ła k et osób z terenu parafji koleśnickiej 
i ejsz, oraz liczny zastęp gości z ро$- 
ród dalekich krewnych i b. przyjacół zmat- 
łego z całego kraju. 

Po odprawieniu trzech mszy żałobnych 
przez ks. proboszcza d-ra Zajączkowskiego, 
ks. dziekana ejszyskiego Moczulskiego i ks. 
prałata Lubiańca, aktu poświęcenia dokonał 
ks. Lubianiec, który ze stopni pomnika wy- 
głosił piękną mowę, poświęconą życiu i za- 
sługom obywatelskim zmarłego, z którym H- 
czyła go zażyła przyjaźń. 

iankować trzeba iż pomnik na mo. 
p. Piotra Siedlikowskiego wybudo. 

wany jest z granitu polnego w formie trzech- 
metrowego stożka, zaopatrzonego w rzeź 
głowy zmarłego. Pomnik projektował zna- 
ny wileński artysta architekt inż. Stefan Na- 
rębski, rzeźbę zaś wykonał prof. Wydz. Sztuk 
P. U. S. B. Balzukiewicz. : 

Pomnik ten zapewne, jak podkreślił w 
swej mowie ks. Lubianiec przetrwa wieki, 
a wraz z nim najlepsza pamięć o tym nie- 
zwykłym człowieku, który długie swe życie 
oddał całkowicie swemu najbliższemu zakąt- 
kowi kraju. Ś. p. Piotr Siedlikowski skoli- 
gacony był ze znanemi rodzinami Kuncewi- 
czów i Narbutów, oraz przez pierwszą swą 

zmarłą przed dziesięciu laty żonę z rodziną 
Szukiewiczów. Kilku jego wychowanków z 

pośród dalekich krewnych zajmuje dziś w 
kraju wybitne stanowiska. Dzieci własnych 
nie pozostawił przekazawszy testamentem 
resztę swego majątku żonie, która była mu 
najlepszą opiekunką w ostatnich łatach ży- 
cia. b. 

ARAD RE ZEKIOZERZZOZE TOP ZEO EEE ZDWCZC - 

Szczegóły projektu noweli do 
ustawy o podatku przemy- 

; słowym. 
Projektowana nowela do ustawy o po: 

datku przemysłowym przewiduje m. in. spe 
cjalne uprzywilejowanie przedsiębiorstw, pro 
wadzących prawidłowe księgi handlov 
Uprzywilejowanie odnosiłoby się do przi 
biorstw handlowych, tak w hurcie, jak i w 
handlu drobnym. Uzasadnienie projektu no- 
weli oparte jest na tem, że jedynie przed- 
siębiorstwa, prowadzące prawidłowe księgi, 
płacą podatki od rzeczywiście osiągniętego 
obrotu i że z tego względu zasługują na po- 
parcie. 

Według oceny sier zainteresowanych, 
projektowane ulgi mogą mieć również zna- 
<zenie gospodarcze i przyczynić się mogą 
do usunięcia strukturalnych braków w na- 
szym aparacie wymiany, polegających na 
nadmiarze drobnego pośrednictwa, oraz bra- 
ku solidniejszych przedsiębiorstw  handlo- 
wych zarówno hurtowych, jak i detalicz- 
nych. 

       

            

  

      

   

  

     

мЕНЕВЕ 

Obchód jedenastej rocznicy 
powstania słuckiego. 

W niedzielę 15 b. m. staraniem 
powołanego ad hoc Komitetu byt zor- 
ganizowany Obchód jedenastej rocz- 
nicy Powstania Słuckiego przeciwko 
Sowietom z r. 1920. W małej sali miej- 
skiej odbyła się uroczysta akademja, 
która ściągnęła znaczną ilość publicz- 
ności zarówno Białorusinów, jak i in: 
nych narodowości. 

Akademję otworzył członek Komi- 
tetu p. A. Szkutko, który w swem 

  

wstępnem przemówieniu podkreślił 
wielkie znaczenie dziejowe dła narodu 
białoruskiego Powstania  Słuckiego. 
Następnie czynny uczęstnik powsta- 
nia p. inż. Busiel wygłosił długi od- 
czyt, w którym szczegółowo przedsta- 
wił przebieg samego powstania 19%0 
г., jego epilog oraz późniejsze zbrojne 
wystąpienie przeciwko Sowietom w r 
1926, zakończeone procesem jego gru 
py w Mińsku. Pdelegent stwierdził, 
że zbrojne powstanie włościan 5- 
kiego powiatu, skierowane przeciwko 
inwazji bolszewickiej w r. 1920 miato 
na celu wyzwolenie z pod jarzma bol- 
szewickiego nietylko Słucczyzny, lecz 
całej Białorusi. Dlatego też powstanie 
Słuckie. jako jedyny zbrojny protest 
Białorusinów przeciwko nawałe bol- 
szewickiej jest, zdaniem prelegenta, 
największym przejawem dążności nie- 
podległościowych narodu białoruskie- 
go. Z tego też powodu i bolszewiev. 
którzy potem. dla wszystkich Białoru- 
sinów, działających w okresie formo 
wania się państwa bolszewickiego 
przeciwko Sowietom, ogłosili amne- 
stję. wyłączyli z pod amnestji uczest- 
ników powstania Słuckiego. 

Prelegent podkreślił w dalszym cią 
gu z żalem wielką obojętność j niedo- 
cenianie tego faktu przez społeczeń- 
stwo białoruskie w Wilnie. 

Zapowiedziany odczyt szeta sztabu 

Słuckiego powstania kpt. Bobryka nie 
odbył się, z powodu jego nieobeeno- 

ści. Natomiast odczytano jego list po- 
witalny. Również nadeszły liczne po- 
witania od białoruskich organizacyj 
zagranicznych, jak Zarządu Zjedno- 
czenia Białoruskich Organizacyj Aka- 
demickich, Białoruskiego Narodowego 
Komitetu w Pradze, Białoruskiej Ra- 
dy w Pradze i innych. Następnie były 
przez młodzież białoruską deklamo- 
wane wiersze, poświęcone powstaniu. 

С. 

    

  

  

    

  

Drugi powszechny spis 
ludnošci. 

Dnia 9 grudnia na terenie całej 
Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się 
drugi powszechny spis ludności. Po- 

przedni spis z roku 1921 dał rezultat 
niekompletny. Dzięki nieuregułowaniu 
granie Rzeczypospolitej szereg połaci 
kraju nie został objęty spisem, a w 
pierwszym rzędzie Śląsk i Wileńsz- 
czyzna, przeszło pół miljona reemi- 
grantów pozostawało jeszcze poza gra- 
nicami państwa — w rezultacie cyfra 
27 miljonów ludności jest o wiele za- 
szczupła. 

Stanowisko mocarstwowe Polski 
w pierwszym rzędzie ugruntowane jest 
na liczebności obywateli i na przyro- 
ście naturalnym ludności. Im większy 
jest przyrost naturalny, tem większe 
widoki rozwojowe na przyszłość  po- 
siada państwo i tem silniejsze jest je- 
go stanowisko międzynarodowe, za- 
równo pod względem gospodarczym 
jak i wszelkim innym, zaś dokładne 
dane może dać nam jedynie prawid- 
łowo przeprowadzony spis powszech- 
ny. Podział dochodów celnych pomię- 
dzy Rzecząpospolitą Polską a Wolnem 
m. Gdańskiem oparty jest na stosunku 
procentowym ludności, dzięki niepra- 
widłowości poprzedniego spisu Polska 
na takim podziale traci przeszło pół- 
tora miljona złotych rocznie. Stosunki 
wewnętrzne w państwie w wielkim 
stopniu zależą od liczby ludności i 
wzajemnych stosunków procentowych 
pod względem gospodarczym, języka, 
wykształcenia i wieku. Najlepszym 
dowodem tego jest fakt, że 81 ustawa 
opiera się na tych stosunkach i liczeb- 
ności zaludnienia. Zatem każdy u- 
świadomiony obywatel w imię włas- 
nego interesu powinien zrobić -wszyst- 
ko co jest w jego mocy, aby spis zo- 
stał przeprowadzony jak najdokład- 
niej. 

Zgłaszajcie się na komisarzy spi- 
"sowych. Współdziałajcie z komisarza- 
mi przez samospisywanie się. Udzie- 
lajcie komisarzom spisowym odpowie- 
dzi jasnych i konkretnych. Pamiętaj- 
cie jest to waszym obowiązkiem i leży 
w waszym własnym interesie. Dane 
udzielone  komisarzowi . spisowemu 
podlegają tajemnicy statystycznej i w 
żadnym razie nie będą podstawą do 
wymiaru podatków. 

Zgłaszajcie się na komisarzy 

spisowych. Zapisy przyjmuje Cen- 
tralne Biuro Statystyczne Domi- 
nikańska 2. Jest to obowiązek 
każdego uświadomionego oby- 
watela. 

SO ZÓEEZEOOY DEKOR WO 

BYŁY OCHOTNIK WOJSK POLSKICH „ 

podczas najazdu bolszewickiego, dziś obar- 
czony liczną rodziną przed paru dniami za 
nieopłacenie komornego został wyeksmito- 
wany i z drobnemi dziećmi pozostał bez da- 
chu nad głową, Nie mając żadnego wyjścia tą 
drogą zwraca się do ofiarności społeczeństwa 
prosząc o najdrobniejsze datki, by móc wy- 
nająć gdzieś jakiś kąt dla dzieci. 

Ofiary uprasza składać do administracji 
„Kurjera WiL“ pod K. D. 

  

Z Rady Miejskiej. 
Zlikwidowanie pożyczki angielskiej m. Wiina. 

Rada Miejska na posiedzeniu onc- 
gdajszem uchwaliła podpisanie t. zw. 
„bondu generalnego*, który kładzie 
kres trwającym od kilku lat pracom 
związanym z likwidacją przedwojen- 
nej pożyczki m. Wilna, zaciągniętej 
w roku 1912 na rynku angielskim. 

Społeczeństwo wileńskie z niesłab- 
nącem zainteresowaniem śledziło prze 
bieg i rozwój tych prac. Dziś. gdy po- 
życzka jest już w zasad ikwido- 
wana poniżej podajemy krótki ' 
prac komisji, które doprowadziły do 
ostatecznej likwidacji pożyczki. 

Warunki likwidacji. 

Dnia 12 lipca 1928 roku Rada Miejska 
jednomyślnie uchwaliła zwołać specjalną ko- 

    

         

  

    
    

  

       

dla zlikwidowania 2-ej obligacyj 
pożyczki m. Wilna (angielski nade j 

prawa przysługujące Radzie 
Pierw 

nie charakteru   

osunku do 
Ta kwestja 

nie z te. 
na trzy 

  

tułu wspómnian: 
posiadaczy obli, 
nasuwała zna 

go powodu. że obligacj y 
waluty: rubłe rosyjskie, franki francuskie i 
funty sterlingów i że poż, była wypo- 
życzona w obligacjach na okaziciela. 

Po szczegóławem zbadaniu powyższej 

kwestji komisja przyszła do wniosku, że zo- 
ania m. Wilna mają charakter zobo- 

ań rublowych, a więc pożyczka podlega 
konwersji zgodnie z rozporządzeniem Prezy- 
denta Rzeczypospolitej z dn. 27-go grudnia 
1924 roku. 

Zdając natomiast sobie sprawę z trudno- 
ści przekonania opinji angielskich posiada- 
czy obligacyj o słuszności stanowiska m. 
Wilna, tembardziej, że Anglja należy do nie- 
licznych państw nie. posiada h specj 

jeh ustaw normujących likwidację zobo- 
wiązań w walucie uległej depree komi- 

sja ała za konieczne, w celu uniknięcia 
. zał sprawę kompromisowo i 

starar w celu osiągnięcia poro- 
zumienia z angielskimi posiadaczami obliga- 

cyj. 

  

     

    

   

   

   

   

    

   
   

   
   

  

   

     

strony czę angielskikich  posiada- 

czy obligacyj. nizowanych w osobny 
komitet, aczkolwiek nie podzieliła punktu wi. 
dzenia m. Wilna, co do charakteru zobowią- 
zań pożyczkowych, uznając jednakże kwesij.; 
tę jako sporną, wyraziła zasadniczo zgodę 
na atwienie sprawy w drodze kompro 

misu. 
Obie periraktujące strony zgodnie uzna 

wały, że mający nastąpić kompromis bynaj. 

   
   

  

  

   orga 

  

    
  

    

mniej nie oznaczal, že m. Wilno nie w pelni 

i z pokrzywdzeniem angielskich posiadaczy 
wywiązało się ze swoich zobowiązań, -leez 
przeciwnie jako nieodzowny warunek kom- 
promisu miasto uważało za konieczne uzna- 
nie jego sposobu załatwienia sprawy przez 
stronę angielską za u wy. 

Władze polskie, w szczególności zaś Mi- 
nisterstwo Skarbu również podzielały punkt 

    

   
    

  

  

widzenia m. Wilna na charakter pożyczki 
i na sposób załatwienia sprawy. Zalecony 

        przez Ministerstwo Skarbu angielski В: 
„Britisch Overseas Bank Limiled* podjął 
przeprowadzenia tej sprawy. 

Zasadniczy zwrot w ustosunkowaniu się 
władz państwowych polskich do powyższego 
sposobu załatwienia sprawy nastąpił w czer- 
wcu 1930 r. 

Wobec wysuniętych przez władze polskie 
astrzeżeń z powołaniem się na interesy po- 
yczne i interesy kredyiu polskiego, « 
ewnień, Skarb stwa niewątpliw 

nie udział w ciężarach spłaty pożyczki, 
o ile sprawa będzie załatwiona w sposób, 

m. Wilnu wy- 
nia się z jego zobow ń prywatno- 

prawnych, ale zarazem zapewnił interesy 
5 ństwa na rynku angiełskim i wo 

y żądań przedstawicieli ska 
pertraktacje z wierzycielami у 

ane do czasu uregu- 

        

   
       

      

   

   

  

     

      

      da 
przez m. Wilno przer 
lowania sprawy „na wewnąt czyli do 
czasu uzgodnie i unormowania sprawy 
przez Ministerstwo Skarbu i m. Wilno o 
określenia udziału Skarbu i mias i 
rach, związanych z likwidacją pożyczki. 

Po dłuższych pertraktacjach udział skar- 
bu państwa w ciężarach spłaty pożyczki kon- 

j m. Wiłna z roku 1912 został okre. 
ślony na 50 proc., przyczem Ministerstwo swą 
pomoc finansową uz iło od szybkiego 

przeprowadzenia przez m, Wilno formalności 
związanych z emisją pożyczki konwersyjnej 
a przedewszystkiem od niezwłocznego uch- 
walenia przez Radę Miejską tekstu obliga- 

generalnej pożyczki i przesłania go do 
„Britisch Overseas Bank* w Londynie. 

  

    

  

   

      

    

  

     
   

  

   
   

  

    
Z treści odezwy do posiadaczy obligacyj 

wynika, sji będą 
tyłko te obligacje, które korzystają z dobro. 

  

+ ustaw waloryzacyjnych połs 
uczeniem tych obligac 
ostaną złożone dowody 

e one przed dniem 21 maja 1924 r 
ateli korzystających z 

   
     

  

których n 

dowały się 
w posiadaniu ob; 

prawa waloryza 
Akcja rejestracyjna jeszcze nie została u 

  

  

      

kończona i w chwili obecnej nie daje się 
okr , na jaką sumę zgłoszone dotychczas 

  

obligacje będą dopuszczone do konwersji. 
Pożyczka więc likwidowana jest w pęt- 

nych 100 proc. jej wartości obligacyjnej. 

  

Zagadkowe samobójstwo 
słuchacza kursów technicznych w Wilnie. 

Wezeraj wpół do siódmej nad ranem do- 
zorea domu Nr. 99 przy ul. Pałockiej w No- 
wej Wilejee, znałazł w bramie zastygłe już 
prawie zwłoki młodego chłopca. 

Jak się okazało były to zwłoki słuchacza. 
dokształcającej szkoły zawodowej stowarzy- 
szenia techników polskich w Wilnie Antonie- 

go Bohdanowicza. Powiadomiony posterunek 
poliejj w Nowej Wilejce, po przeprowadze- 
niu skrupulatnego dochodzenia ustalił, że 
Antoni Bohdanowicz popełnił samobójstwo 
strzelając sobie w prawą skroń. Powodów 
samobójstwa narazie nie ustalona. Dalsze 
dochodzenie w toku, (e). 

  

KRONIKA 
Dziś; Anieli, Romana. 

Jutro: Elżbiety. 

Wschód słońca —g. 7 m. 00 

Zachód „ —. 15 . 43 

Spostrzeżenia Zakładu Motesrolegj! U. 8. B. 

w Wilnie z dnia 17/X1 — 1981 reku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 769 

    

Temperatura średnia +2 C. 

R wyższa: -- 30 C. 

: aajniłsza + 19 © 
Opad w milimetrach: 2,3 

Wiatr przeważający! cisza. 

Tendencja barem. wzrost. 

Uwagi: mglisto, dżdża. 

ADMINISTRACYJNA. 

— Na eo wolno polować w listopadzie i 

grudniu? Na podstawie obowiązujących prze 

pisów łowieckich w listopadzie i grudniu po- 

łować wolno .nan następującą zwierzynę i 

zające, niedźwiedzie, (od 15 grudnia), bor- 

suki tylko (do t grudnia), cietrzewie — ko- 

guty, bażanty — koguty, jarząbki, pardwy, 

przepiórki, słomki, bataljony, dzikie gęsie, 

dzikie indyki, dzikie łabędzie, oraz ptaki kru 

kowate i drapieżne, z wyjątkiem jastrzębi 

gołębiarzy, kroguleów. wron i srok. 

MIEJSKA. 

— Arbon szykuje się do objęcia komuni- 

kacji w Wilnie. Jak się dowiadujemy, „Ar- 

bon“ w najbliższym czasie zamierza przystą- 

pić do wstępnych prac związanych 2 obje- 

ciem komunikacji autobusowej w Wilnie. 

Wozy Arbonu na ulicach Wilna В mają 

ukazać się z dniem 1 stycznia r. prz. Narazie 

Arbon zamierza uruchomić 50 wożów na 

trzech głównych arterjach komunikacyjnych 

miasta. 

LITERACKA. 

— Dzisiejsza „Środa Literacka*. Prezes 

Zw. Literatów prof. Marjan Zdziechowski 

odczyta dzisiaj w murach pobazyljańskich 

referat swój p. t. „Z kraju baśni. Dokoła 

Napoleona III i cesarzowej Eugenji“. 

Początek o godz. 8 m. 30 wiecz. Wstęp 

mają członkowie rzeczywiści i członkowie 

— sympatycy. 
Dla wprowadzonych gości — 1 zł. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Zebranie rodzicielskie uczniów Szkoły 

Rzem.-Przem. Dyrekcja Państwowej Szkoły 
Rzemieślniczo-Przemysłowej w Wilnie poda- 
je do wiadomości, że zebranie rodziców ucz- 
ni odbędzie się dzisiaj dnia 18-go b. m. o 
godz. 6 wiecz. w gmachu Szkoły przy ulicy 
Kopanica 5. Obecność wszystkich rodziców 
lub opiekunów jest bezwzględnie konieczna. 

GOSPODARCZA. 
— Starania kupeów 0 ulgi podatkowe. W 

dniu onegdajszym do Prezesa Wileńskiej 
izby Skarbowej zwróciła się delegacja związ 
ku kupców i przemysłowców wileńskich, 
która przedłożyła prezesowi memorjał © 
nadzwyczaj ciężkiej sytuacji finansowej 
kupców, prosząc jednocześnie o zwłokę w 
ściąganiu podatków i zaległości. Prezes Iz- 
by obiecał sprawę tę przedłożyć władzom 
skarbowym w- Warszawie. 

Wizoraj prezes Ratyński 
Warszawy. 

— Żydowskie organizacje gospodarcze 
kołaczą o 14 dniowe moratorjum. Szereg or- 
ganizacyj żydowskich gospodarczych zwró- 

  

   

   

  

wyjechał do 

ciło się do dyrektorów banków z prośba o 
udzielenie 14 dniowego terminu na spłace- 
nie należytości za wystawione zobowiązania 
weksłowe. 

Te same organizacje zwróciły się z po- 
dobną., prośbą do Izby Przemysłowo-Handlo- 
wej. Prośbę swą organizacje motywują cięż- 
ką sytuacją finansową. 

Z POCZTY. 
— Dyrekcja P. i T. zawiadamia, że z 

dniem 15 grudnia r. b. zwija się agencję po- 
cztową Ikaźń pow. Brasław. 

WOJSKOWA. 
— Kto wolny jest od podatku wojsko- 

wego? Sekcja finansowa Magistratu m. Wil- 
na przystąpiła już do prac związanych z wy- 
miarem podatku wojskowego. W związku 
z tem dowiadujemy się,*że zwolnieni są od 
tego podatku: 1) utrzymywani kosztem sa- 
morządu gminnego lub dobroczynności pub- 
licznej, 2) uznani za zupełnie niezdolnych 
do służby wojskowej , niezdolni zatem ani 
do pracy fizycznej czy umysłowej, jeżeli 
nie osiągają dochodu podlegającego państwo 
wemu podatkowi dochodowemu, 3) ci któ- 
rzy w czasie mobilizacji wstąpili ochotniczo 

do wojska, jeżeli następnie uznani będą za 
zdolnych do służby w pospolitem ruszeniu 
lub też za zupełnie niezdolnych do służby 
wojskowej, a to bez względu na cząs prze- 
służony czynnie w wojsku, 

Nadto w poszczególnym roku podatko- 
wym zwolnieni są od obowiązku wpłacania 
podatku ci, którzy zarejestrowani są jako 
bezrobotni w państwowych urzędach poś- 
rednictwa pracy i pozostawali w tym okresie 
bez pracy przynajmniej dwa miesiące, 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Odezyt prof. Staniewieza. Zarząd Re- 

sursy Rzemielśniczej podaje do wiadomości 
iż w dniu 18 b. m. o godz. 20 odbędzie się 

odczyt p. Ministra Staniewicza o obecnym 
stanie gospodarczym, na który Zarząd Res. 
zaprasza swych członków. 

— Uwadze Sybiraków. W niedzielę, dnia 
22 b. m. o godz. 5 po poł. w lokalu przy ul. 
Arsenalskiej Nr. 4 m. 9 ma się odbyć Do- 
roczne Walne Zgromadzenie Członków Okrę- 
gu Wileńskiego Związku Sybiraków z nastę- 
pującym porządkiem dziennym: 

1. Sprawozdanie Zarządu; 2. Sprawozda- 
nie Komisji Rewizyjnej; 3. Udzielenie Ab- 
solutorjum Zarządowi; 4. Wybory nowego 
Zarządu Okręgowego; 5. Wybory nowej Ko- 
misji Rewizyjnej; 6. Wolne wnioski. 

— Wil. Tow. Ginekologiczne. Zarząd Wil. 
Tow. Ginekologicznego podaje do wiadomoś- 
ci, iż w dniu 19 b. m. o godzinie 20-ej w lo- 
kalu Kliniki Położniczo-ginekologicznej U. 
S. B. (ul. Bugusławska 3) odbędzie się nau- 
kowe posiedzenie Towarzystwa Ginekologicz 
nego, z następ. porządkiem dziennym: 

1) Sprawa składek, 2) Przypadek własny 
— Dr. Gecow, 3) Demonstracja ze szpit. św. 
Jakóba, 4) Demonstracja z Kliniki 0. $. В. 

— Wieńskie T-wo Nowoczesnego wycho- 
wania zawiadamia, że w piątek dn. 20 b. m. 
w sali Kuratorjum O. $. W. (Wolana 10) 
odbędzie się o godz. 7 po południu zebranie 
Towarzystwa, Na porządku dziennym referat 

dyskusyjny p. Janiny Adoiphówny pod ty- 
tułem: „O szarej teorji i złotem drzewie ży- 

cia, które jest chore“, (Problemy wycho- 
wawcze na tle przeciwieństwa Wschodu i 
Zachodu). 

Wstęp wolny. Goście mile widziani. - 
— Z Wileńskiego T-wa Filharmonicznego. 

Doroczne walne zgromadzenie członków To- 

warzystwa odbędzie się w poniedziałek 23 
listopada r. b. w lokalu Konserwatorjum 
(Wielka 47, wejście od ul. Końskiej) o godz. 
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6 i pół wiecz. — w pierwszym terminie, o 

godz. 7 zaś w drugim i ostatecznym bez 

względu na liczbę obecnych. Na porządku 

dziennym: sprawozdania oraz wybory władz 

T-wa. 
— Ze Stowarzyszenia Kupców i Przemy- 

słowców Chrześcijan w Wilnie. Stowarzysze 
nie Kupców i Przemysłowców Chrześcijan 
w Wilnie wzywa ponownie swoich członków 
oraz wszystkie firmy chrześcijańskie,  po- 
szkodowane wskutek ostatnich zajść ułicz- 

mych, do zarejestrowania poniesionych strat 
w biurze Stowarzyszenia — Bakszta Il — 
godz. urzęd. 12—2 i 5—8 wieczorem — tel. 
10-30. 

ŻYCIE LITEWSKIE. 
— Sprawa konfiskaty „Vilniaus Rytojus“. 

Jak. podaje „Vil. Ryt“ (Nr. 91), м tych 
dniach skierowana została do Trybunału 
Najwyższego w Warszawie skarga apelacyj- 
na redaktora „Vilniaus Rytojus“ w sprawie 
konfiskaty nakładu .„Vił. Ryt.* w r. ub. za 
opis zajść w Dmitrówce. 

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

B-ej wiecz. odegrana będzie najnowsza sztu- 
ka Jerzego Kaisera, „Dzień październikowy”, 
w reżyserj Stanisławy Wysockiej, w wyko- 
naniu pp. Dunin-Rychłowskiej,  Mareckiej, 
Glińskiego, Jaśkiewicza i Loedla. Treść utwo . 
ru, przepojona mistycyzmem, pełna niesa- 
mowitego nastroju, przykuwa uwagę widza 
od początku do końca przedstawienia. Nie- 
samowity nastrój potęgują nezwykle orygi- 
nalne dekoracje pomysłu W. Makojnika. 

Jutro i dni następnych „Dzień paździer- 
nikowy“. 

— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś o 
godz. 8-ej wiecz. ukaże się „Róża”, jedno z 
najpotężniejszych dzieł S. Żeromskiego. 
Przedstawienie to, będące jedynym z naj- 
większych sukcesów artystycznych bieżągogo 
sezonu, zostało zakupione przez T. U. R. 

Jutro i dni następnych „Lalka*,  melo- 

dyjna operetka Audrana. 

— Św. Mikołaj dła dzieci wileńskich. Nie- 
łada niespodziankę przygotowuje Teatr Lut- 
mia dla grzecznych dzieci wileńskch. Oto 
dnia 6-go grudnia b. r. popołudniowe przed- 
stawienie „Kopciuszka* w Lutni zaszczyci 
swoją obecnością sam Św. Mikołaj, który 
będzie rozdawał podarunki grzecznym dzie- 
ciom. To też nie wątpimy, że wszystkie 
dzieci zbiorą się dnia 6-go grudnia o godz. 
4-ej po południu w sałi Teatru Lutnia. 

— Udogodnienie dia P. T. Publieznošei. 

Dyrekcja Teatrów Miejskich Z. A. S. P. w 
Wilnie niniejszym komunikuje, że dla wy- 
gody publiczności postanowiła zezwalać wejś 
cie na widownię paniom bez zdejmowania 

kapeluszy. Udogodnienie niniejsze obejmuje 

również parter. 
— Žmiana systemu repertuarowego w Te- 

ałrach Miejskich. 'Dyrekcja Teatrów Mej- 
skich Z. А. $. P. w Wilnie komunikuje, że 
dla wygody P. T. publiczności: wprowadza 
źmianę systemu repertuarowego. Odtąd kaž- 

da sztuka grana będzie bez przerwy przez 
szereg dni z rzędu, w odróżnieniu od panu- 
jącego dotąd systemu przeplatania sztuk. 

8AB3JG 
FALA 244,1 m. — stacja o mocy 0,5 Kw. 
FALA 581 mir. stacja o mocy 22 Kw. 

ŚRODA, dnia 18 listopada 1931 roku. 

11.40: Kom. 
13.10; Kom. meteor. 
14.00: Progr. dzienny. 
14.05: Muzyka z płyt. 
15.05: Kom. 
15.20: „Mala skrzyneczka“. 
15.45: Koncert dla młodzieży (pžytyj.- 
16.20: „O Karolu Miarce* odczyt. 
16.40: Codzienny odcinek powieściowy. 
16.55: Lekcja angielskiego, 

Odczyt. 
Aud. premj. „Lalka“ Audrana. 
Koncert. 
Chwilka strzelecka, 
Przegląd litewski. 
„Pieniądz a sport amatorski“ dja- 
log. 
Progr. na czwartek, 
Pras. dzienn. radj. 
Feljeton o Rumunji. 
Wieczór rumuński. 
Słuchowisko z Warszawy. 
Koncert. 
Kom. 
Recital fortepianowy Hełeny Hleb- 

Koszańskiej. я 
23.00: Muzyka lekka i taneczna. 

CZWARTEK, dnia 19 listopada 1931 roku. 

11.40: Kom. 
12.10; Kom. meteor. 
12.15: Pogad. 

Poranek szkolny z Filharmonji. 
Program dzienny. 
Kom. 
Wśród książek”. 
Audycja dla dzieci. 

: Lekcja francuskiego. 

      

18.00: 

18.50: 
19.00: 
19.15: 

19.40: 
19.45: 
20.00: 
20.15: 
21.00: 
21.45: 
22.15: 
22.30: 

            

   

  

  

BE RE ER 

: Codzienny odcinek powieściowy. 
Muzyka z płyt. 
Odczyt. 
Koncert życzeń (płyty). 

: Audycja poświęcona muzyce i po- 
ezji ludowej. 

+ Kom. Tow. Gimn. „Sokół. 
„Skrzynka pocztowa Nr. 176“. 
Muzyka. 
Progr. na piątek i rozm. 
Pras. dzien. radj.* 

: Kwadr. liter. 
: Muzyka lekka. 

Prawda o Wagnerze* felj. 

: Koncert. 
: Kom. i muzyka taneczna. 

NOWINKI! RADJOWE. 
PIENIĄDZ: I SPORT AMATORSKI. 

Amatorzy sportu i amatorzy pieniądza 
hędą mogli wtrącić swoje „trzy grosze” do 
djalogu, jaki odbędzie się na powyższy te- 
mat mędzy p. Jarosławem Niecieckim a Wła 

dysławem Janiszewskim. 
(Godz. 19.15—19.40). 

MUZYKA CHOPINA. 

Nigdy nie będziemy mieli dosyć muzyki 
Chopina, zwłaszcza w dobrem wykonaniu 
To też wiadomość, że ceniona pianistka wi- 

     

  

    
    

    

   
    

  

   

Jenska p. H. Hleb Koszańska wykona dziś 
o godz. 22 min. 30 szereg utworów genjalne- 
go kompozytora wywołała zrozumiałe poru- 
szenie wśród melomanów. 

AUDYCJA POGODNA. 

O godz. 17 min. 35 usłyszą radjosłucha- 
cze wileńscy fragmenty z wesołej komedji 
muzycznej Audrana p. t. „Lalka“, granej о- 
becnie z powodzeniem w jednym z teatrów 
wileńskich. 

BAGS ZE ADO TIK ZOO OZ TACEPKIRZCT 

LISTY DO REDAKCJI 
W sprawie uchwały 

Wydz. Sztuk P. U. 5. В. 
W niedzielnym „Expresie Wileńskim 

kazała się wzmianka p, t. „Deklaracja z Wy 
działu Szt. P. U. S. B., która wymaga pewne. 
go komentarza. Jest tam powiedziane, że 
„Młodzież chrześcijańska” . Wydziału zgadza 
się z akcją w sprawie trupów żydowskich dla 
prosektorjum, „numerus clausus“ etc. . Dla 
ścisłości, czuję się w obowiązku podać pew- 

ne dane, tyczące się tej „deklaracji*, a zwła- 

szcza zebrania, z którem ona w pewnej tyl- 
ko mierze jest związana. 

  

u: 

  

° ® dniu 12 b. m. 

  

mMITE PER SKZ I 

Zebranie to zwołane zostało przez trzech 
kołegów (którzy nie byłi obecni na zebraniu 
Wydziału w dn. 10. listopada b. r.) pod ha. 
słem „potępienia”* naszej wydziałowej dekla- 
racji, umieszczonej w „Kurjerze Wileńskim" 

To nowe zebranie liczyło 
zaledwie 36 obecnych. Ci po 4 godzinnych 
obradach akceptowali jednogłośnie (przy « 
wstrzym. się od gł.) naszą uchwałę z dn. '0 
b. m. 

Co się tyczy drugiej „deklaracji* umiesz- 
czonej w „Expresie*, to jest ona podana, taan 
w zmienionej redakcji. Należy zaznaczyć, że 
po trzykrotnych obliczeniach głosów ta dru- 
ga deklaracja, przeszła 18-u, względnie 16-u 
głosami, przeciwko 16-u wzgl. 14-u głosom 
przy dwóch wstrzymujących się. Tem sa- 
mem niesłuszny i sen: yjny jest ton wymie- 
nionej wzmianki w „Expresie*, który suge- 
ruje jednogłosność tej uchwały. Nadmieniam 
jednocześnie, że ta druga deklaracja została 
przeprowadzona nieformalnie, ponieważ nie 
spisano jej na miejscu w lokalu zebrania i 
nie została podpisana przez kolegę przewod- 
niczącego. Niewiadomo też, kto ją podał do 
„Expresu Wileńskiego", bo brak tam jakich. 
kołwiek podpisów. Widocznie inicjatorzy 
zdawali sobie sprawę z tych ws: kich nie. 

formalności i stąd pochodzi wstydliwe utaje. 
nie ich nazwisk. 

Wilno, dnia 15 listopada 1931 r. 

Oktawjan Jastrzembski. 
słuchacz Wydz. Sztuk P. 

    

    

  

   
   

» 
(Przyp. red.). W uzupełnieniu tego listu 

przypominamy, że p. Oktawjan Jastrzembski 
został wybrany jednogłośnie na walnem ze. 
braniu słuchaczy Wydz. „BOU. B.. przes 
wodniczącym Komitetu tych słuchaczy. Że 
branie to uchwaliło 10 listopada jako ogół 

ńskiej Młodzieży Wydz. Szt. P., ui 
e metod palkarskich, b| skonstat 
: rozstrzyganie sporėw na Uniwej 

e należy do Rektora i Senatu U. S. B. i 
wezwanie do wszystkich organizacyj akade- 
mickich, aby przyłączyły się do tej akcji 
uspokojenia i umożliwienia pracy naukowej. 
Znamienne jest również, że publikując tę 

chwałę komitet podpisał się wszystkiemi na- 
zwiskami. Trzeba także zazn: że ogół 
młodzieży na Wydz. Szt. P. liczy około 120 
jeśli nie więcej osób. 
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Wielce Szanowny Panie Redaktorze! 

   

   

  

W: sobotnich numerach „Słowa” i ..Kur- 
jera Wileńsk.* w relacji o rozbiciu szyby 

lokalu owa” zostało podane moje nazwi- 
sko jako sprawcy tego niepoczytalnego wy 
bryku, zapewne na podstawie informacji po- 
licji. Wiadomość ta rozmija się całkowicie   

      

    

  

z prawdą. Fakty są następujące: po rozpro 
szeniu tłumu przez policję po wybiciu szyby 
„Słowa” zostałem w trakcie przechodzenia 
przez ulicę zatrzymany przez patrol nie jako 
podejrzany o ten czyn lecz jedynie w cełu 
„rozbrojenia” mnie z laski, którą noszę 
stale, jako mieszkaniec peryferji miasta. Z 
patrolem udałem się do prowizorycznego 
komisarjatu w Urzędzie Wojewódzkim, chcąc 

otrzymać 

policyjnych zezwolili mi na pozostawienie 
przy sobie laski, tylko połeciłi mi, bym ją 
ukrył pod płaszczem podczas przebywania 
w centru miasta. 

Po wy u z Komisarjatu udałem się w 
kierunku ul. Mickiewicza, następnie wró- 
ciłem w towarzystwie kolegi w kierunku Ku- 
ratorjum i gdy po przeszło dwóch godzinach 
znalazłem się na ul. Zamkowej (po raz 4-tyj, 
zostałem zatrzymany penownie przez policję. 
Zaprowadzono mię do komisarjatu i oddano 
władzom Śledczym pod zarzutem wybicia 
szyby „Słowa” 

Policja utrzymuje, że po dokonaniu wy- 
bicia ukryłem się w Cielętniku, co absolut- 
nie nie odpowiada rzeczywistości: mogę się 
powołać na cały szereg świadków, a wresz- 
cie i ów patrol policyjny, który mię .,rozbra- 
jał* zaraz po zajściu, że ani wybicie przeze 
mnie szyby, ani ukrywanie się w Cieletni- 
ku nie miało miejsca. 

Zechce Pan przyjąć, Panie Redaktorze 
wyrazy prawdziwego szacunku. 

Nordojn-Płotnieki Jan 
Stud. U. S. B. Stud. Rolne 

15 listopada 1931 r. 

WŚRÓD PISM 
Nr. 22 dwutygodnika „Świt Kobieey* o 

treści zarówno żywej i współczesnej jak z 
drugiej strony praktycznej, zawiera między 

innemi artykuł niezrównanej  feljetonistki 
Rity Rey: Miłość, model 1931 r.; J. Radzi- 
"mińskiego: Czarodziejka eteru; dr. Zofji 
Krzemieckiej: Żywot pani, w staroż 
ldy Wieniewskiej: Dydona, transk 
Wergilego; Józefa Cz ckiego: S 
humoreska pełna temperatury; Janiny Osiń- 
skiej: „Pukań”, dok. do noweli, która nam 
ukazała zupełnie nowe oblicze młodziutkiej 
autorki i Świadczy o pięknym rozwoju jej 
talentu; S. Essmanowskiego: „List z Warsza- 
wy“; Ireny Chorowicz: Szkota Pielęgniarstwa 

w Warszawie: W części praktycznej, gospo- 
darcze, wytworne modele, kursy robót siat- 
kowych i trykotarskich, roboty ręczne, o 
szyciu futer a zarękawków w szczególności, 
przepisy gospodarskie, towaroznawstwo i 
ted, 

      

    

   

Wilna 

  

   
    

   
  

    

Cenny ten numer zdobią liczne ilustracje. 

pokwitowanie. Przełożeni władz” 

Nr. 267 (2209) 

Ostatni, 43 numer Iskier*, tygodnika dia 

starszej młodzieży, zredagowany jest żywo i 
ciekawie. Otwiera numer artykuł Zdz. Bron- 
cla o potrzebie i korzyściach spisu ludności 
który się odbędzie 9 grudnia b. r.; Zygmunt 
Lubertowicz w czterdziestołecie twórczości 
Kazimierza Tetmajera mówi o nim w bazr- 
dzo ciekawym szkicu p. t. „Kazimierz Tei- 
majer jako epik Tatr". Ciekawe szczegóły © 

wielkich zdolnościach i nauce Zygmunta Kra- 

sińskiego znajdujemy w art. „Jak się uczył 

Z. Krasiūski'? K. Białęcki niezmiernie cie- 

kawie opowiada o wiełkiem planetorjum w 
Barmen i otrzymywanem w niem przy po- 
mocy specjalnych aparatów sztucznem nie- 
bie gwiaździstem. Z innych artykułów wa! 

to wyró: ekawą humoreskę Boguw 
„8. O. S., legendę seminolską W. Peszko- 
wej „Pochodzenie białych ludzi” oraz 
bardzo interesującej powi Mieczys 
Jarosławaskiego „Icek i Jacek na morzu”. 

„Na tropie harce Dr” 
Warto przec 

łe działy zamy. 

mer. 
Adres Redakcji: 

Czterdziesty szósty zeszyt „Świata* przy - 
nosi niezmiernie aktualny artykuł W. Giet 
żyńskiego p. t. „Zaburzenia studenckie” 
Wojciech Marylski zwierza się ze swoiche 
egzotycznych wrażeń afrykańskich p. t. „Od 

Oceanu do Oceanu*. Eustachy Czekalski 
żegna pieśniarza Warszawy Ś. p. „Artura Op- 
pmana. Wacław Grubiński zamieścił wesołą 
„pogadankę pana  Pipermenta z panem 

Futermuterem“, Hanna Mortkowiczowa opo- 
wiada o swojej podróży „od Beskidów do 
Alp". Stanisław Sierosławski dał pouczający 

artykuł p. t ny ludzk *, Pozatem znaj- 
dujemy zwykłe działy: „Tydzień Świat 
„Od czwartku do czwartku*, „co czytać”. 
„Teatr* oraz powieść A. Struga p. t. „„Osta- 
tni Film Evy Evard'. 

Zeszyt ten jest bogato ilustrowany. 

NĄ WILENSKIM BRUKU 
ZAMACH SAMOBÓJCZY. 

Wczoraj zrana podczas eksmitowania z 
mieszkania usiłowała pozbawić się życia 16- 
letnia Luba Berusztejn (ul. Jatkowa 4) za- 
żywająe większą dozę jodyny. 

W stanie groźnym przewieziono ją de 
szpitala żydowskego. (e). 

OFIARA. 
Na Wojew. Komitet Walki z bezrobociem 

w Wilnie od Z. D. — emerytowanej nauczy— 
ciełki — zł. 20—. 

  

  

  

    
      

   

      

  

  

   
   

  

asze listy i inne sta- 

ają bogato ilustrowany ли 

14. Warszawa, Warecka 

  

   

       

    
    

    

  

SKLEP FUTER 
I PRACOWNIĄ KUŚNIERSKA 

zostały przeniesione 
do nowego lokalu przy ul. 

śl Biejskie 
» GBĄLA MIEJSKA 

Gzirabramska 5. 

PORUDOMINSKICH 
Niemieckiej 28 reerontćn sam Нг 19-Т2 

Od poniedziałku 16 b. m. 0 c H 0 T N i K W szampańskiej paradzie wszel- 

Godz. 4—6—8 i 10 wiecz. 
Koncertowa orkiestra pod 

NAD PROGRAM: Zaręczyny Jasia i Niezdara — scx 7. M. Salnickiego. 
Początek o godz. 4. 6, 8 i 10 wiecz. Ceny miejsc: balkon 30 gr., parter 60 gr. Kasa czynna od 3.30 do 10 wiecz. 

= Na drugim pietrze naszego lokalu 

sprzedaż 

PO WYJĄTKOWO ZNIŻONYCH CENACH 
TOWARÓW WYSORTOWANYCH i RESZTEK 

Jedwabie, wełny, materjały na 

palta i garnitury męskie i dam- 

skie, materjały meblowe, firanki, 

pertjery, kołdry 

„GO 
UL. NIEMIECKA 26 

ELEEŁT LEDEECELCETEEELEECECEEEEEN EEZELELEEZLJ 

K A I Blumowicz 

24 LOTERJA PANSTWOWA k 
GŁÓWNA WYGRANA MILJON ZŁ: Ray „a 

kich łazików wojny światowej. 

Dźwiękowy Kino-Teatr 

HOLLYWOOD|      
id - Ę lkon 60 gr., Parter I zł., Dźwięk Ki Teati 

Dziś ceny normalne! | 7 zowete asenee gd '80 er. ° a: 
Film, za którym szalrje cały światl Atrakcyjny przebój sezonuł p E L į 0 $ 

Ua Maurice Chevalier mezu Maurice Chevalier Wesoły porucznik 
reżyserja Lubicza, muzyka Oskara Strausa, z udziałem prześliczej CLAUDETTE COLBERT. | 

Film demonstruje się jednocześnie w dwóch największ. kinach „Helios“ i „Hollywood“ 

Na premjerę honorowe bilety niewažne. 

w-g op. „Czar Walca“, 

NAD PROGRAM: DODATKI DŹWIĘKOWE. 
Na pierwszy seans ceny zniżone. Początek seansów o godz. 4, 6, Bi 10.15. 

Wielki rewelacyjny kak PODNIEBNY ROMANS (Piekło) 
W rol. główn.: Ulubieniec publiczności słynny amant Charies Forrel i nowa wielka gwiazda, kobieta 

o zielon. oczach Elissa Landi. Romans! Rewelacja! Emocjal NAD -PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe 

Początek seansów o godz. 4, 6. Bi 10.30, w dnie świąt. o g. 2-ej. Na |-szy seans ceny zniżone. 

i Bźwiękowe Kino Dziś! 

CG/IN© 
ai. Wielka 47, tel. 15-41 

    
SEE UROCZYSTE OTWARCIE! SEE 
Arcyfilm dźwiękowy M A R 0 K K 0 na aparatach dźwiękowych 

reż. J. W.STEJNBERGA „KLANSFILM“ (A. E. C.) 

Marlena Dietrich, Gary Cooper I Adolf Menjow. E324 $ć.e-ated nieważne bilety bezwzględ. nieważne 

Dźwięk. Kino-Teatr 

„PAN“ 
WIELKA 42 

  

  

   GOTÓWKĘ 
w każdej sumie loku- 
jemy przy pełnej gwa- 

W rol. gł. słynna 
gwiazda ekranu 
  

  

  
& iai Dziś i dni t hi = = = Ten głośny film bardzo na- 

A A Wi ; 

Swe falejowa | Pin „mnzyskit Kobieta na księżycu “45 iii ooo ana A Ra а) a | 
A wszystkich czasów ю М podróż międzyplanetarną. CO DRUGI LOS WY e . 7 keitė AL 

' W rolach WJJII FitSCh s czaroiace GGTdA МацгОб, 52 SĘ szeczywinością już jutol ЕН Ben HK žarketas 1 
16 h b že byč rzeczywis ią już ro 

ewicza |, tel. 3 

PARE Początek seansów o godz. 5. W niedziele i święta o Je 4 po poł. Ku P los w szcz ę ś liw eį ko I e k t urze Dr. GINSBERG 
  

<akek dworsa kolłetow.) 
  t choroby skórne, wene 

ryczne i moczopłotowe 

Wileńska 3 
od godz. 8—1 i 4—8. 

tel. 567. 6677 

Przepiękny sslonowo-erotyczny drama 
w 10 aktach. W rolach główn.: Imor- 

6 0 r ą c a k r e w gena Robertson i Wiljam Janney. 

NAD_PROGRAM; Dźwiękowa sensacje Po rez pierws: Host G-DSONEM » -« Karząca dłoń 
Potężny sensacyjny dramat w 10 aktach. W rol. glówn. Hoot Gibson i czarująca chińska gwiazda Ming Wong 

K GORZUCHOWSKIEGO 
WILNO, ZAMKOWA 9. 

Zamiejscowym wysyłamy odwrotną pocztą. 

Należność P. K. O. Nr. 80.365 po otrzymaniu losów. 

i J O M M Kary 

Dziš! Najnowsze po raz 
pierwszy w Wilnie 100% 
dźwiękowe arcydzieło p. t. 

Biwiękowy Kino-Teatr 

STYLOWY 
słłca Wielka 30, 

Dalinė 
do otwarcia 

restauracįi 
Zgłaszać 

     
  

[Lekarz-Dentysta na prowincji. 

Namiętność i żą” się lietownie—ul. Marco- 

  

  

  

  

BINO-TEATR |Dzis1 Prześliczny dramat w ł d i i Šri ość, sil. B, Leskies-KI ° : statyczny prk po. a c Z V n i m Ef $ ci dzał Miłość sil. wa Nr: 7, W. B., lub na | D, LESKIES- ok 

=== wieści Arlewa pat. * niejsza niż wola! | fe ETETETEJEJFIEIF] FFT] miejscu od 8 do If i od | Wilno, Wileńska 15 m. I 
Światowid a an: Greta Garbo i John Gilbert se E El EIFIFIFI FIEIFIFIFEIETFIFI 4i do 17. 7895 Bróyfia od 72 

Miekiowicza 9. : Jaż WKRÓTCE wielkie przeboje Messalina, „POGANIN“ i „KRÓL PARYŻA” MI | anafal | ” Akuszerka 

Kino - Teatr Dziś 1 Monumentalny ala Emil Jannings NY D ° i 

nei Anna Boleyn ===" i Henny Porten "=" ke 

  

przeprowadziła się 
na ul. Zamkową 3, m. 3» 
tamże gabinet kosmetycz= 
ny, usuwa zmarszczki, bra 
dawki, kurzajki i wągry» 
W-Z Po 762% 

Akuszerka 

Maja LAkRE(GR 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz.. 

Jagiellońska 9—1-a | ulica Kasztanowa 7, m. 5. 

lmponująca treść! Wspaniała wystawa 4 

króla ekranu Charlie Chaplina p. t. „Marzenia Chaplina 
Ceny miejsc od 40 gr. 

LUX 
Miekiewicza 11, t. 15-61 

Režyserja Ernesta Lubltza. 

NAD PROGRAM: Arcywesola komedja w 3 akt. 
Początek seansów o godz. 4-ej. w dnie świąteczne o godz. |-ej. 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 3-go rewiru 

Wacjaw Leśniewski, zaro. w Wilnie przy ul. 3-go Maja 

Nr. 13 m. 6, na zasadzie air. 1030 U. P. C. obwieszcza, 

iż w dn.26 listopada 1931 r. o godz. I0-ei rano w il- 

nie przy ul. Wielkiej Nr. 58, odbędzie się sprzedaż 

z licytacji publicznej majątku ruchomego, należącego 

do Stanisława Zakrzewskiego, składającego się z to- 

ogniskowej i aparat do 
powiększeń. Zgłoszenia 
do Adm. „Kurjera W.* 
pod „okazja“. 7950   

Jeśli nie teraz, to kiedy? 

Ciągnienie l-ej klasy 24 Loterji Państw. 

  

  

  

Sprzedaje się 
skórę 

białego niedźwiedzia 
niedrogo. 

  

  

    

    

  

    

+ żejzyc AA i Vas 122 

włoski (konwersacja). 
z pełnym komfortem po do kolekury Loterji 

JUŻ JUTRO 
- warów kosmetycznych, oszacowanych na sumę uzi zł.» 

7610 W. Z. P. Nr. 69. 7126 

na zaspokojenie PE firmy „W. Charytonowicz* 
c 3 я 

ie 10.000 zł. i kosztami. 
p 

S RE A Ci ai asa iż licytacja odbędzie 
oszukują Druk owana 

się w drugim terminie t. j. niżej ceny szacunkowej. 
p osa d У e 

1472/V1 Komornik Sądowy W. Lešniewski. 
„Kurjera Wilenskiego“ 

rządcy domu|| powieść 

Języki ob ieszkanie 
w domachrządowych | | ТН Skonkego | 

ęZy I U CB 1657 d 
S re, “po- PORE GE 

niemiecki, francuski : : siadam dobre świa- ] (IB M į 

2 sześciopokojowe PO 195 tei KLASY, Po Forunę, Szczęście, Dobrobyt dectwa. Łaskawe o- | | » 
Państwowej jest do nabycia w wy- |. 

Przygotowywanie 
16 wszystkich przedmiot. 

gruntownym remoncie na- 

tychmiast do odstąpienia. 

ferty proszę nadsyłać 
do adm. „Kurj, Wil.“ 

pod Nr. 6872. 

daniu ksiąžkowem w 
księgarniach wileńsk.   „LICHTLOS“ 

AEL 
WILNO, WIELKĄ 44 

    do matury 
I egzaminów 

Zgłoszenia: Jagiellońska 

B-15, między 12-Fi 4.5 R 
  

  

CE ч a i KE — — 

Wilno, Niemiecka 35, tel. 18-17. P. K. 0. 80.928. Sklep materjałów piśmien. 

    

    

  

     

        szkół średnich wogóle. CENA 1/4 — 10zł. R Ž 

/ €entrala: Warszawa, Nalewki 40. Wękcyj udsielkja b. prof: СЕМАН 0 н 8 6в Popierajcie 

Oddział w Lidzie, Suwalska 22. sima. | studenci U. Š. B. PIANINO CIĄGNIENIE JUTRO! „ELEONORA pieraj 

CENA 1/4 — 10 zł CENA 1/4 — 10 zł specjalną met. koncentrac. A ii P uł. Ś-to jańska 1 przemysł 

й S Zgłoszenia do Redakcji do sprzedania olece; zeszyty, bruliony, krajow 
Jagiellońska 3—27 7932 stałówki, ołówki i t. d. Y-   „Kurjera WiL“ pod W. K. 

и 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkłs. 3 
+  Mydawmnictwo „Kurjer Wileūski“ S-ka 1 ogr. odp.   Drukarnia „Znicz“, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, telefon 3-40. = 

   


