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O śluby cywilne. 
  

Że z punktu widzenia państwowe- 

go sprawa ślubów cywilnych nie bu- 

dzi bodaj najmniejszych nawet wąt- 

pliwości, przekonać się można z tego, 

co w tej dziedzinie mają u siebie pra- 

wie że wszystkie państwa europejskie. 

Ale pozostaje jeszcze wzgląd inny. Oto 

w Połsce ogół obywateli składa się w 

65 proc. z katolików. Wobec tego 

przy wprowadzaniu do naszego ro- 

dzimego ustawodawstwa instytucji 

ślubów cywilnych, liczyć się bardzo 

poważnie należy i z zasadami Kościo- 

ła Katolickiego. Jak się więc dana 

sprawa pod tym względem przedsta- 

wia? 

Publicyści katoliccy, którzy dotąd 

z powodu projektu nowego prawa 

małżeńskiego głos' zabierali, 

twierdzą stanowczo, że jest to z pun- 

ktu widzenia katolickiego wprost nie- 

u nas 

dopuszczalne. 

Czy naprawdę? Chyląc głowę 

przed ich uczonością i talentem, wy- 

żej przecież nad'ich teoretyczne w 

-danej kwestji wywody, postawić się 

ośmielimy to, co w danej dziedzinie 

robi sam papież—w myśl zasady, by 

nie byč plus catholigue que le pape. 

Dnia 11 lutego 1929 r., a-więc do- 

piero przed trzema niespełna laty pa- 

pież Pius XT zawarł z rządem włoskim 

słynny traktat laterański a wraz z 

nim i konkordat, w którym między in- 

nemi uregulowane zostało prawo mał- 

żeńskie. Zwrócić należy uwagę, że tra- 

ktat laterański, przez który zrzekał 

się papież bardzo wielu rzeczy na ko- 

rzyść państwa włoskiego, uzyskał 

choć w części swą rekompensatę w 

Kkonkordacie, co stwierdza Pius. XI w 

liście do kardynała Gasparri'ego, gro- 

żąc rządowi włoskiemu zerwaniem 

traktatu laterańskiego, o ile zechce on 

złamać konkordat. Z tegoby wynika- 

ło, że konkordat włoski jest raczej ko- 

rzystny dla Kościoła. Jak więc w kon- 

kordacie, uchodzącym w oczach.same 

go papieża za korzystny dla Kościoła, 

zostało prawo małżeńskie uregulowa- 
ne? 

Dotąd był we Włoszech Ślub cywil- 

ny dla wszystkich absolutnie obowią- 

zkowy. 
Kodeks z 26 czerwca 1865 r. Art. 93. 

Małżeństwo winno być zawarte publicznie w 

domu gminnym przed urzędnikiem stanu cy. 

wilnego gminy, w której ma miejsce zamie 

szkania, lub w której przebywa jeden z no- 

wożeńców. 

Obecnie na mocy zawartego kon- 

kordatu zmienia się to tylko o tyle, 

że i ślubowi kościelnemu przypisywać 

"odtąd państwo będzie skutki cywilne. 
Legge sul matrimonio (27 maggio 1929, 

n. 847) Art. 5. Il matrimonio celebrato da- 

vanji un ministro del culto cattolico, secon- 

do le norme del diritto canonico, produce, 

dai giorno della celebrazione, gli stessi effet. 

4i del matrimonio civile, quando sia trascrit- 

to nei registr; dello stato civile. 

Czyli że ślub cywilny obligatoryj- 

my zmienia się na mocy zawartego 

konkordatu na fakultatywny tylko. 
A więc od 1929 r. są we Włoszech 
śluby cywilne fakultatywne, gdy przed 

tem były obligatoryjne. Papież zawie- 

rając konkordat z rządem włoskim na 

to się zgodził. Gdy chodzi o śluby cy- 
wilne fakultatywne, to zawierać je we 

Włoszech mają wszyscy obywatele 
włoscy bez różnicy wyznania, a więc 
i katolicy, którzy we Włoszech sta- 

nowią 90 proc. ogółu mieszkańców. 

Rzeczy te i kurji rzymskiej i papieżo- 

wi samemu muszą być doskonale zna- 

ne z bezpośredniej obserwacji. Ponad- 

to, w związku z zawartym konkorda- 

tem nowe prawo małżeńskie włoskie 

z dnia 27 maja 1929 r., wydane przez 

króla włoskiego Wiktora Emanuela 

III, zostało, jako aneks II do konkor- 

datu ogłoszone w urzędowym organie 

Stolicy Apostolskiej Acta Apostolica 

Sedis (Nr. 8, z dnia 8 lipea 1929 r., 

str. 364—369). Wreszcie, S. Congre- 

  

gatio de 

biorąc 

prawa małż 

ła przepisy wykonawcze do traktują- 

disciplina sacramentorum, 

pod uwagę zasady 

eńskiego włoskiego, wyda- 

nowego 

  

cego o małżeństwie artykułu 34, za- 

wartego konkordatu, przepisy skie- 

rowane do wszystkich biskupów i pro- 

boszczów włoskich, a ogłoszone w 

tymże numerze Acta Apostolica Sedis 

(str, 351—362). 

W tych warunkach o jakiejś nie- 

znajomości nowego prawa małżeń- 

skiego włoskiego przez papieża i mo- 

  

wy być nie może. 

podobnych okolicznościach konkordat 

z rządem włoskim zawarł, jeżeli w ten 

właśnie sposób uregulował w nim pra 

wo małżeńskie, jest to oczywisty do- 

wód, że na zasadę śłubów cywilnych 

fakultatywnych się godzi. Nic tu nie 

pomogą żadne wywody teoretyczne 

czy to teologów czy kanonistów. Wo- 

bec tego, tak przytem świeżej daty fa- 

ktu, wszystko na bok ustąpić musi. 

A więc w świetle powyższego okazuje 

się, że zasada ślubów cywilnych ja- 

kultatywnych, wprowadzona do pro- 

jektu naszego prawa małżeńskiego, z 

prawem Kościoła Katolickiego sprze- 

czną nie jest. Inaczej trudnoby sobie 

było wyjaśnić postępowanie papieża 

w stosunku do Włoch. 

Ponieważ ów precedens włoski ma 

tak zasadnicze znaczenie w naszej 

sprawie, dlatego zapoznamy się z nim 

bliżej  porównywując jednocześnie 
przepisy włoskie z projektem naszego 

prawa małżeńskiego. х 

Między prawem małżeńskiem wło- 

skiem a projektem naszego takie jest 

podobieństwo, że.i tu i tam są śluby 

cywilne fakultatywne. Innemi słowy, 

obywatel i włoski i polski może sobie 

dowoli wybierać formę zawarcia mał- 

żeństwa czy to kościelną, czy cywilną. 

Ta jednak między projektem naszego 

prawa małżeńskiego, a prawem mał- 

żeńskiem włoskiem zachodzi różnica, 
że we Włoszech: 

1-o przy ślubie kościelnym winny 

być przez księdza odczytane nowożeń- 

„com trzy artykuły włoskiego kodek- 

su cywilnego, o małżeń- 

stwie; 

2-o skutki cywilne śłub kościelny 
zyskuje dopiero przez zarejestrowanie 

go przez urzędnika stanu; 

3-0 nie zawsze ślub kościelny może 

być przezeń zarejestrowany, a tylko 

wtedy, kiedy odpowiada przepisom no 

wego prawa małżeńskiego. 

Według projektu naszego prawa 

małżeńskiego w Polsce czegoś podob- 

nego nie będzie, jak to widać z poniż- 

szych artykułów. 
Art. 30. Przy zawieraniu Ślubu przed 

urzędnikiem stanu, każdy z narzeczonych 

oświadczy drugiemu publicznie wobec dwóch 

świadków, wymieniając imię i nazwisko sw»- 

je oraz drugiego narzeczonego, że się z nim 

wiąże dozgonnym węzłem małżeńskim. 

Arł. 31, Wzajemna zgoda na małżeństwo 

wyrażona wobec dwóch świadków przed 

duszpasterzem, ma skutek cywilny narówni 

ze zgodą, wyrażoną przed urzędnikiem sta- 

nu, jeżeli tylko została przez duszpasterza 
należycie 'potwierdzona protokółem. 

Gdy więc przy ślubie cywilnym 
została w naszym projekcie nowego 
prawa małżeńskiego przepisana for- 

ma ślubu (art. 30), to przy ślubie koś- 
cielnym jest to całkiem pominięte, a 
pozostawione uznaniu samego Koś- 
cioła (art. 31). Natomiast w konkor- 

dacie włoskim czytamy: 
Art. 34. Tuż po ślubie proboszcz wy- 

jaśni małżonkom skutki cywilne małżeńst. 
wa, odczytując artykuły kodeksu cywilnego, 

dotyczące praw i obowiązków małżonków. 

Owo odczytywanie nupturjentom 

przez proboszcza podczas ceremonji 
ślubnej odpowiednich artykułów wło- 

skiego kodeksu cywilnego jest uzew- 

nętrznieniem tego faktu, że odbywa- 
ny w danym momencie akt natury re- 

ligijnej znajduje się pod naczelną wła- 

traktujące 

Jeżeli Pius XI w. 

dzą państwa. Jest on tylko jednym ze 

sposobów zawierania małżeństwa, co 

przez 

państwo włoskie za ważne uznanego, 

do swych skutków cywilnych 

Według nowego prawa włoskiego 

ństwie ślub kościelny nie sam 

przez się sprowadza już skutki cywil- 

ne, jak to jest przewidziane w proje- 

kcie naszym, a dopiero wtedy, gdy 

zostanie zarejestrowany przez odpo- 

wiedniego urzędnika stanu. O ile to 

zarejestrowanie w aktach stanu cywil- 

nego z tego czy innego powodu nie na- 

stąpi, to ślub kościelny pozostanie 

wówczas jedynie aktem religijnym 

nie sprowadzającym za sobą żadnych 

absolutnie skutków cywilnych. ) 
„Trascrizione... non ć una semplice regi- 

probatoria, ma constituisce Iatto 

essenziale per Iattribuzione degli effetti ci- 

he, in mancanza di trascrizzione, il 

o małże   

strazione 

vili, 4 

matrimonio canonico rimarrebbė puramente 

un alto rel se e a nulla varrebbe provarne 

    

la celebrazione, ove la trascrizzione non av- 

venisse'*. ь 

Tak się przedstawiają przepisy no- 

wego prawa małżeńskiego we Wło- 

szech. Mimo to przecież papież Pius 

XI uznał za całkiem dopuszczalne 

konkordat z państwem włoskiem za- 

wrzeć. Z tego wynika oczywisty wnio- 

sek, że zasada ślubów cywilnych fa- 

kultatywnych we włoskiem prawie 

małżeńskiem zastosowana, sprzeczną 

z prawem kościelnem być nie może. 

Porównywując projekt naszego prawa 

małżeńskiego z prawem włoskiem, wi- 

dzimy w szeregu punktów jego stano- 

wisko względem Kościoła bardziej 

przychylne, niż prawa włoskiego. 

Jeżeli więc prawo małżeńskie włoskie 

"zdaniem najwyższego autorytetu w 

Kościele, papieża Piusa XI, było z za- 
sadami tegoż Kościoła zgodne, tem wię 
cej powiedzieć to należy o projekcie 
naszego prawa małżeńskiego. 

Omega. 

Pan Prezydent Rzpiitej 
zwiedził Wytwórnię Papierów 

Wartościowych. 
WARSZAWA. 18.X1. Pat. — Pan 

Prezydent udał się w dniu 18 bm. 
przed południem na zwiedzenie Pań- 
stwowej Wytwórni Papierów Wartoś- 
ciowych przy ul. Zakroczymskiej. W 
gmachu wytwórni witali Pana Prezy- 
denta minister skarbu Jan Piłsudski, 
wiceminister Adam Koc, naczelny dy- 
rektor Banku Polskiego Mieczkowski 
oraz. personel wytwórni z naczelnym 
dyrektorem Neumannem i dyrekto- 
rami Tupalskim i Hybińskim na cze- 
le. Pan Prezydent żywo interesował 
się nowoczesnemi urządzeniami wy- 
twórni, specjalnie zaś drukiem ban- 
knotów, znaczków pocztowych, blan- 
kietów czekowych oraz urządzeniami 
higjenicznemi dla robotników. 

Ograniczenie wydawania ul- 
gowych i bezpłatnych pasz- 

portów zagranicznych. 
Ministerstwo skarbu i ministerstwo spr. 

„ wewnętrznych wystosowały do wszystkich 
izb skarbowych i wszystkich wojewodów 
okólniki, noszące datę dnia 14-go paździer- 
nika r. b. i dnia 4 listopada r. b., w któ- 
rych wyjaśniają, iż wyjazdy zagranicę za 
ulgowemi, względnie bezpłatnemi paszpor- 
tami w cełach turystyczno-wycieczkowych, 
reprezentacyjno-propagandowych, _ uczestni- 
czenia w pielgrzymkach, zwiedzania wystaw 
i urządzeń zagranicznych — wymagają zez- 
wolenia ministerstwa skarbu. Przepisy 0 u- 
zyskiwaniu zezwolenia ministerstwa skarbu 
na wyjazd zagranicę za bezpłatnemi lub uł- 
gowemi paszportami w celach uczestniczenia 
w zebraniach międzynarodowych, zawodach 
sportowych i zjazdach naukowych — pozo- 
stają oczywiście nadal w mocy. 

W wymienionych więc wypadkach, jako 
zastrzeżonych do decyzji ministerstwa о$- 
wiaty, ulgowe, względnie bezpłatne paszpor- 
ty zagraniczne nie mogą być wystawiane na 
podstawie łącznej decyzji wojewody lub ko- 
misarza rządu na m. st. Warszawę z preze- 
sami izb skarbowych. Zgoda ministerstwa 
skarbu wymagana jest bezwzględnie. 

(Iskra). 
2 

6.200 tysiecy bezrobotnych 
w Stanach Zjednoczonych. 
WASZYNGTON 18.XI. Pat. — Amery- 

kariska federaeja pracy ocenia liezbę bezro- 
botnyeh Stanów Zjednoczonych na 6.200 tys. 
osób. 

'częła się dziś © Świcie. 
eftiejałny podaje, że wszystkie woj- 

Daleki Wschód w ogniu. 
 Ofenzywa japońska przeciwko 

gen. Maa-Czang-Szenowi. 
MUKDEN 18.XI. Pat. —Jak pe- 

daje specjalny korespondent Reutera, 
ojenzywa oddziałów japońskich prze- 
ciwko gen. Ma-Czang-Szenowi rozpo- 

5 Komunikat 

ska japońskie, znajdują się w okoli- 

cach rzeki Nonni, 
walce. 

TOKJO 18.XL Pat. — Według 
doniesień z Mukdenu, wojska japoń- 
skie zajmują od godziny 13-ej An- 
Gan-Khi. 

biorąc udział w 

Gen. Maa-Czang-Szen pobity na głowę. 
TOKJO 18.XI. Pat. — Biuro Reu- 

tera donosi, że Japończycy zadali 
wielką klęskę wojskom gen. Maa- 

Cicikar zajęli 
MUKDEN 18.XI. Pat. — Oddziały 

japońskie wkroczyły do Cicikaru o 

godzinie 20-ej. Policja chińska zosta- 

ła rezbrojona. Wojsko japońskie 0- 

Czang-Szena i šcigają je ku Cicika- 
rowi. 

Japończycy. 
głosiło odezwę do ludności, w której 

zapewnia całkowitą obronę życia i 

mienia wszystkich obywateli  chiń- 

skieh posłusznych prawom. 

Gdzie jest b. cesarz chiński? 
MOSKWA 18.XI. Pat. — Według donie- 

sień korespondentów sowieckich przed paru 
dniami przybył do Mukdenu były małoletni 
cesarz chiński Pu-Ji. Były cesarz chiński za- 
mieszkał w demu księcia japońskiego Ku- 
na, gdzie mieści się również rządowy komi- 

tet, opracowujący program niepodległej 
Mandżurii. 

Korespondenci sowiecey- zaznaczają, że 

według krążących w Mandżurji wersyj re- 
stauracja monarchji ma nastąpić w ciągu 
dwóch tygodni. Na niektórych domach po- 
wiewają już flagi z embłematami dynastji 
mandżurskiej. Były cesarz Pu-Ji urodził się 
w 1906 reku, na tron wstąpił w 1908 i po- 
zostawał u władzy do 1911 roku. Regentem 
przy nim był ojeiec książę Czuń. 

Chiny ślą notę za notą, a Japończycy 
bombardują... 

GENEWA. 18.XI. (Pat.) Delegacja chiń 
ska złożyła Radzie Ligi Narodów nową notę, 
zawiadamiającą Radę, że samołoty japońskie 
zbombardowały szereg miejscowości w Man- 

dżurji i że do okołic objętych atakiem sa- 
mołotów japońskich wysłanę dalsze samo- 
loty. й 

. Nadzwyczajna sesja 

PARYŻ 18.XI Pat. — Prace Rady 
Ligi Narodów prowadzone są w dal- 
szym ciągu w Ścisłej tajemnicy, a 
tyłko skąpe wiadomości przedostają 
się nazewnątrz. W dniu 18 bm. rano 
Rada Ligi Narodów odbyła znowu 
poufne posiedzenie, na. którem zaz- 
najomiła się z przebiegiem rokowań, 
wszczętych z przedstawicielami Ja- 
ponji i Chin. 

Według przypuszczeń, rokowania 
te nie dały żadnych pozytywnych wy- 
ników. Tegoż dnia o godzinie 16-ej 
miało miejsce ponowne poufne posie- 
dzenie Rady, na którem również nie 

Rady Ligi Narodów. 
Ciężka sytuacja. 

osiągnięto żadnych rezultatów. Istnie- 
je możliwość odwołania go w ostat- 
niej chwili, nadchodzące bowiem z 
Dalekiego Wschodu wiadomości nie 
są bynajmniej uspokajające. y 

Na ostatniem posiedzeniu przed- 
stawiciel Japonji miał złożyć imie- 
niem swego rządu zapewnienie o u- 
szanowaniu nietykałności terytorjum 
chińskiego. Tymczasem po południu 
nadeszły wiadomości © zajęciu przez 
Japonję Cicikaru, co znacznie kom- 
plikuje sprawę, gdyż miasto te znaj- 
duje się w strefie wpływów republiki 
sowieckiej. 

BDERZZZSZOZ WÓZ OWAOROE OOO SIT NST 

Echa zajść w kościele iłłuksztańskim. 
Skazanie Polaków w drugiej instancji. 

RYGA 18.XI. Pat. — Sąd okręgowy w 
Dyneburgu, jako sąd drugiej instancji, roz- 
patrzył dalsze dwie sprawy Polaków, oskar- 

żonych o przeszkadzanie w odprawianiu na- 
bożeństwa |'łotewskiego przez śpiewy pol- 
skie. 

W obydwu tych sprawach oskarżał pro- 
kurator Karczewski. Obronę wnosiłi mece- 
nas Szabłowski, Kasperowicz i Butowski. 
Na ławie oskarżonych zasiadły 23 osoby. Po 
zpmknięciu przewodu sądowego sąd wydał 
wyrok moeą którego 3 osoby zostały unie- 
winnione, 4 zostały skazane warunkowo, 

5 osób zostało skazanych na 7 dni aresztu, 

pozostałych zaś 11 osób zostało skazanych na 
areszt od 3 do 6 tygodni. 

W drugiej identycznej sprawie 4 osoby 
zostały uniewinnione, 3 skazane wrannko- 
wo, 2 na 2 dni aresztu, 4 —na 7 dni aresztu 
pozostałych zaś 10 osób zostało skazanych 
na karę aresztu od 3 tygodni do 2 miesię- 

ey. Obrońcy wnoszą apelację de Senatu. 
Ogółem w dniu wczorajszym zostały roz- 

patrzene wszystkie trzy sprawy dotyczące 

zajść w kościele iłłuksztańskim. 

  

Odezwa rektorów. 
WARSZAWA 18.X1. Pat. — Rektorzy u- 

€zelni akademiekich wystosowali do mło- 
dzieży akademickiej następującą odezwę: 

Do młodzieży akademiekiej uczelni war- 
szawskich. 

W trosce, by młodzież akademicka nie 
straciła roku studjów, konferencja rekterów 
uczelni akademickich m. st. Warszawy w 
dniu 18 listopada 1931 r. uchwaliła wzno- 
wienie wykładów i zajęć w sobotę dnia 21 
listopada r. b. Rektorzy uczełni akademic- 

kieh ufają, że zachowanie się młodzieży bę- 
dzie zgodne z prawami i przepisami życia 
akademickiego. 

£—) PSZENICKI, rektor Politechniki, 
* (-) BIEDRZYCKI, rektor Szk. Głów- 

nej Gosp. Wiejskiego. 
(-) JACKOWSKI, rektor 

Szkoły Handlowej, 
(-) w zast. MICHAŁOWICZ, rektor 

Uniwersytetu. 

Wyższej 

  

Strajk tramwajarzy 
WARSZAWA. 18.X1I. (Pat.) Wbrew wczo- 

rajszemu zobowiązaniu się delegatów związ- 

ków zawodowych tramwajarzy na konferen- 
cji w Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej 
do niezwłocznego zlikwidowania strajku w 
stolicy z jednoczesnem przekazaniem sprawy 
zatargu Ministerstwu Pracy i Opieki Społecz. 
nej, strajk w dniu dzisiejszym nie został 
przerwany. Kontynuowanie strajku ma miej. 

w Warszawie trwa. 
see wskutek  nieprzejednanego stanowiska 
pewnych organizacyj zawodowych. 

Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej 
oświadczyło  delegatom związków zawodo. 
wych, że Ministerstwo, zgodnie z zawartem 
wczoraj porozumieniem podejmie się pośred- 
nietwa w sprawie zatargu jedynie w tym wy- 
padku, gdy wszyscy pracownicy tramwajowi 
niezwłocznie przystąpią do pracy. 

VYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVYVVĘZ 

Koedukacyjna Dokształc. Szkoła Handlowa į 

Stowarzyszenia Kupców i Przem. Chrześc. w Wilnie — Biskupia 4 
z prawami publiczności. 

Zajęcia wieczorem od godz. 18-ej do 21-ej. 
Ukończenie Szkoły daje prawa pracownika umysłowego. 

Zapisy przyjmują się w Sekretarjacie Szkoły (Biskupia 4) w ponie- 
działki, środy i piątki w godz. od I8-ej do 20-ej. 

Nauka w szkole jest bezpłatna. 6935—3 

Czang-Sue-Liang przepro- 
wadza mobilizację. 

MOSKWA 18.XI Pat. —Donoszą 
z Mukdenu, że Czang-Sue-Liang za- 
rządził mobilizację 19-ej dywizji swo- 
ich wojsk i ma wystąpić przeciwko 
Japończykom, przygotowującym się 
rzekome do zajęcia Tsin - Czau, gdzie 
mieści się siedziba rządu Czang-Sue- 
Lianga. 

  

5 oficerów sowieckich w szta- 
bie armji gen Hai-Lung-Kianga 

TOKJO 18.XI. Pat. — Wedle o- 
trzymanych tu wiadomości, w czasie 
dzisiejszych walk chińsko-japońskich 
obie strony poniosły poważne stra- 
ty. Donoszą, że do sztabu armji gen. 
Hai-Lung-Kianga przydzielonych zo- 
stało 5 oficerów sowieckich. 

Japończycy mają pomóc 
w utworzeniu państwa 

kozackiego. 
MOSKWA 18.XI. Pat. — Korespondent 

sowiecki, powołując się na źródła chińskie, 
donosi, że Japonja przystąpiła do formowa- 
nia nowych oddziałów wojskowych, złożo- 
nych z Chińczyków i rosyjskiej emigracji. 
Na czele tych oddziałów postawiono gene- 
rałów chińskich przyjaźnie ustosunkowa- 
nych do Japonji. Inne doniesienia głoszą, że 
dowództwo japońskie weszło w porozumie- 
nie z carskim generałem Siemienowem w 
sprawie utworzenia w kraju  Ussuryjskim 
państwa kozackiego. 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
NOWY CHARGE D'AFFAIRES PAPIESKI 

W LITWIE. 
Rząd kowieński udzielił swego agrement 

msg. Rotto, przyszłemu charge d'affaires 
papieskiemu w Litwie. 

WOLDEMARAS WYDAJE W PARYŻU 
PRACĘ © STOSUNKACH 
POLSKO-LITEWSKICH 

Woldemaras przebywa obecnie w Pary- 
żu i zajmuje się wydaniem swej pracy o 
stosunkach polsko-litewskich, W kołach do- 
brze poinformowanych mówi się, że podróż 
Woldemarasa jest finansowana przez rząd 
kowieński. 
OH RE ARP Li iau 

Z Instytutu Badań Naro- - 
dowościowych. : 

WARSZAWA. 18.XI. (Pat.) Instytut Ba- 
- dań Spraw Narodowościowych podaje: Wczo_ 
raj w kamienicy książąt Mazowieckich od- 
było się pod przewodnictwem prezesa Osmo- 
łowskiego ogólne zebranie Komitetu badania 
potrzeb gospodarczych ludności żydowskiej 
w Polsce. Zagajając posiedzenie prezes Os- 
mołowski wygłosił przemówienie, pošwięco- 
ne ś. p. Tadeuszowi Hołówce, który był jed- 
nym z członków-założycieli komitetu, oraz 
stwierdził, że najlepszą formą uczczenia jego 
pamięci będzie kontynuowanie działalności 
Komitetu, która rozpoczęta została przy ak- 
tywnej współpracy ś. p. Hołówki. Zebrani 
uczcili pamięć zmarłego przez pewstanie. 
Następnie przewodniczący dał wyraz swemu 
głębokiemu ubolewaniu z powodu astatnich 
ekscesów antyżydówskich i w imieniu pre- 
zydjum Komitetu zaproponował przyjęcie rs- 
zolucji, która bez dyskusji jednogłośnie zo- 
stała uchwalona przez Komitet, a która mię- 
dzy innemi opiewa, że Komitet dła zbada. 
nia potrzeb gospodarczych ludności żydow- 
skiej w Polsce, który zgrupował w swych 
szeregach przedstawicieli społeczeństwa za. 
równo polskiego, jak i żydowskiego, uważa 
za swój obowiązek dać wyraz swemu oburze- 
niu z powodu szowinistycznych ekscesów 
antysemickich części młodzieży akademickiej 
oraz zwraca się z gorącym apelem do kie- 
rowników ideowych młodzieży o przyczynie- 
nie się do przywrócenia spokoju, Następnie 
dr. Silberstein umotywował wnioski komisji 
szkolnictwa zawodowego. Wnioski te, stwier 

dzające z jednej strony konieczność udostęp- 
nienia młodzieży żydowskiej państwowyc. 
szkół zawodowych, z drugiej zaś domagają- 
ce się przyjścia z wydatną finansową pomocą 
żydowskiemu prywatnemu szkolnictwu zawo- 
dowemu, dotychczas pozbawionemu prawie 
całkowicie tej pomocy, a spełniającemu w 

sposób należyty i dla państwa pożyteczny 
swą rolę kształcenia zawodowego młodzieży 
żydowskiej, oraz żadające uregulowania po- 
łożenia prawnego tegoż szkolnictwa, zostały 
przez Komitet przyjęte jednogłośnie. 

TT TITAN SIT S a OOO е 

Giełda warszawska z dnia 18.XI. b.r. 
WALUTY : DEwizy 

Bolary -. . . . . . . 8,881/, —8,9(1/,—8,86%/, 
Beligja .. . . . . . 12420 0 3 
Gdańsk . . « . - ‚ . 173,25— 174.98— 17852 
Holandja . 2 E ъ 3 8.50 — 359 70 
Londyn 33,10—33,73— 33,72—33,60—3 ,6% 
Nowy York . .... 8,92 8,04 +10 
Nowy York kabel . . .8,927 8, -7 6207 
Paryż (|. . ..  .34,96—35 05— 34,87 
Praga . sa. „ 26.,431/,—26,50—26,37 
Szwajearja . —. . . 113,75—114,18 

PAPIERY PROCENTOWE 

3% pożyczka budowl. . . . . 32,25—32(0 

173,-2 

4% pożyczka inwestyc. . . . . 79,25; 
Ta sama seryjna + + +» ©. 84,(0- 84,5 
6% doiarowa . 2 61,1: 
40, dolarewe . . . „ .43,(0—82,50— 1775 
7% Stabilizacyjna - .. . 595c—62(0 
8% L. 1.4. 1 B.R. ebl,B. › — $4 06 
Ta ok) о, ое 81,25 
4'/,% ziemskie . . . . . . ** + - «4004,
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_J. M. Rektor Januszkiewicz 
o przebiegu zajść w Uniwersytecie. 

Wobec obiegających po mieście 

pogłosek jakoby przed rozpoczęciem 

„akcji bezpośredniej”, w stosunku do 

kolegów-Żydów, przedstawiciele od- 

powiednich organizacy, i akademickich 

usiłowali porozumieć się Z władzami 

uniwersyteckiemi, współpracownik 

nasz zwrócił się do J. M. Rektora Ja- 

nuszkiewicza z prośbą o udzielenie w 

tej sprawie ścisłych informacyj. Poni- 

żej podajemy Ścisłe i miarodajne wy- 

jaśnienia, które nasz współpracownik. 

dzięki uprzejmości J. M. Rektora, od 

Niego uzyskał. 

— Czy w dniu 9 b. m. w którym roz- 

poczęła się akcja pewnej części młodzieży 

w Uniwersytecie, przedstawiciele jej zwracali 

się do Waszej Magnificeneji z określonemi 

dezyderafami? — zapytał najpierw nasz 

współpracownik. 

— Ani w poniedziałek 9 b. m,, ani 

we wtorek 10 b. m. żadna delegacja 

i wogóle nikt z młodzieży z niczem 

się do mnie nie zwracał i nie starał się 

6 widzenie ze mną, mimo, że delegację 

medyków, która dn. 9 b. m. 0 godz. 

15-ej zwróciła się do Kierownika Pro- 

sektorjum z zapytaniem w sprawie 

trupów żydowskich, prof. dr. Michał 

Reicher skierował do mnie, mimo że 

powiadomiony 0 tem i o gromadnem 

przybyciu wkrótce potem studentów 

na dziedziniec Skargi przybyłem na- 

tychmiast do Rektoratu, oraz mimo, że 

dn. 10 b.m. osobiście interwenjowałem 

śród zgromadzonej na dziedzińcu Skar- 

gi, a potem w korytarzach przy Rekto- 

racie, młodzieży i że tegoż dnia wresz- 

cie przybyłą z dziedzińca tłumnie na 

wspomniane korytarze młodzież Sek- 

retarz Uniwersytetu wezwał do wyło- 

nienia delegacji do Rektora, o ile ma- 

ją jakieś skargi czy życzenia, —Pierw- 

sza delegacja demonstrującej młodzie- 

ży zgłosiła się do mnie dopiero w Śro- 

dę 11 b. m. i została przezemnie przy- 

jęta, jak i wszystkie następne delega - 

cje. Cała więc akcja przez dwa dni, 

9; 10 b. m. ograniczyła się wyłącznie 

do nielegalnych wieców i ubolewania 

godnych ekscesów, bez żadnych prób 

ze strony młodzieży porozumienia 
się 

z Władzami Uniwersyteckiemi. 

— A jak się przedstawia sytuacja obe- 

enie? 

—— Obecnie, od kiedy rozpoczęły 

rodzaju próby po- 

rozumienia, prowadzi się akcję, zmie- 

rzającą do uspokojenia burzliwych 

nastrojów młodzieży i jakiegoś legal 

nego rozwiązania sprawy, polegającą 

na akcji Profesorów-Kuratorów 
orga: 

nizacyj studenckich na terenie sc 

organizacyj, Oraz próbach Porozunię: 

nia się organizacyj studenckich mię- 

dzy sobą w celu przygotowania takich 

warunków, które umożliwiłyby urzą- 

dzenie legalnego wiecu ogólnoakade- 

miekiego, zorganizowanego pržėž 
pre- 

zydjum, reprezentujące istotnie ogół 

: młodzieży akademickiej i mogące Bye 

rantować spokojny przebieg wiecu. 

Równocześnie delegacje różnych grup 

i organizacyj porozumiewają 
się w tej 

sprawie ze mną, a pozatem odbywa: 

ły się w ciągu szeregu dni posiedzenia 

Senatu. Niezależnie od powyższych 

starań i narad powołana przezemnie 

Komisja prowadzi energiczne docho- 

dzenia wstępne, gromadząc obfity ma- 

terjał zeznań dla przyszłego postępo- 

wania dyscyplinarnego. 
: 

— Jakie są szanse rychłego wznowieni: 

wykładów i ćwiczeń w Uniwersytecie? 

L W obecnym stanie nastrojów 

młodzieży nie jest ono jeszcze możli- 

się nareszcie tego 

we bez obawy nowych ekscesów, 1u- 

fam, jednak, że niedaleka przyszłość 

przyniesie pożądane uspokojenie i 0- 

pamiętanie, które umożliwi wznowie- 

wienie normalnych zajęć w Uniwersy- 

tecie. 
TREK IRREARRIECR ZENIAARACA REWEGRCCE) 

Zapowiedź wstrzymania 
ekscesów. 

Popołudniowe wydanie „Hajntu*, „Han- 
tige Najes*, z dnia 16 listopada dowiaduje 
się z wiarogodnego źródła, że w dniu 15 bm. 
odbyła się wielka narada przywódców En- 
decji o przebiegu niezwykle burzliwym. 
Część uczestników narady oświadczyć miała 
iż naganka przeciwko Żydom była posunię- 
ciem bezmyślnem, w szczególności teraz, w 
okresie „procesu brzeskiego“.  Odczytano 
również podobno listy od sympatyków En- 
decji, przebywających zagranicą, którzy czy- 
nią rzekomo Endecji warszawskiej ostre wy- 
mówki z powodu dopuszczenia w chwili o- 
becnej do wykroczeń przeciwko Żydom. W 
wyniku narady postanowiono podobno 
wstrzymać akcję antyżydowską i w tym du- 
chu rozesłano podobno tegoż dnia specjalne 
zawiadomienia do wszystkich oddziałów 
prowincjonalnych. Dalej dowiaduje się dzien 
nik, że do przeciwników obecnej akcji anty- 
semickiej należą: Roman Dmowski i były 
marszałek Trąmpczyński. Dowód zwrotu w 
nastrojach Endecji widzi dziennik również 
w pominięciu wszelkich wystąpień przeciw- 
ko Żydom w ostatnim numerze „Gazety War 
szawskiej“, (WII. P.). 

Przeniesienie ekscesów 
na teren paryski. 

„Hajnt* z dnia 17 listopada podaje na- 
stępujący telegram własny z Paryża: 

„Na Boulevard Saint Michel w dzielnicy 
Łacińskiej, gdzie zamieszkują przeważnie stu 

denci zagraniczni, doszło dziś do starcia 
między studentami polskimi i żydowskimi. 

Grupa studentów endeckich, którzy poza- 
zdrościli widocznie „sukcesów * swym war- 

szawskim towarzyszom partyjnym, usiłowa- 
ła zaatakować swych kolegów żydowskich. 
Studenci żydowscy bronili się. Powstało wiel 
kie zamieszanie i policja zmuszona była in- 
terwenjować. Aresztowano przywódców en- 
deckiej szajki pałkarzy. Między innemi za- 
trzymano również studenta polskiego, Stani- 
sława hr. Tyszkiewicza. Studenci żydowscy 
poinformowali o zajściu ambasadę polską 
w Paryżu". (WET"PI) 

Endecja a Żydzi. 
„Unser Express* z dnia 17 listopada oma- 

wia wysuniętą przez „Gazetę Warszawską” 
propozycję bezpośredniego porozumienia mię 
dzydzy Żydami a społeczeństwem polskiem, 
pod którem — jak twierdzi dziennik — ro- 
zumie „Gazeta Warszawska” oczywiście sfe 
ry endeckie. Dziennik oświadcza, iż oferta 
taka była w chwili obecnej conajmniej nie- 
spodzianką i zapytuje, czy ma to być cy- 
nizm, drwiny, czy „polityka? 

„A może — pisze dalej dziennik — 
cała ta krwawa gra zorganizowana była 
właśnie cełem zastraszenia Żydów, rzu- 
cenia na nich bojaźni, aby potem przyjść 
i mówić „bez pośredników*? Może taka 
była właśnie intencja Dmowskich, Ry- 
barskich i Stypułkowskich? Jeśli to mie- 
Il na myśli, to bardz się omylili. My, 
Żydzi, nie wiemy wogóle i nie cheemy 
wiedzieć o żadnych „ugodach*... Nie ma- 
my po eo mówić o „ugodach*, bo z ni- 
kim nie prowadzimy walki, nie toczy 
my z nikiem wojen — nawet z endeka- 

mi. Los związał nas w Polsce z narod. 
polskim. Nigdy nie byliśmy agresywni 
w stosunku do narodu polskiego, a na- 
wet w stoeunku do poszczególnych gruj 
tego narodu, р 
Jesteśmy zadowoleni, gdy się nas pozo- 
stawia w spokoju*. 

Dziennik oświadcza dalej, iż Żydzi to- 
czą walkę jedynie o swe prawa, które przy- 
sługują im narówni z innymi obywatelami. 
Chcą oni żyć w zgodzie ze wszystkimi oby- 
watelami Polski, ale jeśli jakakolwiek gru- 
pa będzie organizować krwawe napady na 
Żydów, a nazajutrz żądać od nich, aby jej 
służyli, to o takich ugodach Żydzi nic nie 
chcą słyszeć, (WSE P): 

TTT TOC ANK STS VAS 

TRIEURY Marotta, 

WIALNIE Wichterlego, Dreyera 
i „Unia“, 

Ž MI J K I krajowe i zagraniczne, 

GRZECHOTKI (treszczotki) i 

TRIEURY do siemienia Inianego 

poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna 1-a. 17042 

BEST 

Popierajcie Ligę Merska 

i Rzeczną! 

  

Znaczenie filologii litewskiej 
dla studjów bałtyckich. 

- Wykład prof. Jana Rozwadowskiego w Instytucie Naukowo - Badawczym 

Europy Wschodniej. 

Najwybitniejszy polski językozna- : 

wca, były prezes Polskiej Akademi 

Umiejętności, prof. Jan Rozwadowski 

wygłosił onegdaj przed licznie zebra- 

nem audytorjum w I. N. B. E. W. dwu 

godzinny wykład o znaczeniu filolo- 

gji litewskiej dla studjow baltyckich. 

Odczyt zainteresował nietylko facho- 

wców-filologów, ale tych wszystkich, 

którzy zajmują się dziejami i kulturą 

łudów, mieszkających w północno- 

wschodniej połaci Rzeczypospolitej i 

na graniczących z nią ziemiach. 

Na wstępie prelegent zaznaczył, że 

społeczeństwo nasze naogół za mało 

zajmuje się historją i życiem kultural 

nem narodów, graniczących z, Pan. 

stwem Polskiem, lub mieszkających 

od wieków na wspólnej ziemi. Na 

Wileńszczyźnie niewiele poświęca się 

uwagi narodom bałtyckim na kre- 

sach południowo - wschodnich Rusi. 

nom, na kresach zachodnich Niem- 

com, co jest uszczerbkiem nietylko dla 

całokształtu naszej wiedzy i poznania, 

ale jest szkódliwe ze względu na inte- 

res państwowy. Z tego powodu lite. 

GA LS dz 

dający polskiemu wyrazowi: 

ratura naukowa o Litwinach jest sto- 
sunkowo uboga. Należą tu prace Ja- 
na Karłowicza o języku litewskim, ar- 
tykuły Krzywickiego, Brensztejna i 
Birżyszki w Encyklopedji Warszaw - 
skiej, Bruecknera (Litwa starożytna, 
ludy i bogi) i prace ściśle językoznaw 
cze Baudoina de Courtenay, Malinow - 
skiego, Rozwadowskiego, Bruecknera, 
Otrębskiego i innych. 

Po tym wstępie prof. Rozwadow- 
ski wskazuje, że termin „narody bałty 
ckie”, odnoszący się do Litwinów, Ło- 
tyszów i wymarłych Prusaków i Ja- 
dźwingów, jest w przeciwieństwie do 
nazw: Słowianie, Germanie — nazwą 

konwencjonalną, co do której uczeni 

umówili się. Są i inne, jak: ajsteski, 

esteski (niem. aistisch), o czem niżej; 

Niemcy używają również ogólnej naz- 

wy lettisch dla wszystkich Bałtów. 

Nazwa bałtycki pozostaje w związku 
z Bałtykiem, nad którym te ludy obec 

nie mieszkają. Sam „Baltyk“ wywo- 
dzą niektórzy od przymiotnika „bal- 

tas“, biaty, lub pnia „balt“, odpowia- 
błoto. 

KU RJ E R Ww I 

Centrolew przed sądem. 

EENSKI 

Dwudziesty pierwszy dzień procesu. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszewų). 

Pierwszym Świadkiem w dzisiejszej roz- 
prawie przeciwko przywódcom Centrolewu 
był b. pos. Popiel. Przed przystąpieniem do 
badania świadka prokurator stawia wniosek 
wyłączenia świadka od przysięgi, ponieważ 
p. Popiel jest podejrzany o współudział w 
nadużyciach „Protekty' (głośna sprawa na- 
dużyć z maskami gazowemi przyp. red.) i 
sprawa jego, wyłączona ze sprawy ogółnej, 
toczy się nadal u sędziego Śledczego. Obrona 
nie oponuje, wobec czego przewodniczący 
przychyła się do wniosku prokuratora. 

Na pytanie obrony do jakiego stronnic- 
twa należał on, gdy zasiadał w Sejmie, $ 
dek zeznaje, że jest członkiem N. P. R. i od 
dwóch łat jest jej prezesem. Był posłem do 
drugiego Sejmu. 

Stronnictwo N. P. R, było w Centrolewie 
niemal od powołania I Sejmu, gdyż już wów. 
czas zarysowała się kombinacja polityczna 
Centroprawu i Centrołewu. 

Początkowo akcja Centrolewu rozwijała 
się na terenie parlamentarnym i dopiero pó. 
źniej wyszła poza ten teren. Na tem tle pró. 
bowano wytworzyć. współne porozumienie-- 
program działania Centrołewu. Było to w 
latach 1928—30. W tem miejscu świadek 
obszernie opisuje sytuację polityczną w tytn 
okresie oraz stosunek rządu do Sejmu i r 
ne wypadki polityczne, które w tym czasie 
miały miejsce. 

Następnie na pytanie obrony świadek mó- 
wi o sprawie nadużyć z maskami gazowemi 
w „Protekcie*, w której zapadł wyrok ska. 
zujący gen. Żemirskiego. Świadek był wmie- 
szany w tę sprawe. dotychczas jednak nikt 
go nie pociągnął do odpowiedzialności. 

Następnie przed pulpitem dla świadków 
staje były kilkakrotny premjer prof. Kazi- 
mierz Bartel, Po zaprzysiężeniu świadka ob- 
rona zadaje pytanie: 5 

„Pan jako -byty premjer i profesor stale 
zamieszkaly na Kresach Poludniowo-Wscho- 
dnich powinien być zorjentowany, czy akcja 
rewołucyjna Centrołewu miała wpływ ujem- 

ny na kształtowanie się stosunków z mniej- 
szościami? 

ŚWIADEK: Ja takiego związku nie wi- 
dzę. Według mojego zdania do czasu ustą- 
pienia mojego z gabinetu akcji takiej nie 
było. 

Obrona pyta o Centrolew. 

ŚWIADEK: Jestem profesorem nauk ści- 
słych, proszę więc zadawać mi pytania ści. 

słe. 

OBRONA: My tu właśnie walczymy o to 
20 dni. Przez Centrolew rozumiemy 6 stron. 
nictw opozycyjnych bez Klubu Narodowego. 
Czy miał pan profesor do czynienia z opo- 

zycją jako premjer? 

ŚW.: Oczywiście jak każdy premjer. Od 
tego on przecież jest. 

OBR.: Jak ująć stosunek opozycji do pa. 
na, jako szefa rządu? 

ŚW.: Ustąpiłem w kwietniu 1929 r. i by. 
łem następnie zagranicą. Pe powrocie wró- 
ciłem na katędrę i postanowiłem wycofać się 
z życia politycznego. W okresie mojej nie 
obecności stosunki polityczne uległy ogrom. 
nemu zaostrzeniu. Zostałem wezwany przez 
Pana Prezydenta i niechętnie mogę powie- 
dzieć, jakby pod przymusem moralnym zgo- 
dziłem się przyjąć misję formowania rządu. 
Jeśli chodzi o stronnictwa połityczne, to je- 
dynie z marszałkiem Daszyńskim wówczas 
mówiłem. Mam wrażenie że przyjęcie przeze 
mnie „steru rządu wprowadziło pewne odpirę- 
żenie. Mojem głównem zadaniem było prze- 
prowadzenie budżetu. Nie mogę powiedzieć, 
aby w tej pracy stronnictwa opozycyjne da: 
wały odczuć nastroje rewołucy jne. 

OSK. LIEBERMANN zadaje szereg pytań, 
dotyczących stosunku opozycji do rządu p. 
Bartla, a następnie wypytuje szczegółowo © 
przekroczenia budżetowe poruszając sprawę 
Trybunału Stanu. Wywołuje to sprzeciw ze 
strony . prokuratora, który stwierdza, że do 
aktu oskarżenia nie są dołączone żadne do- 
kumenty odnoszące się do tego faktu. Lie- 
bermann składa oryginał listu b. min, Czecho. 
wicza do komisji Sejmowej w sprawie prze- 
kroczeń, orzeczenie Trybunału Stanu oraz 
druk sejmowy zawierający sprawózdanie ko- 
misji. 

OSK. PRAGIER: Panie profesorze, jeden 
ze świadków zeznał, że były rozsyłane pasz. 
kwile na ludzi stojących u steru rządu. Czy 
pan dostał taki list, dotyczący pańskich 
spraw czysto prywatnych? 

ŚW.: Tak. 
OSK. PRAGIER: Czy ten list mógł wyjść 

ze sfer Centrolewu jak mówiono? 

ŚW.: Stwierdzam kategorycznie że nie. 

OSK. PRAGIER: A czy w związku z ten: 
nie dostał dymisji jeden z wysokich dygni- 
tarzy kiedy pan przyszedł do władzy? 

ŚW.: Tylu dygnitarzy wówczas dostało 
dymisję. 

OBRONA: A z ratusza warszawskiego? 

ŚW.: Tak, była taka dymisja. 
PROKIJRATOR: Czy były ze strony rzą- 

du czynione przygotowania do zamachu na 
Konstytucję? 

ŚW.: Takich przygotowań nie było, stwier 
dzam to kategorycznie. Jeśli jakiś redaktor 

      

Nazwa „Mare Balticum“ występuje w 
źródłach już w XI w. 

Jak przedstawiało się w najdaw- 
niejszych czasach rozmieszczenie ge- 
ograficzne przodków narodów bałty- 
ckich? 

Na podstawie źródeł trudno nara- 
zie o ścisłą odpowiedź. Już Tacyt w 
I w. po Chr. mówi przy końcu „Ger- 

manji“, że na wschód od Germanów, 
na wschód od dolnego biegu Wisły, 
mieszkały „gentes Aestiorum*,  ple- 
miona estyjskie. Ta sama nazwa wy- 
stępuje u Kassiodora (IX w po Chr.) 
i skandynawskiego żeglarza, Wulfsta 

na, na oznaczenie ludów, miesz 

cych między dolnym biegiem Wisły 

i Niemna. 

Estowie byliby zatem przodkami 
Bałtów, czemu się jednak sprzeciwia 
fakt, że w języku staroskandynaw- 
skim Aistir, odpowiednik łacińskiego 
Aesti, oznacza Estonję z jej ludno5- 

cią ugrofińską. Wynikałoby z tego, 
że Estawie sięgali niegdyś niżej na po 
łudnie albo też, że Bałtowie sięgali aż 

do Estonji, co jest jednak mało pra- 

wdopodobne. 
Drugą nazwę dawnych płemion 

bałtyckich spotykamy w geografji Pto 
lomeusza z II w. po Chr.; jest to naz- 
wa grecka: Galindai lub Sudinai, zg0- 
dna z niemiecką nazwą Galinden, od- 
noszącą się do szczepu pruskiego, w 
dorzeczu Omulewa. W tem samem 

  

      

przygotowywał zamach stanu, to ja się tem 

nie przejmowałem. 

PROKURATOR: P. prof. kilkakrotnie 
brał udział w rządzie, Może pan zechce scha- 
rakteryzować cechy prawno-polityczne  Sy- 
stemu rządów pomajowych ze szczególnem 
uwzględnieniem tych czynników, o których 
tu cały czas mówimy, mianowicie przygoto- 
wań do zamachu stanu i wprowadzenia mo- 
narchji. я 

ŚW.: Odpowiedź na to pytanie wymaga- 
łaby kilkugodzinnego wykładu. Zastrzegam 
się, że mogę mówić tylko o moich rządach. 

Była walka z t. zw. sejmowładztwem. Jeśli 
występowałem przeciwko mieszaniu się po- 

słów do sprawy rzadzenia, to miałem w swo- 
ich doświadczeniach przykłady, aby dojść 
do przekonania, że dalej tak rzeczy stać 
mogą. lament polski musiał się skrysta- 
lizować. Chodziło o ustalenie ścisłego roz- 

działu pomiędzy władzą ustawodawczą i wy- 

konawczą. 
PROKURATOR: Czy wśród czynników 

rządowych istniał zamiar oktrojowania Kon- 

stytucji? 

ŚW.: Ja osobiście nie pamiętam, abym 

kiedykolwiek prowadził na ten temat roz- 

mowy. 

PROKURAOR: Czy Marszałek Piłsudski 

w ten sam sposób zapatrywał się na te spra- 

wy? 

ŚW.: Wnoszę, że tak. 

OBRONA: Czy poglądy szefa stronnictwa 

rządowego należy uważać za bliskie stano- 

wiska rządu? 

ŚW.: Mogę odpowiadać tylko za okres, 

kiedy byłem szefem rządu. Nie uzgadniałem 

wówczas linji swych postępowań z żadnem 

stronnictwem sejmowem. 

OSK. PRAGIER: Czy zna pan profesor 

wywiad, w którym Marszałek Piłsudski oś- 

wiadczył, że stanie do dyspozycji Prezyden- 

ta Rzplit 
SW.: Nie przypėminam sobie, 

OSK. PRAGIER: Czy pan profesor uwa- 

ża za niemożliwe, że taki wywiad istniał? 

ŚW.: Jeżeli p. doktór mówi, że istniał, 
to możliwe że tak jest. 

OSK. KIERNIK: Czy pamięta pan wystą- 

pienie pos. Sobolewskiego w Sejmie, w któ- 

rem oświadczył on, że przeprowadzi się kon- 

stytucję z Sejmem lub wbrew Sejmowi? » 

ŚW.: Proszę pana, co ci posłowie czasem 

nie wygadują. 

OSK. KIERNIK: Przecież pan powiedział, 

że zapatrywania bloku rządowego należy 

brać poważnie. 
ŚW.: Co innego jest opinja bloku, a co 

innego opinja jednego posła. 
OSK. Kiernik: Czy pamięta pan powie- 

dzenie płk. Sławka o łamaniu kości? 

   

    

  

  

  

   

  

  

ŚW.: Ja nie mogę za p. Sławka odpo- 
wiadać. 

OSK. KIERNIK: Ale p. Sławek, jako pre- 

zes Klubu jest w tych sprawach miarodajny? 

ŚW.:. Niewątpliwie. 

OSK. LIEBERMANN: Czy były w tym cza: 
sie jakieś czynniki, które zarzucały panu, 
że chce pan współpracować z Sejmem? 

ŚW.: To są przecież rzeczy znane. Byłem 
przedmiotem ataków niejednokrotnie nawet 
prawie nieprzyzwoitych. Atakował mnie 
„Dzień Polski* i konserwatywny organ wi- 
lejókk „Słowo. Atakowano mnie za to, 
że chcę powrócić do rządów przedmajowych 
i za to, że powiedziałem, iż Polskę nie stać 

na luksus walk wewnętrznych. 

PROKURATOR: Czy w Polsce istnieje 
od 1926 roku dyktatura? 

ŚW.: Ja siebie za dyktatora nie uważa- 
łem, pafłament załatwiał mi rzeczy, o któ- 
re się domagałem. 

Nie szło to coprawda bez trudności. 

Następnie zeznawali jeszcze: b. pos. PPS 
Hausner ze Lwowa, pos. Roguszczak z NPR 
i prezydent m. Łodzi Ziemięcki, których 
zeznania nic ciekawego w sobie nie zawie- 
raly, 

Węgiel Górnośląski 
w wozach zaplombowanych, 

DRZEWO OPAŁOWE suche — poleca firma 
„WILOPAE“, Inż. Homy Wład., 
Styczniowa 3, tel 18-17, za gotówkę i na raty 

(L iii 

Helena Romer 5 
Tutejsi. Nowele. wyd. Rój. Warszawa 

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

Książka o Nich. Romans. Wyd. L 
Chomiński. Wilno. 

Wiija u Państwa Mickiewiczów. 
(Teatr dla Młodzieży). Scena W; 
leńska. 

Rezurekcja Wieleńska. (Zdobycie 
Wilna w 1919 r.) Scena Wileńska. 
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miejscu Ptolo- 
meusz. 

Z drugiej strony jednak kroniki ru 

skie mówią o plemionach Голядь 

Goliad, mieszkających daleko na 
wschodzie, bo na zachód od Moskwy. 

w okolicy Możajska. 
jest niewątpliwym ruskim odpowied - 

nikiem niemieckiego Galinden. 

Stąd nowe wątpliwości co do daw 
nego rozmieszczenia Bałtów, które się 
w ten sposób dadzą wytłumaczyć, że 
w okolicach, o których mówi kronika 
ruska, pozostała tylko część, a reszta 
zaś wywędrowała na zachód. 

Już w świetle tych dwóch źródeł 
staje się rzeczą pewną, że historyczne 
siedziby Litwinów i Łotyszów są póź- 
niejsze, wtórne, że dawniej, w w. Vl- 
VII Bałtowie siedzieli dalej na wscho- 
dzie i południu w dorzeczu górnej 
Dźwiny i Dniepru. Stwierdzają to 
również nazwy miejscowości na Bia- 
łorusi, jak Łuczosa, Huja, Merecz i in- 
ne, które są nazwami baltyckiemi: 
Laukesa, Gaujas, Merkins, przyswo- 
jonemi bardzo dawno (gdzieś w w. 
VII po Chr.) przez języki słowiańskie. 

W dawnych siedzibach szczepy 
bałtyckie stykały się od północy z U- 
grofinami, od południa ze Słowiana- 
mi, z którymi jednak nie było ściślej 

umieszcza Galindów 

  

"szego zetknięcia, bo do VI stulecia by 

li odgrodzeni Polesiem, nieprzebytą 

wówczas puszczą bagnistą. 

Nazwa Goliad'* 

Nr. 268 (2210) 

Z dziejów „wszechpolskich” rządów 
w Bratniej Pomocy U.S.B. 

Scenarjusz i persony dramatu. 
W dn. 16 i 17 b. m. rozegrał się 

w Sądzie Okręgowym w Wilnie ostat- 
ni albo przedostatni (w razie apelacji) 
akt z głośnej w zimie b. r. sprawy na- 
dużyć w Zarządzie Bratniej Pomocy 
Polskiej Młodzieży Akademickiej U. 
S. B. Na ławie oskarżonych zasiedli 
Ryszard Puchalski b. prezes Zarządu 
Bratniej Pomocy, oraz Michał Czerew- 
ko b. referent kolonji akademickiej 
Legaciszki w Zarządzie Puchalskiego, 
obaj wybrani na Zebraniu Walnem z 
listy, wystawionej przez Młodzież 
Wszechpolską. Komplet sądzący two- 
rzyli sędziowie Brzozowski, Miłasze- 
wicz i Orlicki pod przewodnictwem 
Brzozowskiego. Oskarżał prokurator 
Odyniec. Bronił osk. Czerewki mec. 
Łuczywek, oskarż. Puchalskiego mec. 

Engiel i apl. Kowalski. Powództwo 
cywilne Bratniej Pomocy o zwrot nie- 
oddanej części zdefraudowanych sum 
w kwocie 1257 zł. popierała adw. Za- 
sztowt-Sukiennicka. 

W charakterze świadków złożyli 
zeznania: Wł. Babicki, b. prezes Ko- 
misji Rewizyjnej za czasów Zarządu 
Puchalskiego, dr. Jabłonowski, żyrant 
jednego z weksli z wystawienia Cze- 
rewki z żyrem Bratniej Pomocy, Die- 
trich, wice-prezes ogólny w Zarządzie 
Puchalskiego, Piotr Kownacki, przy- 
jaciel polityczny oskarżonych i żyrant 
jednego z weksli, Anna Przygodzka, 
obecna w Legaciszkach w czasie za- 
dzierzgania się nadużyć, Stefan Fun- 
dowicz, wice-prezes gospodarczy w Za 
rządzie Puchalskiego, _ Drozdowski, 
ówczesny sekretarz generalny Bratniej 
Pomocy, Niewiński, ówczesny płatny 
kierownik kolonji Legaciszki, Radzi- 
won, późniejszy referent Legaciszek w 
Zarządzie Puchalskiego, dyr. Schmidt, 
z Woj. Kom. Pomocy Młodz. Akad. 
dyr. Komunalnej Kasy  Oszczędno- 
ści Ilinicz i wreszcie Henryk Dembiń- 
ski, obecny prezes Bratniej Pomocy. 

Odczytano z aktów zeznania šwiad- 
ków Materskiego, dyr. Banku Tow. 
Spółdz. oraz Albrochta, ówczesnego 
członka Zarządu Br. Pom. Jako bieg- 
ły buchalter odpowiadał p. Stanisław 
Giecewicz. 

    

  

    

Sumy naoczne. 

Na inkryminowane. oskarżonym 
przestępstwa złożyły się następujące 
sumy: 1) niewyliczony awans Czerew- 
ki z y kol. Legaciszki w kwocie 
880 zł. w maju 1930 r. 2) ponowny 
awans Czerewki 27 czerwca w sumie 
70 zł. 3) z sumy 300 zł., udzielonej 
przez Wojewódzki Komitet Pomocy 
Polskiej Młodzieży Akademickiej na 
reklamę kol. Legaciszki Czerewko wy- 
dał 200 zł., z pozostałych 100 zł. nie 
wyliczył się, 4) Czerewko, jako przed 
stawiciel Zarządu Bratniej Pomocy 
pobrał dwukrotnie z kasy Szkoły O- 
grodniczej pieniądze, przeznaczone na 
wypłaty bezrobotnym, pracującym w 
Legaciszkach w sumie zł. 2438 i 268, 
które nie zostały zużyte na wymienio 
ny cel. Puchalski i Czerewko, działa- 
jąc w porozumieniu podjęli z kwestu- 
ry С. 5. В. sumę 2001 zł., przeznaczo- 
ną dła Wojewódzkiego Komitetu Po- 
mocy Młodzieży Akademickiej. Z su- 
my tej około 900 zł. pożyczył sobie 
Czerewko, Puchalski *zaś złożył pozo- 
stałą część na przechowanie woźnemu 
Bratniej Pomocy. Glińskiemu, poczem 
i tę resztę zużył na cele, nie mające 
nie wspólnego z Wojewódzkim Komi- 
tetem. 

Puchalski i Czerewko, działając w 

porozumieniu, zaciągnęli pożyczki we- 
kslowe w Banku Tow. Spółdzielczych 
i Komunalnej Kasie Oszczędności po 
2500 zł. każda. Weksle wystawił Cze- 
rewko, żyrował zaś m. in. Puchalski. 

y ас przy swym podpisie pie- 
czątki „Bratniej Pomocy. Wpływa- 

     

    

mi z dyskonta dzielili się po połowie. 
W sierpniu r. ub., kiedy przyszedł 
termin płatności weksla w Banku To- 

warzystw Spółdzielczych, Puchalski 

spłacił 600 zł. gotówką, a na prolonga 
tę 1900 zł. użył weksla z wystawienia 
św. Babickiego ze swojem żyrem, u- 
żywając znów do tego celu pieczątki 
„Bratniej Pomocy. 

Kwalifikacja prawna. 

Akt oskarżenia oparł kwalifikację 
prawną wymienionych czynów nu 
podstawie art. 578 K. K. (nadużycie 
ze stanowiska służbowego urzędnika 
lub funkcjonarjusza instytucji dobru- 
czynnej, lub kredytowej, towarzystwa 
ubezpieczeń wzajemnych, spółki u- 
działowej, lub towarzystwa akcyjne- 
go, założonych na mocy pozwolenia 
rządu) w kwestji przywłaszczeń oraz 
art. 452 (użycie do odciśnięcia pieczę 
ci bez udzielonego na to prawa) w 
kwestji pieczęci  „Bratniej — Ро- 
mocy“ na wekslach. Sąd idąc za wy- 
wodami obrony. zmienił kwalifikację 
prawną wymienionych czynów, zasto- 
sowując zamiast art. 578 łagodniejszy 
art. 574 cz. III. mówiący o przywła- 
szczeniu cudzego mienia ruchomego w 
wypadku, jeżeli winowajea przed o- 
głoszeniem wyroku dobrowolnie zwró 
cił przywłaszczone, — skazując obu 
oskarżonych na 6 lat więzienia (naj- 

szy przewidziany wymiar kary) 
i jednocześnie oddalił powództwo cy- 
wilne Bratniej Pomocy o zwrot nie- 
wpłaconej dotychczas kwoty 1257 zł. 
Wytworzyła się w ten sposób sytu- 
acja pozornie paradoksalna — „Brat- 
nia Pomoc“ poniosla szkodę, pienią- 
dze nie zostały zwrócone, a żaden 

z oskarżonych nie został skazany na 
ich zapłacenie. Ten pozorny para- 
doks znajduje b. łatwe wyjaśnienie. 
Puchalski spłacił przywłaszczone 2001 
zł. pobrane z kwestury. Rodzina Cze- 
rewki wypłaciła na ręce Puchalskiego, 
jako plenipotenta Zarządu Bratniej 
Pomocy kwotę 2600 zł., która wystar 
czyła na pokrycie sum, przywłaszczo- 
nych przez Czerewkę z tytułu niewy- 
liczonych awansów. Natomiast Pu- 
chalski obrócił część tej sumy (2500 
zł.) na wykupienie prywatego weksla 
Czerewki z żyrem z pieczątką ,„Brat- 
niej Pomocy** od jednego z żyrantów 
dr. Jabłonowskiego. Postępek. ten sta- 
nowi jeszcze jedno przywłaszczenie, 
które aktem oskarżenia objęte nie zo- 
stała i wskutek którego „Bratnia Po- 
moe* pondbsła szkodę. Wobec tego 
powództwo cywilne Bratniej Pomocy 
będzie mogło być zasądzone w drugiej 
sprawie karnej Puchalskiego o przy- 
właszczenie 2500 zł., które nie zosta- 
ło objęte aktem oskarżenia z powodu 
jego wadliwej konstrukcji. 

St. Jędrychowski 

(D. G. N.) 
al Kia u——— 

WŚRÓD PISM 
— Nr. 40 „Żołniepza Polskiego* poświę- 

cóny jest 5. p. ppłk. Arturowi Oppmanowi 
(Or-Ot) i prócz licznych ilustracyj z nim 
związanych zawiera: wspomnienie „Ś. p. 
ppłk. Artur Opman (Or-Ot)“, wiersz Anto- 
niego Bogusławskiego „Na śmierć ppłk. Opp- 
mana (Or-Ot)“, i wiersz zmarłego poety 
„Robotnik śląski”, 

Dalej znajdujemy: artykuł informacyjny 
„Łotwa i Polska”, „Jak budowaliśmy tor ko- 
lejowy (kartka z życia 1 bataljonu mostów 
kolejowych*), „Nasz nowy regulamin kawa- 
lerji'. Borawskiego „Z sądu*, Fr. Pol. „Jak 
wygląda „raj“ bolszewicki* oraz dokończe- 
nie noweli Z. Plewińskiej-Świdowiczowej 
„Wróg Marcina Kurka“. 

Ostatni Nr. 37 tygodnika „Kobieta Współ 
czesna*, o treści interesującej i nadzwyczaj 
urozmaiconej, przynosi nam wiele aktual- 
nych wiadomości. Treść Numeru poniżej po- 
dajemy: 

Artykuł wstępny p. t. „Bezrobocie a szkol 
nictwo zawodowe'* — Ireny Jabłowskiej, „Li 
ga narodów a kryzys ekonomiczny — An- 
ny Paradowskiej - Szelągowskiej, „Istotne 
niebezpieczeństwo* — Vita, „Rząd narodo- 
wy zwyciężył” — Stanisławy Adamowiczo- 
wej, czwarta korespondencja z wycieczki re- 
dakcji „Kobiety Współczesnej” wierszem, 
pióra Czesławy Wojeńskiej, dokończenie — 
„Przemienieniec* w przekładzie Stanisławy 
Kuszełewskiej „Agata z ulicy Figowej“ — 
Jerzego Kornackiego, „W* sprawie repertu- 
aru teatru dla dzieci i młodzieży — Janiny 
Strzeleckiej, korespondencja ze Lwowa — 
Janiny Osińskiej i wiele innych. 

     

    

     

Te koncepcje o prehistorji Bałtów 

zgadzają się z wywodami językoznaw 

czemi. Język jest zaś najlepszem świa 
dectwem stosunków między naroda - 
mi. 

Otóż niema w rodzinie języków 
indoeuropejskich dwóch tak pokrew- 
nych grup, jak bałtycka i słowiańska. 
Wykazują one cały szereg zgodności 
w głosowni, odmianie i słownictwie. 

Są wprawdzie i rozbieżności, ale te po 

wstały w epoce, w której związek mię 

dzy Słowianami a Bałtami został ro- 

zerwany. 
Zkolei prelegent omawia rolę języ 

ków bałtyckich dla filologji słowiań- 
skiej i indo-europejskiej. Należą one 
do najbardziej starożytnych, staro- 

świeckich języków, gdyż ich rozwój 

— w porównaniu z językami romań- 

skiemi czy germańskiemi był powol- 

ny. Z tego powodu przedstawia Się 

np. litewszczyzna', w postaci o wiele 

starszej i czcigodniejszej, przypomina 

jąc niektóremi formami praźródło, z 

którego powstały wszystkie języki a 

do-europejskie. I np. wyrazy litewskie 
jak sunus, 'syn', einu 'idę", auis ucho”, 

esti “jest i t. p. prawie niczem nie róż- 
nią się od form języka praindo-euro- 

pejskiego z przed 3.000 lat. 

W związku z tem znaczeniem  ję- 
zyków bałtyckich  filologja litewska 
ma przed sobą ogromne zadania, któ. 

rych rozwiązanie należy również do 

  

nauki polskiej, gdyż te zagadnienia 
przyczynią się do oświetlenia spraw 
kulturalnych i dziejowych, związa- 
nych z przeszłością Polski. 

Do zadań tych należą między in- 
nemi wykreślenie granie językowych, 
co jest ważne i dla dzisiejszych stosun 
ków. (Znanym jest np. fakt, że od wie 
ków język litewski cofa się przed bia- 
łoruskim, a ten przed polskim). Ba- 
danie nazw, toponomastyka rozjaśni 

dawne ruchy etniczne; stosunki języ- 

kowe i zapożyczenia wskażą na zwią- 

zki kulturalne i dopiero na podstawie 
tych prac będzie można zbudować 
syntezę o dawnych siedzibach Bałtów 
i ich stosunkach z Słowianami i Ugro- 
finami, co jest ważne nie tylko dla 
„czystej* nauki, ale i życia codzien- 
nego w najobszerniejszem tego słowa 
znaczeniu, gdyż między nauką a ży- 

ciem zachodzi ścisły związek. | 

Przy końcu podał prelegent bibljo 
grafję i źródła omówionych zagad- 
nień. 

Prof. Rozwadowski zakończył wy- 
kład życzeniem, by danem mu było 
wydać nakładem Instytutu popular- 
ną książkę o problemach, które na- 
szkicował w odczycie, coś w rodzaju 
wstępu do filąlogji litewskiej, któryby 
zachęcił nietylko studentów, ale i szer 

szy ogół do żywszego, niż dotąd zaj. 

mowania się zagadnieniami słowiań- 
sko-litewskiemi. M. A.



  

    

Mr. 268 (2210) 
K UM PER WTU PONO SKT 

WIEŚCIIOBRAZKIZ KRAJU. 
Straszne barbarzyństwo sowieckie. 

Całą wieś wycięto w pień za stawianie oporu. 

Z Dzisny donoszą, iż na terenie 

okręgu krajskiego sowieckie karne 

oddziały z rozporządzenia władz miń- 

skich wycięły w pień kilkunastu mie- 

szkańców wsi Tobołki za stawianie 

  

  

  

oporu władzy podczas rewizji broni. 

Zabito i poraniono około 50 osób. 

9 włościan dnia 18 b. m. zdołało 

szczęśliwie zbiec i przedostać się na 

teren polski. 

Wstrząsająca tragedja w maj. Sirany. 
15-letni syn mści hańbę rodziny. 

  

— Majątek Sirany — własność p. Anto- 

miewicza położony na terenie gm. kobyłnie- 

kiej, stał się widownią wstrząsającej tra- 

geaii 

Wieczorem nad ranem na schodaeh tuż 

przy domu mieszkałnym znaleziono zwłoki 

administratora majątku Stanisława Rutkow- 

skiego z dwiema ranami postrzałowemi. 

Już pierwsze eględziny zwłok pozwoliły 

ustalić, że Rutkowski został zamordowany. 

Wdrożone natychmi: śledztwo w celu usła 

tenia zabójcy dało wynik nader sensacyjny. 

Okazało się bowiem, że "Rutkowski za- 

strzelony został przez 15-letniego syna właś 

ciciela majątku Mikołaja Antoniewieza, któ- 

  

   

  

  

    

rego natychmiast zatrzymano, 
Badany Mikołaj Antoniewiez przyznał się 

do zab wa Rutkowskiego, przyczemi ©- 

świadczył, że zastrzelił go z zemsty, za to, że 

ten utrzymywał stosunki miłosne z jego mat- 

ką Marją Antoniewiczewą. 
Według zeznań młodocianego zabójcy 

uprzedzał on Rutkowskiego, że się zemści 

na nim i żądał, a nawet błagał na kołanach, 

by zrzekł się posady administratora i opuś- 

cił majątek. Kiedy to wszystko nie pomogło 

postanowił go zastrzelić i czynu planowa- 
nego dokonał. 

Dalsze dochodzenie w sprawie tej ponu- 
rej tragedji trwa. (e). 

   

   

- Zagadkowe postrzelenie. 
Ofiarę napastników przewieziono do Wilna. 

Wezoraj 6 godzinie 2 w nocy wpobližu 

Bialej Waki, koło szosy im. Marszałka Pił- 

sudskiego, jacyś nieznani osobnicy oddali 

strzał z dubeltówki naładewanej Śrutem w 

kierunku zdążającego na furmance do Wilna 

mieszkańca wsi Sorok Tatary Władysława 

  

      

Miekuna. 
Ciężko rannego jekuna w stanie groź- 

nym przewieziono do Wilna i umieszczono 
w szpitalu św. Jakóba. Powiadomiona 0 wy- 
padku policja wszezęła dochodzenie celem 
ustalenia sprawców. (e). 

  

Wykolejenie się parowozu osobowego 
pociągu 

Wczoraj o godzinie 2 nad ranem wpo- 

bliżu Hoduciszek miała miejsce katastrofa 

kolejowa, która tylko dzięki szezęśliwemu 

zbiegowi okoliczności nie pociągnęła za 50- 

ba ofiar w ludziach. 

W odległości 1 i pół kilometra od Ho- 
duciszek wykoleiła się nagle lokomotywa. 
Maszynista i palacz zostali lekko pokale- 

czeni. Na szczęście wykolejenie lokomotywy 
mie pociągnęło za sobą wykolejenia wago- 

Nr. 512. 
nów, tak że nikt z pasażerów nie ueier- 
piał. 

Po otrzymaniu tej wiadomości w Wiłnie, 
na miejsce wypadku natychmiast wyjecha- 
ła specjalna komisja kolejowa oraz naczel- 
nik urzędu śledczego p. nadkomisarz Sza- 

frański. 
Przeprowadzone dotychczasowe dochodze 

nie ustaliło, że wykolejenie się lokomotywy 
nastąpiło z powodu pęknięcia osi. Dałsze 
dochodzenie trwa. (e) 

  

Jak w dzikich stepach Patagonii. 

Przy pomocy „lasso' usiłował zadusić swego przeciwnika. 

Niecodzienny wypadek usiłowania zabój- 

stwa miał miejsce we wsi Kozaryszcze gm. 

gródeckiej. Mie: Jan Orlo, 

chcąc zemścić się na swym sąs edzie Kon- 

stantym Borowskim, z którym miał sprawę 

sądową, usiłował go zamordować, 

W tym celu ubiegłego wieczoru zaczajł 

  

    
   

się przed jego mieszkaniem i gdy Borowski 
wracał do domu zarzucił mu na szyję sznur 
i usiłował go zadusić. Na szczęście podczas 
szamotania się nadeszli brat Borowskiego 
Borys, Władysław Bubren 1 $. Adamowicz, 
którzy B. uwolnili. Powiadomiona o zajściu 
policja Orłę aresztowała. (C). 

Mołodeczno. 
Obchód 11 listopada w Mołodecznie. 

Wedłuz programu uchwalonego przez 

Komitet obywatelski wspólnie z Radą Po: 

wiatową B. B. W R. Obchód uroczystości 

t3-lecia odzyskania niepodległości obejmo- 

wał 2 dm. 
Dzień 10 listopada był dniem żałoby, za 

poległych w walce o niepodległość. W tym 

dniu odbyły się z rana nabożeństwa żałobne 

w cerkwi i kościele, wieczorem zaś wyru- 

szył pochód na cmentarz wojskowy. Po po- 

chodzie odbył się uroczysty capstrzyk. Te- 

goż dnia wieczorem w sali Ogniska Kolejo- 

wego, staraniem szkoły powszechnej Nr. 2 

zorganizowana została akademja okoliczno- 
ściowa dla dzieci szkolnych. 

W dniu 11 listopada uroczystości rozpo- 
«zęte zostały nabożeństwami okolicznościo: 

wemi w synagodze i cerkwi, przy udziale 

przedstawicieli władz i wojska. W między- 

czasie na ul. Zamkowej obok kościoła para: 

ijalnego ustawiły się szeregi stacjonującego 

w Mołodecznie wojska. Raport odebrał d-ca 

garnizonu p. pułk. dypl. Smolarski. Następ- 

   

   

  

   
    

  

nie odbyła się uroczysta msza polowa, ce- 

łebrowana przez miejscowego księdza kape- 

dana. Po kazaniu przemówił z trybuny d-ca 

garnizonu streszczając dzieje Polski od od- 

zyskania Niepodległości, podkreślając dzie- 
jowe momenty tego okresu. Zebrane tłumy 

podchwyciły okrzy a cześć Rzeczypospo- 
litej, Jej Prezydenta i Pierwszego Mar alka 

Polski, którym p. pułkownik zakończył swo- 

je przemówienie, 
Po przemówi 

Rady B. B. W. R. p. Lukaszewic 

mieszkańcy m. Molodeczna uchwal 

przeciwko wystąpieniu sen. Borah 

W” defiladzie. która odbyła się po nabo- 

żeństwie poza wojskiem, wzięły udział także 

organizacje P. W. i W. F., harcerze, cech 

  

       
   

eniu sekretarza Powiatowej 
zebrani 

protest    
      

  

   

rzemieślniczy, straż / pożarna i  dziatwa 

szkołna. 
Wieczorem w sali kina „Baj odbyła 

się uroczysta akademja, podczas której zes- 

pół amatofów wojskowych odegrał dramat 

P. t „Więzień Magdebupski* na akademji 

zaś w Ognisku kolejowwem dano przez ze- 

spół kolejarzy „Kłopoty p. Złotopolskiego*. 

Pawan. 

11 listopada w Połoczanach. 

Obchód święta 11 listopada r. b. w głu- 

<hej wiosce Połoczany odbył nader upo- 

<zyście. Staraniem miejscowego nauc. iel- 

stwa w osobach pp. Łysakowskiego Felicja- 
na, Michalkiewicza Stefana, Wolińskiej Ja- 

niny i Kopaczówny Janiny, urzędników gmi- 
ny p. Okuniewicza i Wołka, oraz miejsco- 

wych — pp. J. Gewojnowej, Morawskiej, 
Morawskiego, StŁ Karabana, B. Karabana, 
Cz. „Jankowskiego i J. Szydłowskiego, został 
ułożony niżej podany program uroczystości, 
który wykonano jak następuje: 

O godz. 10 w kościele oborkowskim od- 

było się uroczyste nabożeństwo przy udzia- 

le miejscowych władz, nauczycielstwa z dzia 

twą szkolną i miejscowego społecze st a. 

O godz. 17, w świetlicy P. W. i W. F. 

w nowowybudowanym gmachu Urzędu gmin 

mego, w skromnie lecz gustownie udekopo- 
wygłoszony 

    

  

  

   

  

    

  

Polski i 

wskrzeszenie Ojczyzny pod Wodzem Narodu 
przebieg historyczny dziejów 

ego Marszałka Józefa Pił- 

sudskiego, na cześć którego wszyscy po- 

wstali wznosząc okrzyki: „Niech żyje.!!* 

"Tak samo zostały wzniesione okrzyki na 
cześć Pana Prezydenta. 

Po odczycie, odbyło się przedstawienie, 

odegrane przez wyżej pomienionych orga- 

nizatorów. Odegrane sztuczki „Szaleńcy” i 

„Końska kuracja" w zupełności dobrze, ku 

powszechnemu zadowoleniu obecnych. Po 

przedstawieniu odbyła się zabawa tanecz- 

na, która przeciągnęła się do rana. 

Naogół uroczystość obchodu 'święta w 

dniu 11 listopada r. b. w Połoczanach od- 

byla się bodaj jak nigdy. Sala była prze- 

pełniona, nastrój panował ożywiony, tak 

Że należy spodziewać się, iż głucha dotych- 

<zas wieś Połoczany ożywi się, a organiza- 

Połskiego Pier 

  

torzy nadal będą pracować, celem rozsze- 
rzenia oyganizacji kulturalno-oświatowej w 
Połoczanach. w. W. 

Druja. 
Święto Niepodległości — Zmiany 

w gminie. 

Że w każdej mejscowości na całym ob- 
szarze Rzplitej a głównie po miastach u- 
świetniono odpowiednim obchodem rocznicę 
Niepodległości w dniu 11-go listopada a tak- 
że i u nas w Drui — to rzecz zrozumiała 
i nie nadzwyczajna. Rok rocznie urządzano 
u nas taki obchód, to też i w tym roku na 
zebraniu obywatelskiem zwołanem z inicja- 
tywy Gminy w październiku, wybrano Ko- 
mitet w celu urządzenia odpowiedniego ob- 
chodu. 

Do Komitetu ścisłego weszli przedstawi- 
ciele tych instytucyj, które zwykle dają głó- 
wny program obchodu a mianowicie: przed- 
stawiciel szkoły powszechnej, gimnazjum i 

wojska, do szerszego Komitetu powo- 
łano z każdej miejscowej organizacji i in- 
stytucji po jednym przedstawicielu razem 

do 15 osób. Taki skład Komitetu ścisłego 
i szerszego był gwarancją, że obchód będzie 
urządzony rozumnie, godnie z uzgodniodno- 
nym programem i ku ogólnemu zadowole- 
niu. Przynajmniej w tym wypadku, gdzie 
nie odgrywają i odgrywać nie powinny ża- 
dnej roli, ani rozbieżności polityczne, ani 
różnice religijne, narodowościowe i społecz- 
ne — powinna być jedność w działaniu i 
zgoda, gdyż tu chodzi jedynie o uczczenie 
Niepodległości narodowej i wyrażenie lo- 
jalności wszystkich obywateli wobec Państ- 

wa Polskiego. ь 

Tak być powinno, ale tak nie bylo, albo- 

wiem ogół nie mógł zrozumi dlaczego w 

takiej małej Drui nie liczącej nawet 3 ty- 

sięcy stałej ludności, urządzono wieczorem 

o jednej i tej samej godzinie dwie imprezy! 

Oto gimnazjum pod własną firmą dalo 
przedstawienie (odegrano dość dobrze sztu- 

kę Fredry p. t. „Dożywocie*) i powtórzyło 

swój program z popołudniowej akademji 

z dodatkiem doskonałego odczytu o zna- 

czeniu Niepodległości wygłoszonego przez 

p. prof. Wojakiew Nawiasem mówiąc 

dochód z przedstawienia był przeznaczony 

w połowie na bezrobotnych. Szkoła pow- 

szechna, pod firmą Komitetu powtórzyła 

swój program z popołudniowej wspólnej 

akademji z dodatkiem krótkiego przemó- 

wienia p. Staniszewskiego w Świetlicy żoł- 

nierskiej. Te dwie imprezy z powodzeniem 

        

   

mogły być połączone razem, albo przynaj- 
ać    mniej nie powinno się ich było naznac 

na jedną i tę samą godzinę. Wytworzyła 

się bowiem z tego powodu taka sytuacja, 
że wielu obywateli nie chcąc być zapewne 

lepszymi dla jednej a gorszymi dla dru- 
giej strony pozostało... w domu. Wskutek 

lego jak w Świetlicy na akademji „dła do- 

h* było bardzo szezupłe zebranie, tak 
w gimnazjum nie było jak zwykle 

przepełnienia. 

, Zaznaczyć tu trzeba, iż szerszy Komitet 

nie był ani razu zwołany, aby zbiorowym 
rozumem uzgodnił program obchodu. Cały 
program robił i wziął na swoją odpowie- 
dzialność Komitet ścisły i narobił... kwasu. 
I poco to? 

Naogół — powiedzieć można — nic tak 
bardzo złego Się nie stało, ale rozumniej 
i pożyteczniejby było, aby na przyszłość 

podobne nieporozumienia nie miały miej- 

sca. 

I z Zarządu naszej gminy nie wychodzą 

najaw pocieszające fakty, chocia dobre 

wyczyny ludzi na stanowiskach zawsze mile 

są widziane. Tymczasem ogół ludności do- 

wiaduje się, że tutejszy wójt p. W. został 

przez władze nadzorcze usunięty z urzędo- 

wania. Ogół nie zna przyczyn tego faktu, 
lecz każdy się domyśla, że się to stało nie 
za dobrą działalność i wzorowe sprawowa- 

nie powierzonego urzędu. Poprzednio był 
usunięty egzekutor p. O. a stało się to na 
skutek ogólnych skarg ludności (które — 
zdaje się — dotarły daleko poza Druję) 
na nieprawidłowy sposób ściągania zaleg- 
łych podatków, a jeszcze bardziej na nie- 

   

    

   

zgodne z ustawą i wygórowane do zdziep- 

stwa koszta egzekucyjne. 

Ze względu na niebywałe ciężkie czasy 

i ogólny kryzys gospodarczy, należy wyma- 

gać od każdego urzędnika mającego stycz- 

ność z ludnością wielkiej sumienności i tak- 

tu. Bowiem ta ludność chociaż spokojna 

i w gruncie dobra, przypisuje każde złe 

postępowanie (nie mówiąc o nadużyciach) 

na karb Państwa, przeto taki urzędnik za- 

miast pożytku wyrządza wielką szkodę dla 

całego Państwa. B 

Podbrodzie. 
Przedstawienie w Rymkach. 

W. sobotę dn. 14 b. m. Koło Młodzieży 

z Santoki, odegrało u nas w Rymkach pod 

przewodnictwem p. Bronisławy Trypuciów- 

ny, nauczycielki w Rymkach sztuki p. t. 

„Skazanie i „Marcowy kawaler*. Sala by- 

ła wypełniona po brzegi, a wśród zebra- 

nych widzieliśmy p. Łozowskiego, 

gminy podbrodzkiej, który jest 
przyjacielem naszej szkoły. 

Po przedstawieniu odbyła się zabawa, 

przy dźwiękach orkiestry strunnej. 
Miejscowy. 

  

  

  

      

  

ź 

wielkim 

13 rocznica niepodległości we wsi 

Góże. E 

Dn. 15 b. m. staraniem pani Dedejczyk- 

Maciulińskiej, nauczycielki w Kościelnikach, 

  

  

no na potrzeby kulturaln 

odbył się. obchód 13 rocznicy Niepodleg- 

łości. 
O godz. 19 w sali pełnej po brzegi pani 

Dedejczyk-Maciulińska opowiedziała nam w 

jaki sposób Polska stała się wolną. Potem 

dzieci szkoły Kocielnickiej  deklamowaly 

wiersze. Na zakończenie odegrano sztukę 

p. t. „Skazaniec“. 

Wszyscy artyści-amatorzy wykonali swo- 

je role dobrze, a ludność zadowolona ob- 

darzała lepsze momenty oklaskami. 

Reżyserowała p. Dedejczyk-Maciulińska. 

Po przedstawieniu tańczono do świtu: Trze- 

ba zaznaczyć, że miłe połączono z poży- 

tecznem, bo całkowity dochód przeznaczo- 
światowe miej- 

Miejscowy. 

  

scowego oddziału „Federacji“. 

Kuprjaniszki. 
Obchód rocznicy niepodległości. 

Wi dniu 11 b. m, t. j. w trzynastą rocz- 

nićę Wskrzeszenia stwa Polskiego w 

szkole powsz. ND 2 m. Wilna odbyła się 

akademja dla dzieci szkolnych o godz. 10-ej, 

a dla starszych o godz. 5-ej wieczorem. 

Na program złoż. się, przemówienie, de- 

klamacje i sztuc odegrana przez dziat- 

wę szkolną. Wystąpił również po raz pierw- 

szy zorganizowany przez nauczycielkę śpie- 

wu p. Jarzynową chór szkolny. Pomimo nie- 

pogody duża sala rekreacyjna przepełniona 

była publicznością. 

  

  

   

    

  

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

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

Kino dźwiękowe 

Pogoń 
w Nowogródku — 

Nowogródek. 
Tylko Cyryn może być siedzibą 

gminy cyryńskiej. 

  

Naskutek starań  Bezpartyjnego Bloku 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zarzą- 

dziło przeniesienie siedziby Urzędu Gminy 

Qyryn z maj. Worończy do miasteczka Cy- 

ryna, którego nazwę nosi wspomniana gmi- 

na. 
Oczywiście takie zarządzenie nie jest na 

rękę właścicielom Worończy, od których 

Urząd Gminy dzierżawi nikomu niępotrzeb- 

ny tam lokal. Przytem ze względu na sie- 

dzibę urzędu gminy, jest tam posterunek 

Palicji Państw., agencja pocztowa i wszel- 

kie inne dogodności dla majątku. Nie więc 

dziwnego, że w monarchistycznym „Kurje- 

rze Nowogródzkim* ukazał się artykuł pod- 

pisany inicjałem A. L., w którym autor do- 

wodzi, że majątek Worończa leży jakoby 

w centrum gminy, wobec czego dojazd do 

Wforończy jest dogodniejszy niż do Cyryna, 

że gmina nabyła od właścicielki Worończy 

p. Lubańskiej plac pod budowę budynku 

urzędu, że Worończa posiada bibljotekę 

Polskiej Macierzy Szkolnej, že jest tam 

kościół, że przeniesienie urzędu gminy do 

Cyryna naraziłoby na zbędne koszta i wo- 

góle byłoby to krzywdą dla miejscowej lud- 

ności. : 

Te jednak argumenta niczem są w ро- 

równaniu z faktami przemawiającemi za 

przeniesieniem siedziby urzędu gminy z Wo- 

rończy zpowrotem do Cyryna. Przedewszy- 

stkiem urząd gminy Cyryn miał swoją sie- 

dzibę w Cyryniu od lat wielu. Wskutek te- 

go, jak również i dzięki swemu położeniu 

  

   

wśród zgęszczonych naokoło wiosek i osie-. 

dli, Cyryn stał się dość dużem miastęcz- 

kiem, liczącem około 1000 mieszkańców. 

W czasie wojny światowej Cyryn został do- 

szczętnie spalony, jednak dzisiaj mimo to 

znowu się odbudowuje i liczy już sporo do- 

mów. Rzeczą zrozumiałą jest, że dla roz- 

woju takiego miasteczka, przeniesienie sie- 

dziby urzędu gminy ma duże znaczenie. Na- 

tomiast Worończa jest tylko majątkiem i 

dzisiaj pomimo tylu lat istnienia tam urzę- 

du gminy pozostaje on nadal opuszczonym 

zakątkiem gminy. Wprawdzie jest tam koś- 

ciół, ale przecież ludzie przyjeżdżają na na- 

bożeństwa tylko w niedzielę kiedy urzędy 

sią nieczynne. Dalej, w Worończy gmina 

nie ma własnego lokału, a musi go wynaj- 

mować, co naprawdę jest absurdem, gdyż 

mając własny duży plac w Gyryniu, gdzie 

niegdyś był budynek urzędu gminy — za 

pieniądze wydane w ciągu tych 10 lat na 

dzierżawę -—— można było wybudować w Cy- 

ryniu własny budynek, jak to uczyniły in- 

ne gminy. Obecnie sprawa ta jest aktual- 

niejszą, że mieszkańcy Cyryna i okolic sa- 
mi bezpłatnie podejmują się zwiezienia po- 
trzebnego budulca. Następnie w Worończy 

brak jest mieszkań dla funkcjonarjuszów 

Pol. Państw., na co w Cyryniu nie można 

się skarżyć. Również nie może być ża dnej 

trudności z dojazdem do Cyryna, gdyż od- 

legły on jest od Worończy zaledwie o 7 

kilometrów. Co zaś do bibljoteki, to można 

ją mieć również i w Cyryniu, gdzie jest 

bardziej potrzebną i prędzej osiągnie swój 

cel niż w Worończy. Co do kosztów prze- 

niesienia urzędu gminy, to biorąc pod uwa- 

gę zaofiarowaną pomoc Związku Młodzieży 

Wiejskiej nie będą one tak duże. Zresztą 

wobec powyższych faktów przeniesienie sie- 

dziby Urzędu gminy staje się nieodzowne 

to też jednorazowy wydatek nie powinien 

być tu przeszkodą, tem bardziej, że jest 

to życzenie większości mieszkańców gminy 

cyryńskiej. $ Tw. 

Kursy języków obeych. 

Zarząd Zyzeszenia Wojewódzkiego Zwią- 

zku Pracy Obywatelskiej Kobiet w Nowo- 

gródku organizuje w czasie najbliższym kur- 

sy języka francuskiego i nie ckiego dla 

osób dorosłych. 

Opłata za kurs 3 zł. miesięcznie od 0so- 

by. Zapisy przyjmuje się codziennie do dnia 

23 b. m. w Sekretarjacie Zarządu Zrzesz. 

Wojewódzkiego Z. P. O. K. gmach by- 

łego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Z. 

Beczkowicza, — pokój Nr. 21 — Isze piętro. 

Uczęszczający na kurs będą: mieli moż- 

ność korzystania na miejscu bezpłatnie # 

czytelni zaopatrzonej w pisma, tygodniki i 

miesięczniki polskie, francuskie i niemiec- 

kie. 

      

  

   

  

  

Migawki nowogródzkie. 

— No, panie Michale — mówi zreduko- 

wany urzędnik do swego głuchego kolegi — 

wyrzucili nas na zieloną trawkę... 

— Tak, tak — brzmi odpowiedź. 

— No, ale ponieważ tej trawki już nie- 

ma, to mamy jakoby dostać coś niecoś od 

Komitetu do Spraw Bezrobocia? 

— Tak, tak — zieloną trawkę... 

— Słyszałem jednak, że Komitet zebrał 

już moc pieniędzy dla nas, ale gdy chciano 

podjąć te pieniądze na kupno wieprzy — 

po jednemu na bezrobotnego pracownika 

fizycznego, a dla inteligenta po jednem kur- 

„MONTE CARLO" 
Wspaniały film! — 

częciu — to tych pieniędzy trzeba było dłu- 

go szukać w Kasie... 

— Tak tak -—- wolę kasę. 

— Wie pan. jabym wolał jakieś płatne 

zajęcie, ale gdzie go szukać? Słyszałem, że w 

niektórych nowogródzkich instylucjach są 

jednak urzędnicy, którzy mają dodatkowe 

źródła zarobkowania. Może dałoby się jakoś 

przemówić im do sumienia? 

— Tak, tak niema dziś sumienia. „ 

Wiem podszedł do nich jakiś robotnik, 

y przysłuchiwał się tej rozmowie i mó- 

    

któ 

    

— Et, widzę że wiełe was uczono, jed- 

nak niedouczono... Ot jak ludzie rozumni 

robią: zapisują się jaka bezrobotni, dosta- 

ją tam produkta a czasami i trochę pienię- 

dzy, tak że od czasu do czasu można sobie 

pofolgować — no i pracują gdzieś pokry- 

jomu. Niedawno jedna manicurzystka wyje- 

chała z Nowogródka do Wilna bo nie chcia- 

ła tu pracować i tam otrzymuje po 60 zł. 

zapomogi i zajęcie w sekrecie. 

  

Iw. 

Oil kui LLS 

Echa zajść ulicznych. 

w Wilnie panuje niezamącony 
spokój. 

Dzień wczorajszy minął w Wilnie zupeł- 
nie spokojnie. Wobec kursujących pogłosek 
o mającym się odbyć wiecu akademickim 
w niektórych punktach miasta wzmocnione 
zostały patrole policyjne. Zarządzenie to 0- 
kazało się jednak zbyteczne, gdyż spokój 
nigdzie nie został zakłócony. 

Zadanie komisji wojewódz- 
kiej. : 

W. związku z niejasnemi doniesieniami pra- 
sy co do charakteru komisji, urzędującej pod 
przewodnictwem p. wicewojewody Jankow- 
skiego w sprawie ostatnich zajść wileńskien 
dowiadujemy się ze źródła urzędowego, że 
komisja ta, o charakterze Ściśle wewnętrz- 

nym, powołana została przez p. wojewodę 
wileńskiego celem rozpatrzenia skarg, napły. 
wających z różnych stron do p. wojewody, 

na poszczególne organa podległej mu admi- 
nistracji i policji, (Pot.) 

Sprostowanie nieprawdzi- 
wych na. „Expressu 

I. - 
W. „Expressie Wileńskim* z dnia 18 b. 

m. pojawiła się oparta na mylnych informa. 
cjach notatka, łącząca pobyt p. ministra 
Sprawiedliwości w Wilnie, ze sprawą ostat. 
nich zajść ulicznych i donosząca o rzekomym 
przy jeździe wraz z p. ministrem komisji śled- 
czej z inspektorem Zielińskim na czele. 

Dowiadujemy się ze źródła urzędowego, 

że podane w przytoczonej notatce okoliczno- 
ści, towarzysące przyjazdowi p. ministra, są 

nieprawdziwe, gdyż p. minister Michałowski 
zatrzymał się w Wilnie jedynie w przejeź. 
dzie na kilka godzin w sprawach ściśle pry- 
watnych. Również nie odpowiada rzeczywi 
stości wersja o przybyciu komisji śledczej, 
zaś inspektor Zieliński, delegowany przez 
Główną Komendę P. P., bawi w Wilnie wy 
łącznie w sprawie dochodzeń dyscyplinarnych 
przeciwko  nadkomisarzowi Policji Państwo- 
wej p. Dąbrowskiemu, zawieszonemu na po- 
lecenie p. wojewody w urzędowaniu. (Pat.). 

Zebranie przedstawicieli mło- 
dzieży akademickiej w spra- 

wie zajść ulicznych. 
Wezoraj w sprawie ostatnich zajść uli- 

cznych odbyło się w łokalu mensy akade- 
miekiej zebranie przedstawicieli niektórych 
korporacyj i kół naukowych młodzieży aka- 

demickiej. 

R sa 1 

Wznowienie zbiórki ofiar 
na bezrobotnych. 

W sekcji pomocy Wojewódzkiego Komi- 
tetu do Spraw Bezrobocia odbywa się sor- 
towanie stosów najróżnorodniejszych ofiar, 
znajdujących się na składach Komitetu. 

Zbiórka, przerwana naskutek wypadków 

ostatnich dni, będzie wznowiona z dniem 
19 bm. i kontynuowana do dnia 25 b. m. 

  

  

      

Opodatkowanie się na rzecz 
bezrobotnych. 

Pracownicy Wileńskiego Okręgowego. i 
Miejscowego Urzędów Miań w Wilnie je- 
dnogłośnie postanowili dobrowolnie opodat- 
kować się na rzecz bezrobotnych w wysoko- 
ści pół procent, pobieranego uposażenia, na 
okres grudzień—maj r, b. włącznie. 

3 

KRONIKA 
  Dziś: Elżbiety. 

Jutro: Feliksa. Czwartek 

  

Wschód słońca —g. 7 m. 01 

Zachód „ —z 15m. 42 

Zakładu Motesrsiogii U. 3. B. 

w Wilsie z dnia 18/XI — 1931 reku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 7/74 

Temperatura średnia + 1 С. 

< najwyższa: —- 2 С. 

majniżeza: 0 

    

. 
Opad w milimetrach: 1,5 

Wiatr przeważający: półn.-wsch. 

Tendencja baromus wzrost. 

Uwagi: pochmurno, przel. śnieg. 

OSOBISTA 

— Wyjazd prczesa Izby Skarbowej. W 

dniu 19 b. m. prezes wileńskiej Izby Skar- 

bowej p. Ratyński udaje się służbowo do 

Warszawy. Kilkudniowe zastępstwo obejmu- 

je p. Adolf Żongołłowicz, naczelnik wydzia- 

łu IV Izby. 

— Dyrektor Kolei Państwowych w Wil- 

nie p. inż. Kazimierz Falkowski wyjechał 

w dniu 18 b. m. na inspekcję linji kolejo- 

wej Białystok — Łapy, a następnie Woropa 

jewo—Druja. 

     
   

MIEJSKA. 

— Walka Magistratu z bezrobociem. Ma- 

gistrat m. Wilna w miarę możliwości finan- 
sowych stara się przyczynić do zmniej 
nie bezrobocia w mieście. W; tym celu pod- 
jęto cały szereg robót drogowych m. in. przy 

budowie dróg w Tupaciszkach i Dębioce. 
Ogółem wydział drogowy zatrudnia obec 

nie na robotach miejskich 367 bezrobotnych. 

— Konferencja w sprawie zatrudnienia 
bezrobotnych. Dziś, we czwartek odbędzie 
się konferencja naczelników wydziałów tech- 
nicznych Magistratu z udziałem szefa sekcji 
technicznej wice-prezydenta Czyża. 

Przedmiotem obrad ma być sprawa wy. 
nalezienia kredytów na zatrudnienie bezro- 

botnych i omówienie w związku z tem kon- 
junktury inwestycyjnej m. Wilna. 

— Budowa garaży autebusowych. Budo- 
wa ga ; autobusowych prowadzona przez 
spółkę „Arbon* posuwa się raźnie naprzód. 
Obecnie gmach jest już wzniesiony pod dach 
i w ciągu grudnia roboły zostaną definilyw 

nie zakończone. 
autobusowe po 10 latach przecho- 

dzą na własność miasta. Zostaną one urzą- 

dzone podług ostatnich wymogów techniki, 
kosztem zgórą 200.000 złotych. 

— Nowy chodnik. Magistrat m. Wilna u- 

łożył nowy chodnik w okolicach góry Bou- 
fałłowej koło nowowybudowanego domu aka 
demickiego. 

— Regulacja brzegów Wilji. Magistrat 
m. Wilna przystępuje w najbliższych dniach 
do regulacji nurtu i brzegów Wilji na ulicy 
Zygmuntowskiej celem zabezpieczenia mia- 
sta od skutków ewentualnego wylewu, jak 
to miało miejsce w rozmiarach katastrofal- 
nych w roku bieżącym. 

— Zabezpieczenie mostu Zwierzynieckie- 
go. Prace nad wzmocnieniem przy: 
na moście Zwierzynieckim są już na 
czeniu. W najbliższych dniach zostaną w 
tym celu zanurzone dwa nowe „materace”. 

Z KOLEL 
— Rewja w Ognisku Kolejowem. W nie- 

dzielę dnia 22 listopada o godzinie 20 w Og- 
nisku Kolejowem w Wilnie ul. Kolejowa 19 
zostanie po raz ostatni w bieżącym miesiącu 
wystawiona barwna pełna humoru mełodyj- 
na rewja w 18 obrazach p. t. „Wielka Para- 
da Kolejowa* pióra Boba, Emjota, Lwicza i 
in. muz Jaszczyńskiego, Emjota, Golda, Pe- 
tersburskiego, Gordona i in. W rewji bierze 

udział doskonała wykonawczyni piosenek 
nastrojowych p. Hanka Skorokówna, niez- 
równany humorysta, p. Szemberg, zespół 
girls i boy. Orkiestra Jaz pod kierownict- 
wem p. Michała Józwiaka. Ceny zniżone, a 
zatem w niedzielę na Rewję do Ogniska! 

Z POLICJI. 
— Przybył do Wilna z Głównej Komendy 

P. P. w Warszawie inspektor Zieliński, de- 
legowany przez Gł. Komendę do komisji 
dyscyplinarnej, rozpatrując sprawę zawie- 
szonego w czynnościach zastępcy komendan- 
ta P. P. na m. Wilno nadkomisarza Dąbro- 

wskiego. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Ognisko Związku Absolw. Gimn. 00. 

Jezuitów (Wielka 64) otwarte w dnie pow- 
szednie od godz. 17-ej do 20-ej, zaś w święta 
od godz. 10.30 do 2-ej po poł. i od 17-ej do 
20-ej. 

  

    

          

     

    

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Walne Zebranie Rodziny Wojskowej. 

Dnia 26 listopada b. r. o godzinie 17-ej w 
lokalu „Rodziny Wojskowej” Mickiewicza 13. 
odbędzie się nadzwyczajne walne zebranie 
Stowarzyszenia Rodziny Wojskowej. 

Zarząd prosi o jak najliczniejsze stawie- 
nie się członkiń. 

— Sekcja Kult. Ośw. R. Wojsk. zawiada- 
mia, iż dnia 22 b. m. o godz. li-ej przed 
poł. w Sekretarjacie R. W. Mickiewicza 13 
Dr. W. Wysocki wygłosi odczyt na temat 
„Higjena Kobiet: 

P. Członkinie z zaproszonemi Paniami 
zechcą łaskawie przybyć licznie i -punktu- 
alnie. * 

— Zebranie dyskusyjne Związku Pracy 
Obywatełskiej Kobiet, na którem p. doc. dr. 
med. Janina Hurynowicz i p. adwokat Eu- 

genja Szabelska wygłoszą odczyty p. t. ..W: 
sprawie wałki z alkoholem*, odbędzie się w 

czwartek dnia 19 listopada r. b. o godz. 6-ej 
wieczorem w lokalu Związku przy ul. Ja. 
giellońskiej Nr. 3/5 m. 3. 

Wstęp dla członkiń bezpłatny, dla gości 
30 gr. 

Imienne 

dą. 

— Zebranie Informacyjne O. Z. P. R. W 
dniu 22 bm. o godz. 16-ej odbędzie się Ze- 
branie Informacyjne Koła Wileńskiego Zw. 
Podoficerów Rezerwy w lokalu Federacji 
(żeigowskiego 4. poprzedzone odczytem p. 
majora Ossowskiego komendanta PKU w 
Wilnie na temat „Rola Podoficera Rezerwy 
w P. W. i społeczeństwie*. Ze względu na 
aktualny temat odczytu i szereg porusza- 
nych ważnych spraw związkowych — obe- 
cność wszystkich kolegów konieczna. 

RÓŻNE. 
— Delegacja Związku Kupców interwen- 

juje w sprawie bojkotu gospodarczego Żydów 

W dniu wczorajszym u p. wojewody Beczko- 

wicza i prezydenta miasta interwenjowała 

delegacja Związku kupców żydowskich w 

sprawie proklamowanego przez niektóre or- 

ganizacje akademickie bojkotu gospodarcze- 

go i sklepów żydowskich. 
Delegacja wskazała na zaognienie stosun- 

ków polsko-żydowskich, jakie zdaniem Zw. 
kupców, muszą wywołać wspomniane odez- 
wy. , 

  

   

   

  

  

zaproszenia rozsyłane nie bę- 

TEATR | MUZYKA. 
Miejski „Lutnia*. Dziś we 

9-go b. m. oraz dni nasteD- 
jąca sztukę Kaisera 

„Dzień paźd. żyserji Stani- 

sławy Wysockiej, w wykonaniu pp. Dunin- 

Rychłowskiej, Mareckiej, Glińskiego, Jaškie 

wicza, Loedla, oraz w okprawie dekoracyj- 

nej W. Makojnika. Arcyciekawa sztuka ta. 

owiana tajemniczym nastrojem, cieszy się 

w Wilnie zasłużonem powodzeniem arty- 

stycznem. 
Jutro „Lzień październikowy”. 
— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś we 

czwartek dnia 19-go b. m. oraz dni następ- 
ymy przemiłą komedję muzyczną 
Lalka* w nowej interpretacji sce- 

a W. Radułskiego. 
świetna gra ze: 

— Teatr 
czwartek dnia 
nych ujrzymy 

  

    

      

   Audrana 
nicznej pomysłu reży 
Mełodyjna, zabawna tre 

połu z pp. 
ską, Brygiewiczem, Cieciers 
czem, Domańskim, Moranowiczem, W? 

Wichrowskim oraz Wołłejką na czele, spra- 

wia e widowisko to można zaliczyć do 

najlepszych w bieżącym sezonie. Barwne 

dekoracje W. Makojnika, ewolucje tanecz- 

ne układu Z. Karpińskiego oraz kostjumy z 

Pracowni teatralnych dodają uroku temu 

przemiłemu widowisku. 
Jutro „Lałka*. 
— Udogodnienie dla P. T. Publiczności. 

Dyrekcja Teatrów Miejskich Z. A. © ko W 

Wilnie zawiadamia, że panie mogą pozosta- 

wać w kapeluszach, wchodząc na widownię. 

Udogodnienie to obejmuje również parter. 

— Św. Mikołaj dzieciom wileńskim. Dnia 

6-go grudnia r. b. o godz. 4-ej po południu 

adbędzie się w teatrze „Lutnia” przedsta- 

wienie „Kopciuszka*, urozmaicone przyby- 

ciem Św. Mikołaja, który ze sceny rozdawać 

będzie podarunki dla grzecznych dzieci, ze- 

branych na widowni. Nie wątpimy, że sala 

będzie szczelnie wypełniona. 

aAB/6 
FALA 244,1 m. — stacja o mocy 0,5 Kw. 

FALA 581 mtr. stacja o mocy 22 Kw. 

CZWARTEK, dnia 19 listopada 1931 roku. 

11.40: Kom. * 
12.10: Kom. meteor. 
12.15: Pogad. - ^ 
1235: Poranek szkolny z Filharmonji. 
15.00: Program dzienny. 
15.05: Kom. 
15.25: „Wśród książek. 

15.50: Audycja dla dzieci. 
16.20: Lekcja francuskiego. 
16.40: Codzienny odcinek powieściowy. 
16.50: Muzyka z płyt. 
17.10: Odczyt. 
17.35: Koncert życzeń (płyty). 
18.05: Audycja poświęcona muzyce i po- 

ji ludowej. 
18.50: 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. 

PIĄTEK, dnia 20 listopada 1931 r. 

; Komunikaty 
: Program dzienny. 
: Muzyka z płyt. 
Komunikaty. 

: „Drogi i kierunki nowoczesnej zo- 
ologji“ odczyt. 

: Koncert dla młodzieży. (płyty). 
: „Znaczenie gospodarcze drugiego 
powszechnego spisu ludności* od- 
czyt. 

: Codzienny odcinek powieściowy. 
: Lekcja angielskiego. 
„Rewolucja francuska“ II odczyt. 

: Koncert. 
"Kora. L. O. P..P. 

: „Polakom na Kowieńszczyźnie”. . 
: Przegląd zagranicznej prasy rolni- 

czej. 

5: „Ciotka Albinowa mówi*, 
Program na sobotę. 

: Pras. dzien. radj. 

20.00 Pogad. muzyczna. 

20.15: Koncert symfoniczny z Fiłharm. 
22.40: Kom i muzyka taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
CO KTO LUBI... 

Na program dziejsiejszego koncertu z 
płyt gramofonowych złożą się utwory, naj- 

bardziej lubiane przez radjosłuchaczy. Bę: 
dziemy więc mieli ciekawe Świadectwo. gu- 
stów i upodobań muzycznych t. zw. szero- 
kiej publiczności. 

LISTOPAD I LISTY. 

Co się robi w długie, dżdżyste listopado- 
we wieczory, kiedy wyjść z domu człowieko= 
wi się nie chce? Najchętniej pisze się listy. 
To też pomimo podrożenia taryfy poczto- 
wej napływ listów do Polskiego Radja sta- 
le wzrasta. Wi archiwum rozgłośni wileń- 
skiej znajduje się już 175 skrzynek, napeł- 
nionych po brzegi listami. Go zawiera nowa 
176 skrzynka pocztowa — opowie dziś dyr. 
W. Hulewicz. 

NĄ WILENSKIM BRUKU 
WIELKA OBŁAWA POLICYJNA 

NA MĘTY SPOŁECZNE. 

Ubiegłej nocy funkejonarjusze wydziału 
śledczego przeprowadzili w mieście  gene- 
ralną obławę we wszystkich znanych policji 

spelunkach złodziejskich oraz podejrzanych 

lokalach. Obława zarządzona została w zwią 

zku z tem, że złodzieje wykorzystujące osta- 

tnie wypadki, dokonali w mieście szeregu 

kradzieży. 
W wyniku obławy policja zatrzymała kil 

kudziesięciu opryszków, wśród których znaj- 

dują się również złodzieje oddawna poszu- 

kiwani. 
Wszystkich aresztowanych osadzono w a- 

reszcie centralnym do dyspozycji władz są- 
dowo-śledczych. 

Między zatrzymanymi są również i taey; 

którzy dopuścili się rabunków z okien wy- 

stawowych podezas ostatnich wypadków u- 

licznych. (0). 

      
  

        

  

  

  

  

        

  

    

KRADZIEŻE, 
W. dniu 18 b, m. Drożdżowi Franciszko- 

wi (Grochowa 3) w czasie jego nieobecności 
w mieszkaniu nieznani sprawcy skradli fut- 
ro na oposach, palto, oraz maszynę do szy- 
cia f-my „Singer“, łącznej wartości 1150 zł. 

— Sorokinowej Gize (Portowaó) w nocy 
z dnia 16 na 17 b. m. nieznani sprawcy 

skradli z mieszkania futro męskie wartości 

500 zł. 

PAMIĘTAJ, ŻE OBOWIĄZKIEM U- 

ŚWIADOMIONEGO OBYWATELA 
JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PRZY 

Il POWSZECHNYM SPISIE 
LUDNOŚCI.  . 

SRA ROZ BUF OSCARÓW TAA OCSZSEĄ
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Apeldo p.p.urzednikėw 
Otrzymujemy poniższą odezwę z proš- 

bą o zamieszczenie: 

Urzędnicy szeregu instytucyj pań- 
stwowych w Wilnie opodatkowali się 
dobrowolnie na rzecz pomocy bezro- 
botnym. Jednocześnie powstało: zagad 
nienie niesienia pomocy, pozostają- 
cym bez pracy kolegom. 

W związku z tem zaszła potrzeba 
ustalenia zasad akcji pomocy bezro- 
potnym z sum zebranych przez urzę- 
dników. Na zwołanem w tym cełu ze- 
braniu kolegów z poszczególnych urzę 
dów postanowiono zwrócić się do ogó 
łu Kolegów (żanek) z wezwaniem o 
przyjęcie następujących tez: 

1. Urzędnicy państwowi, jako jed- 
na z grup społecznych obowiązani są 
moralnie przyjąć czynny udział w pra 
cach Wileńskiego Wojewódzkiego Ko- 
mitetu do spraw bezrobocia, 

2. zadeklarowane przez urzędni- 
ków ofiary przelewane być powinny 
w całości do kasy wymienionego Ko. 
mitetu, 

3. Komitet 

SKLEP FUTER 

do Spraw Bezrobocia 

zaspakajać winien potrzeby pozosta- 
jących bez pracy urzędników państwo 
wych. 

Celem zajęcia jednołitego stanowi- 
ska w powyższej sprawie i przyjęcia 
udziału w pracach Wojewódzkiego 
Komitetu do spraw bezrobocia, prosi- 
my Kolegów (żanki) o wybranie upeł- 
nomocnionego delegata na zebranie. 
które zwołujemy niniejszem na dzień 
20 b. m. do lokalu Stowarzyszenia U. 
rzędników Państwowych (ul. Wileń- 
ska 33) na godz. 10-tą. 

Jednocześnie zwracamy się z ape- 
lem dobrowolnego opodatkowania się 
na rzecz pomocy bezrobotnym do Ko. 
legów (żanek) w tych urzędach, w kłó 
rych podobne uchwały dotąd jeszcze 
nie zapadły. 

Wilno, dnia 14 listopada 1931 r. 

KOMITET POROZUMIEWAWCZY 
Urzędników Państwowych w Wilnie: 

Konrad Jocz (z Wileńskiego Urzę- 
du Wojewódzkiego) 

Michał Puchalski (ze Związku U- 
rzędników Kolejowych) 

Eugenjusz Kozłowski (z Dyrekcji 
Poczt i Telegrafów) 

  

PORUDOMIŃSKICH 

KB A 3 £ R 

Stefan Ebeł (z Sądu) 
Józef Małowieski (z Kuratorjum 

Okręgu Szkolnego) 
Kazimierz Młynarczyk 

Skarbowej) 
Adam Poniatowski (z Dyrekcji La- 

sów Państwowych). 

Kurs dla Okręgowych Komi- 
sarzy Spisowych m. Wilna. 
Kurs odbędzie się w dniach 23—28 listo- 

pada 1931 r. Program Kursu przewiduje 6 
wykładów po 45 minut każdy, odbytych w 
ciągu 3 dni. Spis próbny dla Komisarzy O- 
kręgowych odbędzie się w dniu 27; omówie- 
nie wyników spisu próbnego dnia 30 listopa- 
da r. b. 

Sprawy organizacyjne zostaną załatwio- 
ne w dniu 19 listopada r. b. po omówieniu 
wyników spisu próbnego, dokonanego przeż 
Starszych Komisarzy Spisowych.  Zaintere- 
sowani starsi i okręgowi komisarze winni 
się zwracać w sprawach szkolenia według 
przynależności do kierowników poszczegól- 
nych grup. $ 

Całość kursu zostaje rozdzielona na na- 
stępujące grupy: 

Grupa I. — Kierownik grupy — prof. 
M. Gutkowski. 

Wykładowcy — Starsi Komisarze — 
Studenci U. S. B. 3 
Słuchacze — Komisarze Okręgowi — 
Studenci U. S. B. 

Izby (z 
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Grupa I. — Kierewnik grupy — wizyta- 
tor A. Milikont - Narwoysz. 
Wykładowcy — Starsi Komisarze — 
Nauczyciełowie Seminarjum, szkół 
średnich, powszechnych i  zawodo- 
wych, wyjąwszy Instytut N. Handl.- 
Gosp. 
Słuchacze — Uczniowie wszystkich od 
nośnych zakładów. 

Grupa III. — Kierownik grupy — 
Wł. Studnicki. 

prof. 

Wykładowcy — Starsi Komisarze — 
Profesorowie Instytutu Nauk Hadlo- 
wo-Gospodar. —Słuchacze — Komi- 
sarze Okręgowi — Studenci Inst. Nauk 
Handl.-Gosp. 

Grupa IV. — Kierownik grupy 
pca Nacz. Kom. J. Święcicki. 
Wykładowcy — Niektórzy ze Star- 
szych Komisarzy —-  Nauczycielowie 
szkół średnich oraz Starsi Komisarze 
— urzędniey państwowi różnych in- 
stytucyj. 

Grupa V. — Kierownik grupy Zastępca 
Kierownika Centralnego Biura Staty- 
stycznego m. Wilna W. Pac-Pomarna- 
cki. — Wykładowcy — Starsi Komisa- 
rze — Urzędnicy Magistratu m. Wil- 
na. Słuch — Komisarze Okręgowi 
urzędnicy Magistratu, Izby: Przemysło 
wo-Handlowej oraz osoby nieprzydzie- 
lone do innych grup. 

(-) T. Nagurski 
Naczelny Komisarz Spisowy 

m. Wilna. 

—Zastę- 

      

   
    

  

  

Echa koncertu pocztowców 
na rzecz bezrobotnych. 

W dniu 14 b. m. byliśmy świadka- 
mi precyzyjnie zorganizowanego kon- 
certu muzykalno-wokalnego, urządzo- 
nego na rzecz bezrobotnych przez po. 
człowców wileńskich, którzy bądź 
przy własnym wspułudziale, bądź za- 
proszonych artystów, dali nam nieco- 
dzienny program. 

Jędrne, rzeczowe j obfitujące w ar 

gumenty przemówienie wstępne wy- 
głosił Prezes Dyrekcji Poczt i Telegra 
fów inż. Karol Żuchowicz, którego za 
inicjatywę urządzenia koncertu nagro 
dzono rzęsistemi oklaskami. 

W koncercie tym, wstępnym bo 
jem podbiła publiczność p. Marja 
Szmurłowa, wykonując z właściwą so 
bie umiejętnością szereg aryj, a 
szczególności podobały się wyjątki z 
„Carmen“ i walc Caton z „Casanowy“ 
Różyckiego z towarzyszeniem poczto- 
wej orkiestry smyczkowej, pod dyrek 
cją uzdolnionego dyrygenta p. Roma- 
na Hermana. 

P. Janina Sumorokowa swojemi re 

IN 

w 
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cyłacjami, jako też artysta dramaty- 
czny Stanisław Wyrzykowski „Redu- 
tą Ordona* zdobyli sobie poklask słu- 
chaczy. 

Całość uzupełniły występy wspo- 
mnianej orkiestry smyczkowej, świet- 
nie prowadzonej przez p. Hermaria, 
dętej przez p. Stachacza i Chóru Po- 
cztowcow pod dyr. prof. J. Leśniew- 
skiego oraz solowe śpiewy p. E. Oł 
szewskiego, które przyczyniły się do 
wzbogacenia doborowego programu, 
stojącego na wyżynie, rzadko spoty- 
kanej wśród amatorskich zespołów. 

Część organizacyjna spoczywała w 
rękach znanego w naszem mieście ze 
sprężystości majora Eugenjusza Ku- 
złowskiego. 

Lesz. 

  

| POSZUKUJĘ POSADY | 
'RZĄDCY DOMU 

| w domach rządowych lub prywatnych. 
| Posiadam dobre świadectwa. Łaskawe 

oferty proszę nadsyłsć do Redakcji 
| „Kusjera: Wileaskiego“ pod. Nr. 87871 

dla W. S. 
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Dźwiękowy Kino-Teatr 

HELIOS 

padicznśi Maurice Chevalier publiczności 

w swem najnowszem arcydziele 

w-g op. „Czar Wałca”, reżyserja Lubicza, muzyka Oskara Strausa, 

NAD PROGRAM: DODATKI DŹWIĘKOWE. 
Na pierwszy seans ceny zniżone. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

Dziśl 
Wielki rewelacyjny 
przebój dźwiękowy 

Dźwiękowe Kino 

CGUING 
ai. Wielka 47, tel. 15-41 

Dźwięk. Kino-Teatr 

„PAN“ 
Arcyfiim dźwiękowy 

rež. J. W.STEJNBERGA 

Dziś ceny normalnę) e'I5ias: Balkon 60 sr. Garter 128, 
Film, za ktėrym szalrje caly šwiat! Atrakcyjny przebėj eezonu! 

Wesoly porucznik 
z udziałem prześliczej CLAUDETTE COLBERT. 

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

Na premjerę honorowe bilety nieważne. 

PODNIEBNY ROMANS (Piekło) 
W rol. główn.: Ulubieniec publiczności słynny amant Charles Forrel i nowa wielka gwiazda, kobieta 
o zielon. oczach Elissa Landi. Romans! Rewelacjal Emocjal NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe 

Początek seansów o godz. 4, 6 8 i 10.30, w dnie świąt. o g. 2-ej. 

SB UROCZYSTE OTWARCIE! 

MAROKKO 

Dźwiękowy Kino-Teatr 

[HOLLYWOOD 

Na |-szy seens ceny zniżone. 

na aparatach dźwiękowych 

„KLANGFILM“ (A. E. C.) 

    
  

W rol. gł. sł i i: P. tek o g 2-ej. Honor. WIELKA 42 | - ięzde ckm. Marlena Dietrich, Gary Cooper i Adolf Menjou. East e pienes 
Ei=xs Koiejowe Dziš i dni następnych! K bi t k u = Ten glošny film bardzo na- 

! Najpotężni arcydzieło : turalistycznie przedstawia GGNISKO| CSEEEĘ obieta na KSIĘŻYCU cyz: 
i i : 5 iś jeszcze j tazją, mo- 

łówaych WII Fritsch i czerwiec (Gerda Maurns. SPY jeezywikościa już jutej 
(bez dworsa kolejow.) Początek seansów o godz. 5. W niedziele i święta o godz. 4 po poł. 

Kino - Teatr D z i Ś ! Monumentalny Emil Jannings 
film historyczny na tle 
miłostek królewskich p t. 

Reżyserja Ernesta Lubitza. LUX 
Miekiewicza 11 t. 15-61 

KINO -TEATR 

MIMOZA 
u. Wielka Nr. 25 

Dziś! Najpotęż- 
niejszy film oparty 

© tło. wschodu   
    

Wyjazd do Warszawy zbyteczny! 
Załatwiamy wszelkie zlecenia w sądach, urzędach państwowych i ko- 

munalnych, instytucjach finansowych i wszystkich innych w Warszawie, 
całej Polsce i zagranicą. " 

Legalizacje dokumentów, sprawy administracyjne, przewozowe, ulg 
celnych, konsularne, (wizy), spadkowe. hipoteczne (wyciągi), rolne (koma- 
sacja, serwituty, parcelacja), poszukiwanie rodzin, etc. | 

„Interwencje, zastępstwa, porady, informacje, pośrednictwo we wszel- 
kieh sprawach. Windykacje weksli. Egzekwowanie należności. Wywiady. 

BIURO „POMOC PRAWNO-HANDLOWA" 
Warszawa, Nowy-Świat 28, tel. 687-64. — Konto P. K. O. 9125. 

Prosimy załączać znaczki pocztowe na odpowiedź 
Uwaga: Biuro istnieje piąty rok. 

Zlecenia w Wilnie przyjmuje: M. GNIADKOWSKI, ul. Ś-to Jańska 9, m. 2. 
Telefon 16-06 

    

Anna Boleyn === 
— : lmponująca treść! 

NAD PROGRAM: Arcywesoła komedja w 3 akt. króla ekranu Charlie Chaplina p. t. „Marzenia Chaplina" 
Początek seansów o godz. 4-ej, w dnie świąteczne o godz |-ej. Ceny miejsc od 40 gr. 

OGRÓD ALLAHA. 
Na egzotycznym tłe wschodu snuje się piękna opowieść miłosna. Wspaniała wystawal |Imponująca treśći 

NAD PROGRAM: Tajemniczy dom 

  

Skiep papieru, szpagatu i materjałów 

poleca do wszystkich sklepów i biur: 

  

FILIP MACDONALD. 47) 

CZTERY DNI. 
Przekład autoryzowany z angielskiego. 

Antoni usłyszał szczęknięcie słu- 
chawki i powiesił swoją. Właśnie kie- 
rował się w stronę „kawiarni*, gdzie 
Łucja siedziała jeszcze przy stole, gdy 
usłyszał warkot samochodu, który za- 
jechał szybko przed oberżę i zatrzy- 
mał się ze zgrzytem hamulców. 

Antoni wyszedł do hallu i spotkał 
się twarz w twarz z Floodem. Koło 
schodów stał mały, zniszczony, zaku- 
rzony samochodzik z inspektorem po- 
ficji u kierownicy. Ale nie był to wo- 
jowniczy Rawlins. Antoni przypom- 
nial sobie Foxa. 

— (o słychać? 
— Dużo! — odpowiedział niedba- 

le Flood, ale oczy mu błyszczały. Pod- 
niósł obie ręce i przygładził włosy. 

Antoni spojrzał na startującego in- 
spektora. ! 

— Dokąd on jedzie? 
— Do Ravenscourta—odparł Flo- 

od. — Mamy coś. I oni, ma się rozu- 
mieć, także. е 

— Niech pan wchodzi — 
Antoni. — Głodny? 

Flood potrząsnął potarganą czup- 
ryną. 

rzekł 

— Nie. Posiliłem się połicyjnemi 
kanapkami. Ale pić, tobym się napił. 
Sucha robota, psiakrew! 

Antoni paprowadził go do „kawiar 
ni*. W drzwiach spotkali wychodzą- 
cego Pike'a, który zawrócił. Flood na- 
pił się whisky i rzekł: 

— Wiedziałem, że wyciągnę coś 
ze starej i nie zawiodłem się. 

— Dała panu fotografję morder- 
cy? — zapytał ze wzgardliwym hu- 
morem Pike. 

— Nie — odrzucił lekko reportet, 
—tylko powiedziała nazwisko. I prze- 
chylił szklankę do ust, ciesząc się z 
efektu swoich słów. 

Pike otworzył usta i zamknął je 
z trzaskiem, ale w oczach świeciło mu 
zdumienie. Antoni siedział jak skamie- 
niały. Jego ciemna twarz i przymknię- 
te oczy nie miały w tej chwili naj- 
mniejszego wyrazu, chociaż ręka po- 
łożona 'na stole, zacisnęła się kurczo- 
wo w pięść. 

— Mów pan prędko! — rzekł bez- 
barwnym głosem: 

— Stara nawracała ciągle do „„fi- 

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

i Henny Porten 
Wspaniała wystawa 

Niezapomniana kre- 
acja Alice Terry i 
Iwan Petrowicza. 

Potężny sensacyjny dramat. 
W roli głównej Joe Bonomo 

pisarsko -kreślarskich 

RODZIEWICZ 
WILNO, WIELKA 9 

torebki, papier, szpagat 

i materjały biurowe   
PO CENACH NAJNIŻSZYCH. 

ranki'* — zaczął Flood. — Pan pamię- 
- ta, że wszedłem: tam w hallu na stół 

i sięgałem do firanek? Po odjeździe 
panów moja stara uspokoiła się do 
tego stopnia, że zanim / przyjechało 
więcej policji, pozwoliła się zaprowa- 
dzić na górę do swego pokoju i napiła 
się herbaty. Przyszła do siebie, ale za- 
częła tak płakać, że prawie nie nie 
mówiła, tylko od czasu do czasu, ma- 
mrotala coš 0 „firance“. Zaczęło minie 
to zastanawiač. Zbadalem firanki w 
jej pokoju — nic. Aż wkońcu strzeliło 
mi do głowy, że może ta firanka za- 
czyna się na duże „F“. Sprėbowalem, 
Zacząłem mówić o panu, Firance, — 
Flood urwał. Odsunął na bok pusłą 
szklankę, położył się piersiami na sto- 
łe i rzekł, siląc się na spokój: 

— Miałem rację. Firanka to był 
człowiek, znajomy Dollboysa, z któ- 
rym prowadził jakieś interesy. Stara 
nie wiedziała jakie. Łukasz Firanka. 
Stara widziała go tylko dwa razy, 
chociaż wciąż przychodził do syna— 
ale późnemi wieczorami, kiedy już 
była w łóżku. Jeżeli się jeszcze nie 
położyła, to syn wypraszał ją do jej 
pokoju. Nic o nim nie wiedziała ; nie 
mogła mu nic zarzucić, ale jego wizy- 
ty napełniały ją niepokojem. 

— Czy wiedziała, że ten Firanka 
był ostatniej nocy? — zapytał z prze- 
jęciem Pike. — Bo jeżeli przyszedł, i 

   ZY * 4 ego и 
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Wiino, Niemiecka 35, tel. 13-17. 

       
    

P. K. 0. 80.926 
Centrala: Warszawa, Nalewki 40. 

Oddział w Lidzie, Suwalska 22. 

i CENA 1/4 — 10 zł. 

  

  

  
  

Zioła lecznicze Ma- 
gistra Wolskie- 

go zatwierdzone przez De- 
partament Służby Zdro- 
wia — leczą cierpienia i 
dolegliwości wszelkich 
chorób (8 rodzajów ziół). 
Objaśniające _ broszurki 
wysyłamy bezpłatnie Wy- 
twórnia Magister Wolski, 
Warszawa, Złota 14, 7912 
—- 

Zaklad Fryzjerski 
Kam — Szopena 2 

Salon męski i damski, 
manicure. Wykonanie 

solidne. 7963 

  

DZI 
EEEE 

CENA % LOSU 10 ZŁOTYCH 

Wzywamy wszystkich nie posiadających jeszcze naszego losu, 

póki czas zaopatrzyć się w nasze losy szczęścia 

Kołektura Loterji Państwowej 

„LICHTLOS” 
KTE PALIT 
WILNO, WIELKĄ 44 

CEN 
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ъ
 

^ X 
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Telefon 4-25 

Maszynisika 
poszukuje posady 

jak również może być 
sngażowana do biura na 
terminową pracę, bez zo- 

bowiązania wszelkich 
praw, również wykonywu- 
ję różne prace w domu 

po b. niskich cenach. 
Łaskawe oferty proszę 
kierować do Administr 
„Kurjera Wileńskiego* — 
Jagielońska 3—1, tel 99, 
pod „Maszynistka“ 7987 

 WOZRZEZREW ACER TWZIĄRCWSIRSOSCCA 
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A 1/4 — 10 zł. 
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UTE E PAS TAS ЫОЬ ЛяНОЕЬ 

PIANINO 
do sprzedania 

Jagielloūska PH 7932 

  

i reperuję Pianina 3%: 
wynajmuję — Mickiewicza 
37—32, Wiejście z ulicy 
Ciasnej, p. Estko. 7769 

  

Do wynajęcia 
2 pokoje z kuchnią 

z osobnem wejściem 
i wszelkiemi wygodami 

Portowa 10, m. 2. 7989 

Jagiellońska 3, m. |, 
tel. 99. 7984 

  

Sprzedaje się 
skórę 

białego niedźwiedzia 
niedrogo. 

Jagiellońska 9—1-a 
7610 

OKAZYJNIE! 
I Palta zimowe damskie 

i męskie, garnitury, su 
kienki, różne futra, kożu- 
chy. skórki futrzane, róż- 
ne matetjały na damskie 
i męskie ubrania, różne 
jedwabie, bielizna, swetry 
i trykotaże, obuwie, dy- 
wany perskie, różne me- 

ble stołowe i sałonowe, 
elektroluxy, kasy ognio- 

trwałe, serwis angielski, 
maszyny do szycia i pisa- 
nia, pianina i fortepjany, 
2 motory elektryczne, sa- 
mochódy. motocykle, te- 
odolit, brylanty, zegarki 
i wiele różnych pozosta- 
łych z licytacji fantów 
sprzedaje LOMBARD 
Biskupia 12 7988 

Mieszkanie 
8 pokoje z kuchnią 

na salce 
Swiecianska Nr. 12 
od 1—5. 7962 

Mieszkanie 
sześciopokojowe 

z pełnym komfortem po 
gruntownym remoncie na- 
tychmiast do odstąpienia. 
Zgłoszenia: Jagiellońska 
8—15, między 12-1 i 4-5 

CHCES 
Musisz 

      

  

otrzymać 
posadę? 

ukończyć kursy 
korespondencyjne  imie- 
nia Sekułowicza, War- 
szawa, ulica Żurawia 42. 
Wyuczają listownie: bu- 

chalterji, rachunkowości, 
korespondencji, stenogra- 
Hi, handlu, prawa, kali- 
grafji, daktylografji, to- 
waroznawstwa, języków, 
pisowni — gramatyki pol- 
skiej, ekonomji. Żądajcie 
prospektów? 7728   

skie, ośrodki, działki, 
place, letniska, kamie- | 
nice dochodowe, domy ł 
murowane i drewniane 
z ogródkami, mieszka- 

nia wolne. 
Dom H-K. „Zachęta” 

i Mickiewicza |, tel. 9-05 

  

Dr. Medycyny 

A. CYMBLER 
Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe- 

Mickiewicza 12 
róg Tatarskiej, tel. 15-64.. 
Przyjmuje od 9-2 i5'/-7w. 

Dr. 1. KUDREWIOZ. 
Specjalność cbor. wener.,. 

syfilis i skórne, 
przyjmuje od 4—6 po poł. 
Zamkowa 15, m. 7. 7966 

Dr. I. Rucznik. 
OKULISTA 

przyjm 8—10 i 4—7 pp. 
Zawalna 30, telefon 7-80. 

7959 

Dr. B. Szeįnkier- 
Wilno, Szopena 6— 1 

    

Choroby ocžu. Przyjmuje: 

od 8—9.ej r. i 4—7-ej w. 
7961 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Zamkową 3, m. %, 
tamże gabinet kosmetycz= 
ny, usuwa zmarszczki, bro 
dawki, kurzajki i wągry.. 
W. Z. P. 48. 762% 

Akuszerka 

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

Akuszerka 

Мга ВМ 
przyjmuje od 9 r. dc 7 w 

przeprowadziła sią 
ul. Mickiewicza 46, m. £. 

W. Zdr. Nr 3093. 

    

  

Popierajcie   Ligę Morską! Rzeczną, 

to bardzo późno, bo ja siedziałem na 
dachu szopy do... 

— Nie nie wie o ostatniej nocy— 
przerwał Flood. Pamięta tylko, że się 
obudziła i usłyszała jak syn szedł po 
schodach nadół. Nie wie, która to mo- 

gła być godzina. Pomyślała tylko: 
„Firanka przyszedł", przewróciła się 
na drugi bok i usnęła. 

— Czy to wszystko? — zapytał 
Pike. W głosie jego brzmiał ton za- 
wodu. 

Nim Flood zdążył 
Antoni zapytał: 

— Jak ten Firanka wygląda? 
Głos jego był monotonny, a twarz 

—-poprostu martwa. 

Flood popatrzył na niego uważnie. 
Duży chłop, niezgrabny — wy- 

głąd zaniedbany. Wiek nieokreślony. 
Wielkie, żółte wąsy, bródka... Ubranie 
z ordynarnego materjału. Głos baso- 
wy, zgryźliwy. 

Antoni poruszył się na krześle i 
rzekł z pewnem ożywieniem:: 

— Gdzie on mieszka? Czy w tem 
hrabstwie? 

Flood potrząsnął głową. 
— Ona nie wie. Pytałem również 

służącą, Alicję, ale ta także nie wie- 
działa. ! 

— Powiedział pan o tem policji? 
Flood skinął głową. 
— Powiedziałem. Zajęli się tem. 

odpowiedzieć, 

Fox pojechał do komendanta. — Po- 
patrzył kolejno na Pike'a i Antoniego. 
-—Dziwne—rzekłe—ale policja nie sły- 
szała o tym osobniku. Jakiś ostrożny 
ptaszek. 

Nastąpiła chwila milczenia, 
czem Antoni wstał: 

— Jadę teraz do Londynu. Wrócę 
razem z Dysonem. — Spojrzał-na po- 
mocników. — Wy tu musicie się Spie- 
szyć. Starajcie się wywiedzieć o tę Fi- 
rankę. Policja na swoją rękę, a wy 
na swoją. Int więcej wywiadowców, 
tem lepiej. Ja zaraz wyruszam. Panie 
Pike, niech pan poprosi moją żonę, 
żeby zapytała Anię, czy ona. słyszała 
kiedy o tym Firance, od Dollboysa, 
czy od kogo innego. Może pan się cze- 
go dowie. Jeżeli nie wrócę wieczorem, 
to zadzwonię. 

Pike i Flood zostali sami. Popa- 
trzyli na siebie, Flood z wyrazem о- 
szołomienia, Pike z uśmiechem. 

— Pułkownik jest, dzięki Bogu, 
w swoim sosie — zauważył Pike. 

Flood wrzuszył ramionami & spoj- 
rzał na drzwi, któremi wyszedł An- 

toni. 
-—- Na co się zanosi? — zapytał. 
Pike zachichotał dziecinnym Śmie- 

chem uczniaka. 
-— Nie wiem, psiakość! 

Na dworze Antoni wołał do swego 
służącego. White wyłonił się skądciś z 

po- 

ustami pełemi jedzenia, co starał się 
ukryć, ale bez skutku. 

— Wyprowadž auto! — rozkazaž 
Antoni. — Jedziemy do Londynu. Ty 
prowadzisz. Špiesz się! 

White pobiegt szybko, 
— Dzięki Bogu! 

Antoni poszedł zatelefonować dru- 
gi raz do Ranvenscourta, którego na. 
szczęście, zastał. 

— Hallo! — rzekł komendant po- 
licji. — Właśnie miałem wyjechać. 

— Dobrze, że jeszcze pana złapa- 
łem. Czyby mi pan nie mógł powie- 
dzieć, w jakim pułku służył Blackat- 
ter we Francji? Czy on wogóle służyk 
we Francji? : 

Po krėtkiej pauzie telefon odpo- 
wiedział: 

— Owszem, był we Francji, cho-. 
ciaż nie pamiętam jego przydziału: 
Niech się rozłączy, 

Antoni powiesił słuchawkę. Pe 
dwóch minutach telefon zadzwonił i 
rzekł: 

— (Cały czas służył w pułku. 
strzelców księcia Edwarda. To jest odt 
16-30 stycznia 1915 roku do zawie-- 
szenia broni. 

(Dice n) 

opa 

mrucząc: 

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

    

Redaktor edpowiedzialny Witold Kiszkłs..


