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Podwójne zwyciestwo 
Bezpartyjnego Bloku. 

Po raz drugi ołrzymujemy tego ro- 

ku sprawdziany istotnych nastrojów, 
nurtujących szerokie masy społeczeń 
stwa. Dnia 21 czerwca odbyły się wy 
bory uzupełniające w okręgu płoc- 
kim, — dnia 22 listopada w okręgu 
przemyskim. Obu tym aktom wybor- 
czym opozycja przypisywała ważne 
znaczenie:—miały one unuocznić rze- 
komy „odpływ* zaufania mas do obec- 
nej większości sejmowej, a natomiast 
rzekomy „przypływ* tego zaufania 
dla ugrupowań opozycyjnych. 

A jednak w obu wypakach, prze- 
grodzonych terminem półrocznym, na 
ohu terytorjach o tak odmiennej stru- 
kturze i tak odmiennym składzie lud- 
ności, — horoskopy opozycji okazały 
się całkowicie zawodne, a jej zapew- 
nienia o rzekomym „przyroście* jej 
wpływów — faiszywe. Zarówno w 
czerwcu w Płocku i okolicy. jak i w 
listopadzie w Przemyślu i okolicy, —- 
Blok Współpracy z Rządem nietylko 
utrzymał swój stan posiadania, ale 
wykazał poważny przyrost głosów. 
Gdy bowiem w r. 1930 w Płockiem 
na listę BBWR. padło 43.495 głosów, 
to w r. 1931 lista ta otrzymała prze- 
szło 51 tysięcy. W r. 1930 w okręgu 

przemyskim lista BBWR. skupiła 
92.522 głosów obecnie zaś przeszło 95 
tysięcy. 

Oto wymowa cyfr, zadających 
kłam tym wiecznym sugestjom opo- 
zycji, jakoby Obóz Pomajowy „tracił 

wpływy w terenie'* 

    

Jeszcze wymowniejsze stają się te 
cytry, jeśli poddamy analizie okolicz- 
ności, wśród jakich dokonały się o 
statnie wybory. Kryzys gospodarczy 
doszedł do wysokiego napięcia. Cóż 
łatwiejszego było, jak obarczać odpo- 
wiedzialnością za to sfery prorząda:- 
we? A jednak — ten „argument“ nie 
udał się opozycji. Szerckie masy lud- 
ności wierzą niezachwianie, że jedy- 
nie Obóz, będący dziś u władzy, zdoła 
pokonać gromadzące się nad nami 
chmury przesilenia gospodarczego, — 

co charakterystyczniejsze zaś, — mię- 
dzy listopadem 1930 a listopadem 193 
przybywa dla listy Obozu Współpracy 
z Rządem pokaźna ilość nowych zwo- 
lenników. To narastanie zaś wpływów 
Obozu. Pomajowego dokonywa się 
wśród huraganowego ognia ofenzywy 

opozycyjnej, nie przebierającej w środ 

kach i łączącej się stale, ilekroć przy- 
chodzi wałczyć zarówno z rządem jak 
i większością sejmową. - 

Jeśli spojrzymy na strukturę i 
skład tej masy wyborczej, która szła 
do urny w tak rozległem terytorjum. 
jak okręg przemyski, przekonać się 
możemy, że wcale niełatwą było rze- 
czą zdzierżyć naporowi sił, tworzą- 
cych „konfederację opozycyjną”. 
Działała tu bowiem najpierw osobli- 
wa spółka, mieniąca się  „centrole- 
wem“, a na danem terytorjum wyra- 
żająca się w firmowych figurach pana 
Liebermanna i... smutnej sławy księ- 
dza Panasia. Działała tu dalej—bez- 
nadziejna coprawda, jeśli chodzi o 
możność zdobycia mandatu, ałe bar- 
dzo ruchliwa, jeśli chodzi o rozbijanie 
głosów polskich — grupa endecka. 

Występował tu następnie 10-procen - 

towy udział wyborców żydowskich. 
którzy — jak się zdaje — pośpieszyli 

w sukurs okrzykniętemu przez ks. Pa- 

nasia za „męczennika naredowego“ 

p. Liebermannowi. Występowała wre- 

szcie ukraińska mniejszość narodowa, 
idąca zwartą lawą do urny wyborczej 
w nadziei zdobycia drugiego manda- 
tu zamiast poprzednio uzyskanego 

jednego. 
Widzimy więc, że liczba współu- 

biegających się była poważna i że ża- 
den z zespołów opozycyjnych nie stał 
wobec akcji przedwyborczej z założo- 
nemi rękami. Wprost przeciwnie: -- 
każdy z tych zespołów czynił nadlu 
dzkie wysiłki, by wbrew rezczywisto- 
ści „wykazać*, że Obóz Prorządowy 
rzekomo „stabnie“, że nastroje mas 
nasiąkają rzekomo duchem opozycyj 
nym. 

A jakiż się okazał rezultat tych 
rozpaczliwych wysiłków i tych wszy- 
stkich zabiegów ? 

   

95.000 głosów dla Obozu Pomajo- 
wego, 4 mandaty utrzymane — oto 
odpowiedź wyborców na  sugestje 
konfederacji opozycyjnej. 

Jest to suk podwójny, bo rów- 
nocześnie mający charakter zdobyw- 
czy jak i obronny. Blok Bezpartyjny 
utrzymał stan posiadania — a ponad 
to zdołał zwycięsko obrenić się przed 
zwielokrotnionym naporem ze strony 
lewej i prawej opozycji. 

Od szeregu miesięcy słychać w kra- 
ju krakanie ,znachorów* i bajanie 
„wróżbitów* połitycznych. Namnoży- 
ło się ich ostatnio bez liku. Łud 
oni kraj tem, że nastrój w społecz 
stwie rzekomo ,„zmienit się“, že linja 
wpływów Obozu Pomajowego rzeko- 

dzuje tendencję malejącą. 
jest jednak zgoła in- 

zgoła coś innego, cyt- 
przeciw- 

   

  

  

      

   
na, fakty "glosz 
ry dowodzą czegoś wręcz 
nego. 

Nie my chcieliśmy, by co pół roku 
trzeba było tego dowodzić. Chciała te- 
go opozycja. Ona to przed Sądem Naj- 
wyższym domagała się unieważnienia 
wyborów, łudząc się, że wybory uzu- 
pełniające dadzą korzystniejsze dla 
niej wyniki. 

Dwa razy już apełowała opozy 
do społeczeństwa — i dwa razy otrzy - 
mywała tę samą odpowiedź:  społe- 
czeństwo aprobuje zeszłoroczny wy- 
nik ogólnych wyborów, — społeczeń- 
stwo ma zaufanie do ludzi Obozu Pv- 
majowego. 

Taką jest synteza ogólna ostatniej 

  

  

kampanji w Przemyskiem. M. 

EEE Ta 

Audjencja. 

WARSZAWA, 25. 11. (Pat). Pan 

Prezydent Rzeczypospolitej przyjął w 
dniu 25 b. m. prezesa Banku Polskie- 
go p. Wróblewskiego. 

Sytuacja gospodarcza Polski 
w oświetleniu i. B. K. 6. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Ukazał się kolejny numer Biule- 
tynu Instytutu Badania Konjunktór 
Gospodarczych zawierający charakte- 
rystykę sytuacji gospodarczej w ub. 
miesiącu. 

Zwyžka cen zboża odbywała się 
w dalszym ciągu, co jednak nie ujaw- 
niło jeszcze realnej sytuacji rolnict- 

   
wa. Zmniejszeniu uległa produkcja 
przemysłowa, natomiast nie uległa 

zmniejszeniu produkcja artykułów 

spożywczych. 
W handlu hurtowym obroty były 

małe, w handlu spożywczym mniejsze 
niż we wrześniu. W obrotach detalicz- 
nych ożywienie. Sezonowe były na 
ogół słabsze niż zazwyczaj. Na ryn- 
kach pracy nie było zmian. Stosunki 
kredyt. pogorszyły się w związku z 
restrykcjami stosowanemi przez ban- 
ki. 

ES" 

Deficyt Stanów Zjednoczonych 
NOWY JORK, 25. 11. (Pat). Ofiejalnie 

zostało tu ogłoszone, że defieyt budżetowy 
Stanów Zjednoczonych od 1 fipea r. b. osiąg. 

nął już obecnie 806 miljonów dolarów. 

Akcja legitymistów 
austrjackich i węgierskich. 

WIEDEŃ, 25. 11. (Pat). „Extrablatt“ do- 

wiaduje się, že przed 14 dniami odbyła się 
kx Belgji konferencja legitymistów austrjac- 
kich i węgierskich, na której stwierdzono, że 
położen gospodarcze Austrji i Węgier po- 
gorszyło się tak dalece, iż powstanie lud- 
ności staje się coraz bardziej prawdopodob- 
ne. Wszyscy tęsknią za Ottonem Habsbur- 
jem 

: Byla cesarzowa Zyta oznajmiła na tej 

kofnerencji, że otrzymała gwarancję, iż Fra 
ncja. nietylko nie wystąpi przeciwko restau- 
racji Habsburgów w obu państwach, lecz 
nawet gotowa jest ponieść konieczne ofiary 
finansowe. Krėlowa Marja rumuńska za- 

pewniła byłą cesarzową Zytę o neutralności 
Rumunji i Jugosławji. 

Konferencja uchwaliła poczekać czas pe- 
wien aż do ustalenia konkretnych warun- 
ków z Francją i rozpowszechnienia nastro- 
ju legitymistycznego wśród _ Heimwehry. 

„Arbeiter Ztg,“, przytaczając te szczegóły, 
czyni uwagę, że jest bardzo nieprawdopo- 
podobną rzeczą, aby Francja mogła się zgo- 
dzić na restaurację Habsburgów na Wę- 
grzech lub w Austrji. 

  

   

    

  

PALCIE TYLKO DESTALUNKOWE 
Konflikt chińsko - japoński 

w Lidze Narodów. 
Dziesięć bezowocnych dni... 

PARYŻ, 25. 11: (Pat). Dziś- upły- 
wa 10 dni od chwili otwarcia w Pa- 
ryżu nadzwyczajnej sesji Rady Ligi 
Narodów. Trundo przewidzieć, kiedy 
się sesja zakończy. 

Według obiegających pogłosek, 
wątpliwe jest, by Rada przed niedzie- 
łą doszła do ojakichkolwiek pozytyw- 
nych rezultatów. 

Dziś rano i po południu komitet 
dwunasta obradował w dalszym cią- 
gu nad opracowaniem tekstu projek- 
tu rezolucji. 

Tekst, ten, jak wiadomo, powinien 
stanowić kempromis między ugodo- 
wem stanowiskiem Japonji i nieprze- 
jednanem zachowaniem się Chin. Za- 
danie to nie jest łatwe, wobec stale 
komplikującej się sytuacji. 

  

O ile Japonja przyjmuje zasadę 
wysłania na miejsce komisji ankieto- 

wej, a nawet godzi się na ew. ewakuo- 
wanie terytorjów okupowanych weze- 
śniej czy później, o tyle Chiny żąda- 
ją stanowezo w dalszym ciągu natych 
miastowej ewakuacji. Przedstawiciel 
Chin otrzymał jakoby od nowego 
chińskiego ministra spraw zagranicz- 
nyeh Wellingtona Koo nowe instruk- 
cje, zredagowane w tak kategorycz- 
nym tonie, że nie zakomunikował ich 
nawet Briandowi, a jako powód po- 
dał, że tekst niektórych ustępów 0- 
trzymanej depeszy jest niewyraźny i 
że zwrócił się w tej sprawie telegra- 
fieznie do Nankinu o wyjaśnienia. 

Według ogólnego mniemania de- 
legatowi chińskiemu chodzi jedynie o 
zyskanie na ezasie. W rzec: 
otrzymał on od swego rządu instruk- 
cje wyraźne, które nie pozwalają ro- 
kować nadziei na możliwość jakiego 
kotwiek porozumienia, 

  

  

  

Niepowadzenie Chin przed Ligą Narodów 
wzmocni propogande Sowietów. 

PARYŻ, 25. 11. (Pat). „Le Matin* poda- 
je, że delegat chiński Sze odbył wczeraj z 
Dawesem dłuższą rozmowę. Sze zobrazował 
w gorzkich słowach atmosierę podniecenia i 

przygnębienia, jaka panuje w Chinach. 
Delegat Chin zaznaczył, iź o ile uczucia 

godności naredowej członków Kuomintan- 
gu nie byłyby zaspokojone, wówezas doszli- 
by do władzy przyjaciele Sowietów. Niepo- 
wodzenie Chin przed Ligą Narodów wzmoe- 
ni propagandę Sowietów. 

Japonia skłonna przyjąć nowy projekt 

rozelucji Rady Ligi 
z wyjątkiem części drugiej klauzuli. 

TOKIO, 26. 11. (Pat). Rząd ja- 
poński przesłał do Paryża ambasado- 
rowi Yoshizawie' instrukcje, stwier- 
dzającą, że rząd japoński skłonny jest 
przyjąć nowy projekt rezolucji Rady 

Ligi Narodów, z wyjątkiem części 
- drugiej klauzuli, w myśl której żadna 
ze stron nie podejmie kroków, mogą- 
cych doprowadzić do. nowych walk i 
ofiar. 

Zwycięstwo Jedynki w Przemyślu. 
Ostateczny wynik głosowania. 

PRZEMYŚL, 25. 11. (Pat). We- 
dług ofiejalnych obliczeń okręgowej 
komisji wyborczej Nr. 48 ostateczny 
wynik głosowania przedstawia się na- 
stępująco: 

Lista Nr. 1 (B- B. W. R.) uzyskała 
%.060 głosów (poprzednio 92.522), 
lista Nr. 4 (narodowa) — 14.514 
(13.537), Nr. 5 (Bund) — 3 głosy (137) 
Nr. 7 (Zw. Obrony Prawa i Wolnoś- 
ci Ludu — 46.535 (38.233), Nr. 11 
(Undo) — 38.939 (42.726), Nr. 14 
(Blok Narodowości Żyd. w Małopol- 
sce) — 5.446 (9.899), Nr. 15 (Ukr. Se- 

  

lanska Org.) — 4.387 (iok=kiau by- 
ła unieważniona), N». 22 (lokalna li- 
sta Chrz. Dem.) — 95 (6), Nr. 23 
(Selrob Lewica) — 6 (2), Nr. 24 (Jed- 
ność Robotniczo-Chłopska) — 3.225 
(4.969). 

Uprawnionych do głosowania by- 
ło 268.833 osoby. Głosowało 208.212. 
Z listy Nr. 1 uzyskali mandaty — inż. 
Galica Andrzej, Augustyński Stani- 
sław, Jurezyk Józef i Grodzicki Sta- 
nisław, z listy Nr. 7 — inż. Pawłow- 
ski Jakób, z listy Nr. 11 — adwokat 
dr. Zahajkiewicz Włodzimierz. 

Minister Marinkowicz 
przybędzie do Polski 2 grudnia r. b. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy) 

Na 2 grudnia r. b. zapowiedziany 
został przyjazd ministra jugosłowiań- 
skiego Marinkowicza do Warszawy. 
Program wizyty, kilkakrotnie odkła- 

dany wskutek nieprzewidzianych oko- 
liczności, zostanie ustalony po powro- 
cie min. Zaleskiego do Warszawy. 

  

Stanowisko hitlerowców wobec rządu 
kancierza Brueninga i centrum. 

BERLIN, 25. 11. (Pat). Przewodniczący 
trakcji hitlerows| były minister Turyngji 
dr. Frick ogłasza na łamach „Voelkischer 
Beobachter“ artykuł programowy, określa- 
jący stanowisko partji _ narodowo-socj. 
stycznej wobec rządu kanclerza Brueninga 
oraz centrum: 

Po ostatnich wyborach w krajach związ- 
kowych — oświadczył dr. Frick — my, na- 

rodowi socjaliści, oświadczamy, że nowe roz- 
wiązania, przyjęte przez rząd Brueninga, nie 
posiadają dla nas wiążącej mocy prawnej. 
Wysuwane przez centrum żądanie, aby hi- 

      

tlerowey dokonali zasadniczej rewizji swo- 
ich poglądów, partja narodowo-socjalistycz- 
na z miejsca odrzuca. Nie hitlerowcy mają 
przeprowadzić rewizję swego programu, lecz 
eentrum. Autor artykułu z naciskiem pod- 
kreśla, że miarodajne koła powinny zasta- 
nowić się poważnie nad tym postulatem, 

gdyż może być już za późno. Rozwój wy- 
padków w Niemczech nagli. Ostateczna de 
eyzja zapadnie w czasie wyborów prezyden- 
ta Rzeszy, które odbędą się najpóźniej w 
kwietniu, oraz przy wyborach do Sejmu 
pruskiego w maju przyszłego roku. 

  

Straszny pożar w Warszawie. 
6 osób spaliło się. Troje dzieci ciężko poparzonych. 

WARSZAWA, 25. 11. (Pat). W dniu 25 

b. m. po południu w jednym z domów przy 
ul. Wolskiej na 3-m piętrze, w mieszkaniu 

szofera Osuchowskiego lIgnaeego, wybuchł 

pożar z powodu ekspłozji benzyny. Wsku- 

tek detonacji ściany zajmowanego przez O- 

suchowskiego pokoju zawaliły się do są- 

sledniego mieszkania. Wskutek pożaru. u- 

legii zupełnema zwęgieniu Osuchowski Ig- 

naey, jego siostra i narzeczona. Pożar prze- 

niósł się do sąsiedniego mieszkania, w któ- 

rem spaliło się małżeństwo Kasikowie i ieh 

dwuletnie dziecko. 

Próęz tego bardzo ciężkich peparzeń do- 

znało troje dzieci mieszkanki sąsiedniego 

lokalu. Wszysey poparzeni zostali w stanie 

ciężkim przewiezieni do szpitała. Przyezy- 

ną pożaru był wybuch benzyny, która znaj- 

dowała się w bańkach w mieszkaniu Osu- 

chowskiego w znacznej ilości. Pożar po kil- 

kugodzinnej akeji ugaszono.  Doehodzenie 

prowadzi urząd śledczy. 

Kontrprojekt. 

PARYŻ, 25. 11. (Pat). Sze, delegat 

chiński otrzymał kontrprojekt na re- 

zolucję, przez Ligę Narodów. Kontr- 

projekt domaga się przedewszystkiem 

ewakuacji. 

Dwie komisje ankietowe. 

PARYŻ, 25. 11. (Pat). Według obiegają- 
cych tu pogłosek, wśród członków Rady Li- 
gi powstała myśl utworzenia nie jednej, lecz 
dwu komisyj ankietowych — jedna z nich 
działałaby na całem terytorjum Chin, dru 
ga zaś swą działalność ograniczyłaby wy- 
łącznie do Mandżurji. 

Kandydaci na członków 
komisyj. 

PARYŻ, 25. 11. (Pat). Do dwóch komisyj, 
które według ostatnich pogłosek utworzone 

być mają w cełu zbadania sprawy konflik- 

tu chińsko-japońskiego, wysuwane są na sta- 

nowiska naczelne ze strony Francji nazwi- 

ska marszałka Petain'a łub gen. Weyganda, 

ze strony Ameryki — nazwiska Dawesa i 

gen. Pershinga. 

Akcja organizacyj pokojowych 

w Ameryce. 

NOWY YORK, 25. 11. (Pat). Przedstawi- 
ciele 41 organizacyj pokojowych zwrócili się 
do prezydenta Hoovera z prośbą, aby wez- 
wał kongres do wydania zakazu wysyłania 
broni i amunicji do Japonji i Chin. 

P 

Odparcie oddziału chińskiego 
pod Sao-Tsi-Szan. 

LONDYN, 25. 11. (Pat). Japoński komu- 
nikat oficjalny donosi, że wczoraj po za- 
ciętej utarczce pod Sao-Tsi-Szan oddział ja- 
pońskiej straży kolejowej z Szu-Li-Ho od- 
parł atak oddziału chińskiego. Chińczycy po 
bitwie eofnęłi się, zostawiając na polu bit- 

wy 60 zabitych. Po stronie japońskiej było 
zabitych czterech i 9 rannych. 

i a A] 

Starcie rybsków rumuńskich 
z sów 6ckim". 

WIEDEŃ, 26. 11. (Pat). Prasa tutejsza 

donosi z Bukaresztu, że na morzu Czarnem 

rozegrały się poważne stareia pomiędzy ru- 

muńską a Sowiecką ilotylą rybacką. 

Wedle wiadomości, które dotychczas na- 

deszły, do starcia doszło w czasie burzy. 

Walczono bronią ręczną, wiosłami i harpu- 

nami. Po obu stronach przewróciło się kilka 

łodzi. 

Dotąd nie wiadomo, czy były straty w 

fadziach. Stwierdzono jedynie, że trzej ru- 

muńscy rybacy zostali uprowadzeni do Ro- 

sji sowieckiej. 
w 

Tragiczne połowanie. 
Jeleń zabił naganiacza. 

BERLIN, 25. 11. (Pat). Podczas polowania 
z naganką, urządzonego przez księcia Raci- 

borskiego pod Rybnikiem, jeleń zabił 17-let- 
nego naganiacza, wbijająe mu róg w oczo- 
dół. Z trudneścią zdołano uchronić ciało za- 
bitego na miejscu chłopca od zupełnego po- 
tratowania przez rozszalałego jelenia. 
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Zadłużenie Niemiec. 
LIPSK, 25. 11. (Pat). Według wiadomości 

czasopisma niemieckiego „Wirtschaft und 
Statistik", zadłużenie Niemiec w markach 
niem. przedstawia się następująco: Rzesza — 
11,34 miljarda kraje związkowe 2.220 miijo- 
nów, gminy 11,24 miljarda. Dalej idą mia 
sta hanzeatyckie, na które przypada 657,4 
miljona mk. i inne gminy miejskie. 7 @- 
gów powojennych na pożyczki zagraniczne 
przypada na "Rzeszę 50 proc., kraje związko- 
we 23 proc. i gminy 8 proc. 

Węgiel Górnośląski 
w wozach zaplombowanych, 

DRZEWO OPAŁOWE suche — poleca firma 

„WILOPAŁ”, Inż. Homy Wład., 
Styczniowa, tel. 18-17, za gotówkę i na raty 
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WIADOMOŚCI z KOWNA 
PROJEKT USTAWY O WYBORACH 

PREZYDENTA. 

Prezydent Smetona podpisał projekt usta- 
wy © wyberach prezydenta. Jutro zostanie 
powyższa ustawa ogłoszona w nadzwyczaj- 
nym numerze Dziennika Ustaw. 

W myśl tej ustawy wybory będą dwu- 
stopniowe, t. į. samorządy wiejskie i miej- 
skie dokonają wyboru 118 elektorów, którzy 
zkolei będą wybierać prezydenta, Wybory 
ogólne zostały wyznaczone na dzień 2 grud 
nia. 11 grudnia elektorzy zjadą się do Kow- 
na celem wyboru prezydenta. 

ZAWIESZENIE DWÓCH RADYKALNYCH 
PISM. 

Lietuvos Žinios“ (Nr. 265), 
ykalne pisma ko- 
awica) i 

      

Jak podaje . 
władze 
wieński „Treczias 
Frontas i (Wilbi) 
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Znakomity publicysta angiel- 
ski Augur o Polsce. 

NOWY YORK. “I, (Pat) Nowojorski 
„Times“ oglasza uł pióra znakomitego 
angielskiego publ Augura, w którym 
omawia on sytua międzynarodową, wy 

tworzoną naskutek wizyty premjera Lavala 
w Waszyngtonie. Stwierdziwszy, że Niemcy 
znajdują się w przeddzień ostatecznej kapi 
tulacji, Augur pisze o Polsce co następuje: 

Należy dzisiaj zdać sobie sprawę, do ja- 
kiego stopnia Polska dominuje nad sytuacją 
Wschodniej Europy. Naród ten, po 10-lel- 
niem zaledwie istnieniu jako państwo suwe- 

renne, wyrobił sobie już dzisiaj tak potężną 
pozycję, że obecnie żadne problemy więk- 
szego znaczenia w tej części Świata nie mogą 
być rozwiązane bez uczestniczenia Polski, 

a z pewnością nie bez jej zezwolenia. Moż- 
na sympatyzować lub nie z metodami rzą- 
dzenia Marszałka Piłsudskiego, jednak trze 
ba przyznać, że trzymając się przez szereg 
lat polityki ostrych represyj w stosunku do 
wszelkiej interwencji w dziedzinie polityki za 
granicznej, zdoła on zapewnić Polsce pozy- 
cję międzynarodową tak silną, że może dzi- 

siaj interwenjować w/g swego upodobania 
w rozwiązywaniu głównych problemów euro- 
pejskich. Minęły czasy, w których Niemcy 

ośrodkiem, dokoła którego grupowały 

ystkie inne państwa Centralnej Europy 
j Połska dzieli z Niemcami korzyści 

takiej centralsej pozycji. 
T. zw. „korytarz-, który sen. Borah tak 

łatwo zdecydował zwrócić Niemcom, jest 
cenną własnością państwa polskiego. Jest ta 
jedyny: dostęp do morza narodu, mającego 
więcej niż 30 miijonów ludności, Ludność 
polska rozrasta się z taką szybkością, że na- 
wet niemieccy statystycy przewidują, że przed 
końcem bieżącego stulecia ludność Polski 
zrówna się cyfrowo z ludnością niemieck4. 
Kiedy prezydent Wilson w imieniu narodu 
amerykańskiego wystąpił ze swem uroczy- 

iadczeniem, że  zmartwychwstała 
Polska powinna posiadać swój historyczny 
dostęp do morza, działał on jako wielki mąż 
stanu. Podnosząc kwestję „korytarza“ rus 
jeszcze sen. Borah nietylko wykazał swą zu- 
pełną ignorancję w sprawach europejskich. 
ale również wzbudził w Polsce oburzenie. 
które ze względu na wzrastającą powagę 
Polski w Radzie Ligi Narodów, wywołała» 

niekorzystną dla Niemiec reakcję, zwłaszcza 
w sprawie rozbrojeniowej. Może ciekawem 
byłoby dla sen. Boraha, gdyby się dowie- 
dział, że t. zw. „Polski korytarz* jest kwe- 
stją bezpośrednio związaną z interesami Wieł 

kiej Brytanji. I tak np. istnienie tego polskic- 
go dostępu do morza jest gwarancją dla 
handlu brytyjskiego przeciwko trudnościom, 
wynikanjącym z niemieckich taryf celnych. 
Rzut oka na mapę wykazuje, że porty „ko- 
rytarzą“ są jedynemi na długiej linji wy- 
brzeża od granicy holenderskiej na morzu 
Północnem aż hen daleko do granicy litew- 
skiej na Bałtyku, przez które towary bry- 
tyjskie mogą b: importowane do wnętrziż 
kraju niezależnie od niemieckiej kontroh. 
Przed wojną światową, kiedy Niemcy trzy- 
mały w swem posiadaniu to starodawne 
polskie terytorjum, które jest dzisiaj „poł- 
skim korytarzem*, Berlin posiadał monopoł 
wszystkich tych portów, co mu pozwalało 
narzucać imperjum brytyjskiemu handlowe 
traktaty, wyraźnie dla Rosji niekorzystne. 
Wywołało to wielkie obrzenie w Rosji i przy- 
czyniło się do wybuchu wojny Światowej. 
Pod tym względem istnienie „polskiego ko- 
rytarza“ leży dzisiaj, podobnie jak w prze- 
szłości, zarówno w interesie Rosji, jak i 
Wielkiej Brytanji. 

RZ TEZY OCEYCERS RSE TNERECAC ADA 

Giełda warszawska z dnia 25.XI. b.r, 

WALUTY i DEWIZY: 
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„JĘZYK OJCZYSTY". 
Tak brzmi rubryka 11-a formula- 

rza A arkusza spisowego przy powsze- 
chnym spisie łudności, który się od- 
będzie 9 grudnia r. b. Rubryka ta 

spotkała się w prasie pewnych odła- 

mów z dość ostrą krytyką, która za- 

rzuciła niedwuznacznie Gł. Urzędowi 
Statystycznemu, że układając w ten 
sposób jedno z pytań podstawowego 

arkusza spisowego, tem samem uczy- 
nił coś jakby zamach na prawa za- 

równo ludności polskiej, jak i mniej. 

szości narodowościowych w Polsce. 

Krytycy uważają, że o wiele wyraźniej 
szem i eelowszem byłoby zastąpienie 
rubryki „Język Ojczysty 
brykę „Narodowość”*. Stawiając w ten 
sposób kwestję, krytycy wychodzą z 
uzasadnionych. ich zdaniem, obaw, 

że stawianie spisywanym pytania co 

do ich języka ojczystego, zamiast py, 

tania, ea do narodowości prowadzić 

będzie do sztucznego a oficjalnego po 
mniejszania „stanu posiadania* za- 
równo Polaków, jak i innych poszcze- 
gólnych narodowości w Polsce. Kry- 

tycy zdają się obawiać, że np. Żyd, 

Białorusin lub Litwin, poczuwający 
się do narodowości żydowskiej, biało- 
ruskiej lub litewskiej, odpowie na py- 
tanie, jaki jest jego język ojczysty, że 
językiem tym jest yk polski, jak 
również, że Połak, któremu się to py- 
tanie postawi, odpowie, że językiem 
jego jest np. język litewski. Zanim 
zastanowimy się, czy tego rodzaju 0- 
bawa ma uzasadnienie praktyczne, 
rozważmy, jak kwestja ta wygląda w 
świetle nauki prawa. 

  

    

Po raz pierwszy pojęcie ,„narodo- 
wości* do teorji prawa wprowadził 
w roku 1851 profesor włoski Manci- 
ni, dając następującą definicję naro- 
dowości: „„Naród to wspólnota ludzi o 

jedności kraju, pochodzenia, obycza- 
jów i języka złączona w świadomości 
swej jedności*. Powyższa definicja 0- 
stała się po dziś dzień w nauce o pań- 
stwie i w nauce prawa państwowego -- 
z nieznacznemi li tylko zmianami. Jak 
widzimy z tej definicji pojęcie narodo 
wości składa się z pięciu cech: — kraj, 
pochodzenie, obyczaje, język i świado 
mość jedności. Pierwsze cztery cechy 
Są- to cechy zewnętrzne (objektywnej, 
natomiast piąta cecha, jest cechą wew- 
nętrzną (subjektywną). Wszyscy do- 
brze wiemy i dowodzić tego nie potrze 
ba, że ta piąta cecha zwana inaczej 
„samowiedzą narodową”, jest główną 
osią i najtęższem spoidłem  narodo- 
wości, bo narodowość bez samowie- 
dzy narodowej niczem się nie uzew- 
nętrznia i przeto niemał przestaje być 
narodowością. „Samowiedza narodo - 
wa' jest niemniej jednak cechą czy- 
sta wewnętrzną, całkowicie subjekty- 
avną i pozostaje w zależności od takich 
czynników, jak stopień wykształcenia 
a nawet inteligencji, stopień oportu- 
nizmu, stopień pewnego uspołecznie- 
nia jednostki i wreszcie od innych 
względów ubocznych, mniej uchwyt- 
nych lub wcale nieuchwytnych. Prze- 
to władze, które organizują spis po- 
wszechny pod hasłem absolutnego ob- 
jektywizmu, zrzuczając z siebie tem 
samem zgóry zarzut wprowadzenia 
do pracy statystycznej obeych jej na- 
-turze elementów politycznych, nie mo- 
gą dla użytku pewnych ugrupowań 
łub pewnych mniejszości dyskonto- 
wać stopnia „samowiedzy narodowej'* 
muszą — nolens volens — odrzucić tę 
cechę, jako cechę subjektywną (a więc 
— wzgłędną) i winny zatrzymać się 
wyłącznie na cechach objektywnych. 

  

  

Z wyliczonych wyżej cech objek- 
tywnych pojęcia narodowości odrzuca 
my zgóry ,pochodzenie* i „obyczaje, 
gdyż są to cechy przedewszystkiem 
wtórne, drugorzędne, a powtóre jak- 
kolwiek zewnętrzne, to jednak nader 
względne. Nad elementem „karju“ wo- 
góle się nie zatrzymujemy, gdyż ta 
cecha ma znaczenie dla określenia je- 
dnostki w oderwaniu od granie pań- 

przez ru: 

stwowych, nie zaś — w granicach da- 

nego państwa. 
W ten sposób dochodzimy do jed- 

nej jedynej cechy objektywnej poję- 
cia narodowości — cechy „języka oj- 

czystego”, 
Tyle — nauka i prawo. A — prak 

tyka? 

W odpowiedzi na to pytanie poz- 
wolę sobie przytoczyć opinję znako- 
mitego znawcy statystyki ludności dr. 
Rajmunda Buławskiego, który w dzie 
le „Projekt drugiego spisu powszech- 
nego* (Warszawa 1930) stwierdzając, 
że pojęcie narodowiści nie zawsze co- 
prawda pokrywa się z jednolitością 
językową, tak pisze: 

Świadczą o tem (o tej niejednoli- 
ści językowej). narody szwajcarski 

i belgijski. Lecz i w naszych stosun- 
kach znajdujemy przykłady, że język 
bynajmniej jeszcze nie przesądza na- 
rodowości danej grupy ludności. Ma- 
zurzy, którzy pozostali pod zaborem 
pruskim, mimo, że mówią językiem 
polskim, uważają się w wielkiej części 
za Niemców. Naodwrót na Białej Rusi 
Sowieckiej j Ukrainie, liczne grupy 
ludności przyznają się do narodowoś- 
ci polskiej, chociaż swego języka ro- 
dzinnego często już zapominały i mó- 
wią językiem nie polskim a białorus- 
kim lub ukraińskim. Jest to. dawna 
polska szlachta zagonowa, która za- 
chowała poczucie swej polskości, mi- 

mo, że pod względem języka, a nieraz 
i wyznania, dostosowała się do ludno- 
ści miejscowej. 

Podobne rozbieżności między po- 
czuciem narodowościowem i językiem 

    

   zdarzają się niewątpliwie także po pol 
skiej stronie Ziem Białoruskich i Uk- 
raińskich, o czem świadczą naprzyk- 
ład .łacinniey* we Wschodniej Mało- 
polsce, którzy w życiu codziennem po- 
sługują się często mową ukraińską, 
czują się jednak przeważnia Połaka- 
mi. Nie mówiąc już o tych wypad- 
kach, niezgodność między językiem i 
narodowością może też powstać na 
tem tle, że silniejsza pod względem 
kulturalnym ji ideowym społeczność 

narodowa może wywierać siłę przy- 
ciągającą na narody słabiej rozwinię 
te i wciągać poszczególne ich części w 
orbitę swych wpływów, nie udzieła- 
jąc im jednak — przynajmniej nara- 
zie — swego języka. Tych prawd za- 
przeczyć nie można. Z drugiej strony 
jednak zdaje się nie ulegać wątpłiwoś 
ci, że w naszych stosunkach, tak sa- 
mo zresztą, jak w przeważającej licz- 
bie państw, język ojczysty najlepiej 
znamionuje narodowość i że odehyle- 
nia, które tu mogą zachodzić, mogą 
być tylko niewielkie, nie odgrywające 
większej roli, wobec wielkiej masy 
zgodnych wypadków. W każdym ra- 
zie wydaje się pewnem, że dane uzy- 
skane na podstawie języka ojczystego 
będą o wiele więcej zbliżone do praw- 
dy. aniżeli dane z 1921 r., oparte na 
poczuciu narodowem. Język ojczysty 
ma bowiem tę zaletę, że może być ob- 
jektywnie stwierdzany i przedstawia 
cechę mniej czy więcej stałą, podczas 
gdy ,„narodowość' ma charakter šci- 
śle subjektywny i tak, jak przekona- 
nia polityczne, znajdujące swój wy- 
raz przy wyborach, może ulegać od 
wypadku do wypadku wielkim, nie- 
przewidzianym zmianom. 

M. K. G. 

55 mask a) 

Popierajcie Ligę Morską 

  

   

  

Marott'a, 

Wichterlego, Dreyera 
i „Unia“, 

krajowe i zagraniczne, 

(treszczotki) i ; 

TRIEURY 
WIALNIE 

ŽMIJKI 
GRZECHOTKI 
TRIEURY do siemienia Inianego 

poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wiino, Zawalna 11-a. 7042 

  

Słoń a Polska. 
(Z wędrówki po Europie). 

Szkie niniejszy różnić się będzie o 
tyle od przyjętego szablonu wrażeń z 
podróży, że zawiera spostrzeżenia pod- 
różnika niezawodowego, laika w rze- 
czach turystyki — na temat: Polska 
zagranicą. Nie dlatego jednak, aby 
podróży taki właśnie cel przyświecał. 
a tylko z tego prostego powodu, że Po 
lak, znajdując się na obcej ziemi, po- 
znając obce życie, nie może pozbyć 
się obowiązku, czy przyjemności po- 
równywania —- jako też wyciągania 

wniosków. 
To nastawienie psychiczne podró- 

żnika polskiego niech usprawiedliwi 
tytuł Fistu, nawiązujący do znanej ane 
gdoty. 

Ale przystąpmy do rzecy. 
Ogólne wrażenie z podróży po 

Francji, Szwajearji czy Niemczech 
jest tego rodzaju, że Polak może się 
<zuć dumny, że jest obywatelem kra- 
ju, nie ustępującego znowu tak dalece 
zagranicy w dziedzinie kultury intele 
ktualnej czy towarzyskiej. Kultura ma 
terjałna natomiast imponować nam 
anoże i budzić, szłachetną zresztą, za- 

  

zdrość. Choćby taka powszechna ele- 
ktryfikacja Szwajcarji. _ Wspaniała 
jest jazda elektrycznym pociągiem, po 
cząwszy już od Salcburga poprzez -ca- 
ły kraj Helwetów. Przypominają się 
śanimowoli projekty prezydenta Naru- 

towicza, elektryfikatora Szwajcarji. 
zelektryfikowania Połski — i nasuwa 
się smutna refleksja, że jakieś fatum 

zabiera nam ludzi cennych i niezastą- 
pionych. 

Gdy na granicy francuskiej odbie- 
ra nas znowu brudny, zakopcony pa- 
rowóz, zdaje się mimowoli, że się nie 

oddalamy, lecz zbliżamy do Polski. 

Miasta i miasteczka szwajcarskie, 
do przesady, jeśli tak rzec wypada, 
czyste, czynią wrażenie apartamen - 
tów. Człowieka, przywykłego do sze 
rokich przestrzeni, trochę ta salono- 

wość denerwuje: wszędzie stwierdza 
„ się dotknięcie ręki ludzkiej, nawet gó 

  ry, upstrzone hołelikami, tracą coś z 
uroku pierwotnej natury. Gdy się jed- 
nak patrzy na ogrom pracy, wykona- 
nej przez człowieka, przychodzi myś!, 
że doskonałą państwową polityką by- 
łoby możliwie jak najszersze udostęp- 
nienie obywatelom naszym poznawa- 
nia zagranicy, aby się uczyli praco- 

wać. 

Sądzę, że gdyby wszyscy np. urzę- 
dniey nasi, przemysłowcy i rzemieśl- 
nicy mieli sposobność zetknąć się z 
taką nacją, jak Szwajcarzy, byłoby to 
doskonałym zabiegiem  pedagogicz- 
nym, a dła naszego życia zbiorowego 
dobrodziejstwem. 
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Centrolew przed sądem. 
Dwudziesty siódmy dzień procesu. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Przesłuchiwanie świadków powoli zbliża się 
ku końcowi i trwać jeszcze będzie zaledwie 
kilka dni, Zainteresowanie sprawą, w miarę 
ij posuwania się, raczej wzrasta niż ma- 
leje. х 

Pierwszy zeznawał dziś. pos. BITNER z 
Ch. D. 

„Będę mowi! tylko o faktach dotyczących 
oskarżonych — zeznaje świadek. — Muszę 
sięgnąć do 1928 r. kiedy to w okresie wy- 
borów został ogłoszony list episkopatu poł 
skiego nawołujący do stworzenia jednego 
frontu stronnietw katolickich. Chciałem wów- 
czas stworzyć wspėlny blok ze Stron. Naro- 
dowem, do tego jednak nie doszło. Postano- 
wiłem wów: šė razem z Piastem. Po wy 
borach wycofałem się z życia polityczno- 
organizacyjnego. Wyszedłem z rezerwy po- 
nownie dopiero po przyjściu oficerów do 
'Sejmu i postanowiłem wszcząć próbę pacy- 
fikacji na terenie Sejmu. Zwróciłem się do 
sanacji i Centrołewu. Centrołew moją шё 
cjatywę przyjął przychylnie. | Prowadzilein 
też konferencje z szeregiem wybitnych przed- 
stawicieli ze stronnictwa rządowego i zdawa- 
ło się, że zbliżenie nastąpi przynajmniej na 
terenie komisji konstytucyjnej w zakresie jej 
pracy. * 

; Tymczasem ustąpił rząd p. Świtalskiego 
i powołano do rządu p. Bartla. W lutym za- 
częły dochodzić do mnie pogłoski, że w rzę- 
dzie nastąpiła zmiana pogiądów w sprawaca 
dotyczących spraw sejmowych. Z rozmów, 
jakie przeprowadziłem z jednym z przywód- 
ców obozu rządowego moim przyjacielem 
wywnioskowałem, że kompromis do skutku 
nie dojdzie. Po ustąpieniu p. Bartla przy- 
szedł rząd, uważany przez nas za zapowiedź 
ostrej walki z Sejmem. W tym czasie Ch. D. 
była w ścisłym kontakcie z Centrolewem. 

: Dnia 20 czerwca zwołaliśmy współne po- 
siedzenie posłów i senatorów  Centrolewu. 
Nie mieliśmy wówczas żadnych zamiarów 
rewolucyjnych. Silna władza rządu i spraw- 
na kontrola Sejmu — oto nasza zasada, któ 
rą wysunęliśmy na tem zebraniu, referując 
sprawę projektu Konstytucji. 

5 Przyszedł Kongres Krakowski. Zadaniem 
jego było wytworzenie w kraju jednolitej 
opinji dia poparcia naszych postulatów. a 
następnie wywarcia nacisku ha czynniki de- 
cydujące, by zechciały zdekłarować sytua- 
cję 

  

   

  

    

  

я OBRONA: Czy nastroje opozycyjne w kra- 
ju po 9 września opadły? 

SW: Napiccie opozycyjne po Kongresie 
Krakowskim nie wzrosło. Rozpoczęły się nur- 
lopy. Nastroje antyrządowe wzrosły raczej 
po aresztowaniach posłów. 

OBR.: Czy na posiedzeniu  Centrołewu 
wysuwano potrzebę gwałtownych wystąpień” 

Św. igdy. Była tyłko luźna mowa 6 
ewent. strajku generalnym. Uchwały w tej 
inierze nie było. 

„ OSK. KIERNIK: Czy Centrolew ustanowit 
listę przyszłego gabinetu? 

ŚW.: Nie, nie mówiono nawel o osobie 
premjera na wypadek parlamentarnego oba- 
lenia rządu. 

PROKURATOR: A czy na posidzeniu Cen- 
trołewu w dn. 20 czerwca zapadła uchwała 
domagająca się ustąpienia rządu? 

ŚW.: Mówiliśmy między sobą o likwidacji 
systemu pomajowego. Nie wiem czy zapadła 
w tej mierze jakaś uchwała. 

' OSK. KIERNIK: Czy nie przypomina pan, 
że na owem posiedzeniu zapadła uchwała do. 

ząca stosunków ogólnych wraz z ustąpic- 
niem rządu? 

у ŚW.: Owszem przypominam, że przy jełi- 
śmy wówczas rezolucję domagającą się ust+- 
pienia rządów Marszałka Piłsudskiego. | 

Następny świadek redaktor krakowskiego 
organu PPS „Naprzodu“ HAECKER na py- 
tanie obrony jakie były stosunki Ch. D. z 
PPS w Krakowie odpowiedział: „Stosunki 
nasze były nieszczególne. Właściwie spotka- 
liśmy się po raz pierwszy nie jako przeciw- 
nicy w przedpokojach Star. Teatru w Kra- 
kowie na Kongresie Centrolewu*, 

OBR.: Czy panu wiadomo, że prokura- 
tura krakowska odmówiła ścigania organiza- 
torów Kongresu? 

ŚW.: Było w gazetach, że przyjechał wiee- 
min. Świątkowski i zwołał konferencję, na 
której byli przedstawiciełe prokuratury i są- 
du. Przedstawiciełe prokuratury i sądu stanęłi 
na stanowisku, że niema podstaw prawnych 
do wszczęcia postępowania karnego przeciw - 
ko organizatorom Kongresu. 

PROKURATOR: A skąd pan wie tak do- 
kładnie o przebiegu konferencji z p. wice- 
min. Świątkowskim? р 

ŚW.: Kraków jest małem miastem, a © 
tej konferencji mówili wszyscy. 

Dalej p. Haecker powołuje się na rzeko- 
me słowa Marszałka Piłsudskiego wypowie- 
dziane w swoim czasie, wzywające jakoby 
PPS do gwałtownych wystąpień przeciwko 
Endecji. 

PROKURATOR: A kto był obecny podczas 
tej rozmowy, gdyż chodziłoby tu 0 potwier- 
dzenie tych słów pana 

'ŚW.: Przypominam, że był przy tem prot. 
Łeopold Jaworski. 

PROKURATOR: Jabym wolał kogoś z ży- 
jących (prof. Jaworski niedawno zmarł. 
Przyp. red.), ktoby mógł to potwierdzić. 
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Mile jest odnajdywać połskie ście- 
żki na drogach świata — ale przyjem- 
ność ta rychło ustępuje miejsca smut 
nym refleksjom. 

Będąc w Zurychu, nie można sobie 
odmówić przyjemności odwiedzenia 
Rapperswyłu ze skromnym, cichym 
zamkiem „polskim, b. siedzibą Muze 
um Narodowego, ukrytą w zacisznym 
zakątku górskim. 

Przy jeżdżającego statkiem do mia- 
sta wita obiecujący napis na ścianie 

  

wytwornej restauracji-hotelu: „Pod 
Labedziem, obliczony widocznie 
przez nieortograficznego bussinesma- 
na na wabika dła turystów —Połaków 

Nad bramą polskiego zamku na 
pis: „Połnische Ausstellung". Trze 
ba zobaczyć. Ma to być wystawa prze 
mysłu ludowego. Przykre rozczarowa 
nie. W jednej, pustej pa wywiezieniu 
Muzeum, sałce, na niewiełkim stole 
kilka przedmiotów porcelanowych. 
garnków glinianych, filiżanek, wkało 

kiłka łowickich kilimów i gunia gó 
ralska.,. Oto jest wystawa przemysiu 
ludowego kraju o 30-miljon. ludnoś- 
ci, kraju, którego 80 proc. ludności 
jest „ludem, kraju, stanowiącego 
barwny obraz regjonalno-etnograficz- 
nych odcieni! 

Tak poważnej reklamie odpowia- 
da popularność Polski w Szwśjcarji. 
Przygodni moi znajomi autochtoni na 
umyślnie postawione przez mnie zy- 
pytanie, gdzie łeży Warszawa, odpo- 
wiadali, że w Niemczech, Rosji. lub... 
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"bohaterów na 

ŚW.: Nie mogę przypomnieć innej osoby. 
PROKURATOR: To ciekawe... 
Dalej na pytanie prokuratora świadek ze- 

znaje o działalności osk. Mastka na terenie 
Krakowa, ze szczególnem uwzględnieniem je- 
go roli pacyfikacyjnej podczas pamiętnych 
wypadków listopadowych 1923 r. kiedy to 
ułani polscy krwią swoją zbroczyli bruki kra 

kowskie. 
W związku z tem osk. MASTEK oświad- 

czył: „Padło tutaj pytanie co zrobił Mastek 
z bronią, która została odebrana w listopa- 
dzie 1923 r. Otóż stwierdzam, że w dn. 7. XL, 

kiedy fala wrzenia jeszcze nie opadła prze- 
mawiałem z balkonu do uzbrojonego tłumu, 
pomimo obawy, iż mogę być zastrzelony. 
Po przemówieniu zaprosiłem wszystkich na 
poczęstunek (podkreśl. red.) W czasie tego 

  

poczęstunku ukryliśmy broń, a potem od-- 
daliśmy ją władzom wojskowym za pokwi- 
towaniem”*. 

Ostatni zeznaje b. marsz, Sejmu RATAJ, 

jeden z przywódców Piasta: 
Za mojego urzędowania jako marszałka 

Sejmu był maj 1926 r. Dotknął on bardzo 
boleśnie swoich ludzi i nasze stronnictwo. 
Mimo to stosunek Piasta do nowych rządów 
był rzeczowy. Moją lojalność w pewnym mo- 
mencie komentowano nawet jako ófertę pod 

adresem rządu. 
OBRONA: Czy Getrolew miał zamiar do- 

konania przewrołu? 
ŚWIADEK: My słoimy na stano- 

wisku, że jeden przewrót może być naka- 
zem nieszczęścia albo przypadku, ale dwa 
przewroty jeden po drugim wytworzą Sy- 
stem. Na to napewnobyśmy i. Zre- 
sztą czy bylibyśmy tak naiwni, y orga- 
nizować rewolucję w ten sposob, jak to nam 
zarzuca akt oskarženia. Winowajcą i to naj- 
większym powinienem być ja, jako główny 
współtwórca Centrołewu, nie wiem jednak 
dlaczego właśnie Witos i Kiernik siedzą aa 
ławie oskarżonych. 

OSK. LIEBERMANN: Czy sprawując wła- 
dzę zastępczo zamiast nieistniejącego Prezy- 
denta zetknął się pan z Marszałkiem Pił 

sudsi ? 

ŚW.: Tak. 
OSK. LIEBERMANNŃ: Czy Marsz. Piłsud- 

Ski nie wspominał panu o potrzebie legal- 
zacji przewrotu majowego? 

ŚW.: Nie. 
OSK. LIEBERMANN: A czy później nie 

wspominał pan o tej sprawie w rozmowie 
z Prezydentem Rzplitej? 

ŚW.: Owszem, lecz nie mogę powtórzyć 
rozmowy, gdyż była to prywatna rozmowa. 
Nie jestem upoważniony przez Pana Prezy- 
denta do jej przedstawienia. 

Prokurator zapytuje świadka, jakie jest 

jego zdanie o p. Korfantym i czy pamięta 
co mówił o nim w 1922 r. w Komisji Sej- 

mowej. 
Świadek daje wymijającą odpowiedź. 
Adw. Berenson protestuje przeciwko po 

ruszaniu w tej chwiłi walorów moralnych p. 

Korfantego, nazywając to uderzaniem w pie 
cy. 

PROKURATOR: To panowie wprowadzi- 
liście tu świadków, z których ust padały raz 
poraz ciężkie, a niczem nieuzasadnione о- 

skarżenia przeciwko urzędnikom  państwo- 
wym. Jeżełi chodzi o p. Korfantego, to po- 
ruszyłem to dlatego, żeby oświetlić należycie 
postać tego świadka i moralną wartość jego 
zeznań, o której to moralności niezbyt po- 
chlebnie wyraził się ongiś marsz. Rataj. 
Proszę Wysoki Sąd o dołączenie do akt spr 

      

   

   

  

  

   
wy N-ru „Robotnika”, w którym wyrażona , 
jest opinja p. marsz. Rataja o p. Korfan 

tym. 
LOST EU TOURS 

Pomóżmy biednym dzieciom. 
Zbliża się zima, najcięższa od chwili 

powstanie państwa połskiego. Skutkiem świa- 
towego kryzysu, który ogarnął i nasz kraj 
jest wzrastająca fala bezrobotnych. Nasze 
Wilno nadto nie może jeszcze podźwignąć 
się po wiosennej powodzi. Ggłód zagląda w 
oczy tys. mieszkańców, a co najtragiczniej- 
sze zagraża zdrowiu i życiu młodego poko- 
lenia. Rząd i Magistrat m. Wilna wszczął 

szeroką akcję na rzecz bezrobotnych i bied- 
nych dzieci, lecz wszystkim pomóc nie jest 
w stanie, koniecznem jest, by i społeczeństwo 
polskie, tak zawsze ofiarne w krytycznych 
dla kraju momentach, aie odmówiło swej 

pomocy i nie dało zginąć z głodu i nędzy 
tysiącom istnień ludzkich. 

Choć większość z nas ma bardzo mało, 
bo po wiełkiej wojnie bieda panuje wszę- 
dzie: w mieście, na wsi, wśród roln. i inteli- 
gencji, ale my jeszcze mamy większą lub 

mniejszą odrobinę i możemy nią podzielić 
się z tymi biedakami, którzy nic nie mają, ła 

mią ręce w rozpaczy, błagając o pomoc, in- 
ni zaś nie che brać, życie sobie odbie- 
rają, a słabsi na złe drogi idą. 

Dzielmy się więc rodacy, dziełmy się tem 
co mamy. 

Nie możemy pomóc wszystkim, leez po- 
dajmy dłoń tym, którzy są najbliżej nas, 
a szczególnie przyjdźmy z pomocą dzieciom 
najuboższych rodzin. Pamiętajmy, że nędza 

    

Czechosłowacji. Jakoś tyłko Polski 
przypomnieć sobie nie mogli. 

Szwajcarom można się nie dziwić 
— ten naród hotelarzy zna tylko tych 
którzy zasilają mocną walutą jego kie 
szenie, a nasza waluta, przy drożyź 

nie, panującej w tym kraju, który nie 
sieje ani orze, lecz zbiera — zbyt sła- 
ba. Natomiast inicjatora tej pięknej 

  

„wystawy należałoby, jeśli jest urzęd- 
nikiem, zredukować, jeśli zaś jest o 
sobą prywatną, zrobić urzędnikiem. 
lecz nie od urządzania wystaw. 

Wchodzimy tu na utarty, aż do 
znudzenia temat propagandy. O pro- 
pagandzie można rozmaicie myśleć. 

Zdawałoby się, że wiełki naród, 
szczególnie na terenie Francji, z którą 
go złączyły dzieje, nie potrzebuje spe- 
cjalnie zabiegać o powagę, znaczenie 
i szacunek. Czyż nie powinnyby być 
dostatecznym środkiem w tym © 
dzieje Polski w epoce napoleońskiej 
Inaczej jednak powiadają dzieje, a i- 
naczej rzeczywistość. Zresztą dzieje te 
Poniatowskiego, Dąbrowskiego, Ko- 
zietulskiego, Kniaziewicza, zakwalifi- 
kowały, jako „morts pour la France“, 

co stwierdzają ku wiecznej rzeczy pa- 
mięci napisy na Arc de Triomphe о- 
raz w sali wojennej Wersalu. Rzeczy- 
wistość zaś mówi, że Francja dzisiej- 
sza, więcej niż o Połsce, wie o Czecho- 
słowacji, która nie ma nazwisk swych 

Łuku Triumfalnym, 
wysyła zato do Paryża, wysokogatun- 
kowe coprawda... męskie kapelusze. 

Przykłady przedziwnej propagan- 

    

i bezrobocie to groźba zagłady dla młod- 
szego pokołenia. Dzieci niedożywiane wyra- 
stają na ludzi wątłych, podatnych na wszy- 
stkie choroby, nieudolnych do pracy, do 

ki o byt. 
A te dzieci, to przecież nasza nadzieja, 

to przyszta Polska!!! 
Rodacy! nie zapominajmy;'że razem z na- 

szemi dziećci sytemi i uśmięchniętemi u- 
częszczają do szkół, ćwiczeniówek i ochron 
dzieci głodne, które smutnemi oczętami przy 
glądają się szczęśliwym kolegom, zajadają- 
cym w czasie dużej pauzy pożywne Śniada- 
nie, gdy one często i kromki chleba nie ma- 
ja. W takich warunkach rodzi się w młodych 
duszyczkach posiew — zazdrości i rozgory- 
czenia, który prowadzi do najzgubniejszych 
skutków. 

Rodacy! zechciejmy przyjść z pomocą 
Stowarzyszenie b. wychow. gimn. przy 

Kościele Św. Katarzyny w Petersburgu po- 
stanowiło przyjść ż pomocą Magistratowi i 
innym Stowarzyszeniom Wileńskim w do- 
żywianiu głodnych dzieci. 

Program tej akcji jest następujący: 
Każda Pani domu, prowadząca gospodar 

stwo i pragnąca przyjąć udział w tej akcji, 
zechce nabyć w mieszkaniu prezeski łub in- 
nych oznaczonych punktach torebki papie- 
rowe z pieczęcią Stowarzyszenia, Rano wło- 
ży do torebki Ś składające się ze 

zbywającej bułki, lub paru kawałków chle- 
ba z masłem, tłuszczem, powidiami łub mię- 
sem, pozostałem od obiadu. trochę cukru i 

t. d. kto co ma i może. 
Stowarzyszenie prosi o przysłanie 

torebki do najbliższego punktu, wyz 
nego przez centralę, najpóźniej do godziny 

8 i pół rano. Z tych punktów gońcy zabie- 
rać będą paczki do centrali, gdzie odbędzie 
się segregacja i rozesłanie takowych za po- 
kwitowaniami do ćwiczeniówek, szkół pow- 
szechnych, ochron i t. d. 

Takim sposobem wszystkie paczki będą 
dostarczone na miejsce przeznaczenia przed 
godziną 11-tą. 

Rozdaniem paczek dzieciom zajmie 
szkoła, dając najbiedniejszym darmo, wrcsz- 
po 2 gr. lub nawet po 1 gr. Opłata jest ko- 

nieczna ze względów pedagogicznych, by nie 
przyzwyczajać dzieci do jałmużny. Tych, któ 
rzy nie prowadzą gospodarstwa prosimy o 
miesięczne datki w postaci produktów lub 
o pieniężne ofiary ze względu na koniecz- 
ność opłacania gońców, sekretarki i kance- 
laryjnych wydatków. Stowarzyszenie bowiem 
mając nader ograniczone środki nie będzie 
mogło bez pomocy społeczeństwa należycie 
rozwinąć tej akcji. W razie jeżeli będą ofia- 

rowane produkta: mąka, kasza, słonina, ja- 
rzyny i t. p. urządzimy kuchnię, gdzie się 

będzie gotowała posilna zupa, wydawana 
następnie po parę groszy za litr, a dla naj- 
biedniejszych bezpłatnie. 

Ścisła kontrola nad całą tą akcją będzie 
prowadzona przez Zarząd Stowarzyszenia i 
przez komisję rewizyjną. 

Wszłkie informacje, jak również torebki 
otrzymać można w centrali u prezeski Sto- 
warzyszenia Objazdowa 6 m. 7., u p. prof. 
Marji Trzebińskiej, Zakretowa 7; u p. prof. 
Marji Nowodworskiej, Filarecka 25 m. 5 
(Zarzecze), u p. Marji Winczyny, Kalwaryj- 
ska Nr. 15, u p. Pauliny Hołownia, Montwił- 

łowska pod Nr. 14 i u p. Marji Klimaszew- 
skiej, Moniuszki 6/8 m. 33 d. Ordy Zwierzy- 
niecj, u p. Stanisławy Bielawskiej, ul. Zyg- 

muntowska 4 m. 10, u p. Anny Buterlewiczo 
wej, Zygmuntowska 8 (parter). p. Łucja Ja- 
siewiczówna ul. Zamkowa 4 m. 7, p. Jadwi- 
ga Hermanowa ul. Wiwulskiego 6 m. 4, p. 
Hedemanowa ul. Piwna 6 m. 1, p. Wanda 
Szatełowa-Piaszycka ul. Mickiewicza 48 m, 

6, p. Mikołaj Bejnar ul. Jasna 35 m. 3 (Zwie- 
rzyniec), 

Wykaz punktów, do których mają D; 
odnoszone torebki będzie podany w 
mach. 
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Prezeska Zotja Kossowska. 

TEATR | MUZYRA 
Teatr miejski w Lutni. Dziś we czwartek 

dnia 26 b. m. po raz drugi „Pan Geldhab“ 
nieśmiertelna komedja Fredry, która zdoby- 
ła na wczorajszej premjerze całkowite uzna- 
nie publiczności, Sprężysta reżyserja dyr. M. 
Szpakiewicza, oraz gra zespołu utrzymana na 
wysokim stopniu artyzmu, jako też stylo- 
wa oprawa dekoracyjna i kostjamowa skła- 
dają się na harmonijną całość. Ceny propa- 
gandowe. 

Jutro i dni następnych „Pan Geldhab“. 

— Teatr miejski na Pohulance. Dziś 
dnia 26 b. m .o godzinie 8-ej wieczór ujrzy- 
my Świetną operetkę Audrana „Lalka*, któ- 
ra stanowi jeden z większych sukcesów bie- 
żącego sezonu. Inscenizacja W. Radulskie- 
go oraz Świetna gra artystów z Szurszewską 
Brygiewiczem i Ciecierskim na czele sprawia 
że widowiska tego słucha się z rosnącem za- 
interesowaniem od początku do końca. 

Piękne melodje radują słuch, a barwna 

szata zewnętrzna — oko widza. 
Jutro i dni następnych „Lalka, 

Niedzielny poranek w , „Lutni*. 
zapelni4W nadchodzącą nedzielę @ша 129 b. 
m. o godzinie 12-ej w południe ukaże się w 
teatrze Lutnia „Kopciuszek* Grimma* wiel- 
ka atrakcja dla dzieci, które niewątpliwie 
tłumnie zapełnia widownię. 

—Akademja Listopadowa na Pohułance. 
W nadchodzącą niedzielę dnia 29-go_ b. 
wieczór odbędzie się w teatrze na Pohulan- 
ce uroczysia akademja ku uczczeni uPow- 

   

    

       

    

ci znałeźć można w Paryżu 

na każdym kroku i w każdym, nie- 

tyłko wystawowym, czasie. Wstąpmy 

do muzeum etnograficznego w Troca- 

dero. Szafka, za której szkłem można 
ujrzeć dwie mumje w bezbarwnych 

już szatach, mająca w tem mieście 
Świata reprezentować naszą ojczyznę, 
nosi napis — Galicie. Jest to dar Dzie- 
duszyckiego. W jednym rzędzie z tą 
„galicyjską“ szafą stoją najbardziej 

imponująco się prezentujące w folklo- 
rze: Wegry, Bułgarja i znowu... Cze- 
chosłowacja. . Jakże chciałoby się wi- 
dzieć w takiem towarzystwie stroje na 
szych górali, krakowiaków i.księża- 
ków! Wyróżniłyby się ponad wszyst- 

ko! 

dy polsko: 

  

łdźmy dalej. W temże Trocadero 
w sali rzeźby — obok modeli conaj- 
przedniejszych zabytków średniowie- 
cza francuskiego, głównie katedr pro- 
wincjonalnych, i włoskiego — można 
znaleźć niczem się nie zalecającą sta: 
tuę Św. Jerzego.. z Pragi Czeskiej — 
z polskiego tylko Krakowa, którego 
muzealnością się chlubimy, nie było 
nie godnego do zawiezienia. 

Jakże jesteśmy biedni i mało arty- 

styczni! ow 

Zaiste, dziwni ludzie siedzą na na- 
szej placówce paryskiej. Zdawałoby 
się, że, mieszkając w Paryżu, powinni 
mieć dość czasu, aby robić systematy- 

cznie rewję polskości na obcym grun- 
cie; przeciętnemu obywatelowi zdaje 
się nawet, iż to jest jednym z najważ- 
niejszych celów, dla których tam są 
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Q wznowienie wykładów 
na U. S. B. 

Z przyjemnością drukujemy poniższy, roz- 
sądny głos akademika wileńskiego. Gdyby ta 
kich głosów było wiecej, sprawa wznowienia 
wykładów na U. S. В., dałaby się bez truda 
załatwić po myśli autora, (Red) 

Wobec kursowania coraz bardziej 

pokojących ogół młodzieży akademickiej 

U. S. B. wiadomości o możliwości zamknię- 

cia Uniwersytetu do końca bieżącego roku 

akademickiego, ewentualnie do stycznia, a 

więc tylko na jeden trymestr, pozwolę sobie 

zabrać głos, jako ten, którego ta sprawa, 

jako akademika, żywo obchodzi. 

Przedewszystkiem więc, nie będąc skrę- 

powanym żadną organizacją ideowo-wycho- 

nie- 

wawczą lub polityczną, a będąe tylko zwy- 

czajnym studentem, który zapisał się na Uui- 

wersytet wyłącznie poto, aby się uczyć, sta- 

nowczo wypowiadam się za możliwie m:   

    

chłejszem otwarciem podwojów nasz: 

mae Matris, gdyż wszelkie dalsze zwlekanie, 

wzbudza tylko słusznie uzasadniony niepo- 

*kój, ści młodzie- 

ży, która daleka była od wszelkich ekscesów 

antyżydowskich przy pomocy pałek, kamie- 

zwłaszcza tej ogromnej cz!     

ni i wybijania szyb. 

Wiełka część studenterji, naprawdę stu- 

djującej i poto na uniwersytet zapisującej się 

jest przeciwna wszelkiemu wzbudzaniu anta- 

gonizmów bez względu na ich podłoże, sto- 

jąć sa stanowisku zgodnej i spokojnej pra- 

, bez wybryków, obecnie wskutek zawiesze 

  

nia wykładów ponosi niepowetowane szko- 

dy; wyjechać do domu bowiem nie może, a 

pozostając w Wiłnie bez zajęcia ponosi wy- 

datki (co wobec dzisiejszego kryzysu gospo- 

darczego szczególnie daje się we znaki), tra- 

cąc przytem swój drogocenny czas. I ci wła- 

› ponoszą konsekwencje nieproszonych 

orów i warchołów oraz czynników od- 

    

powiedzialnych za zajścia. Uważam to za 

wielką niesprawiedliwość. 

Owszem, winowajcy muszą być pocią- 

gnięci do odpowiedzialności i należycie uka- 

rani, celem zapobieżenia na przyszłość po- 

dobnym demoralizującym i niezgodnym z 

honorem Akademika polskiego i etyką 

chrześcijańską wycznom. Rzucają one tylko 

cień na ogół młodzieży, bynajmniej ich po- 

glądów nie podzielającej, oraz szkodzą inte- 

resom naszego państwa i nauce polskiej. Ale 

dlaczego cała młodzież ma na tem ponosić 

uszczerbek tego nie rozumiem. Wznowienie 

wykładów na wyższych uczelniach warszaw- 

skich, spokój tam panujący wskazuje, 1ż 

młodzież dość już ma tych awantur i prag- 

nie zabrać się do normalnej pracy. Sądzić 

iż w Wilnie wykłady również mogły- 

by być wznowione, gdyż nic nie stoi temu 

na przeszkodzie, bo młodzież nie pragnie 

więcej żadnych zajść, lecz tylko spokojnego 

kontynuowania przerwanych studjów. Należy 

więc zwrócić się do władz akademickich z 

  

prośbą o wznowienie wykładów i poważnie 

oraz z godnością zabrać się do nauki. 

Michał Lebecki 

student II-go roku prawa U.S.B. 

stania Listopadowego. Wypełnię ją: insceni- 

zacja fragmentów dramo tycznych oraz re- 

cytacje w wykonaniu całego zespołu teatrów 

miejskich. Akademję poprzedzi przemówie- 

nie. Dla szefów władz i urzędów rezerwuje 

się bilety według specjalnego. rozdzielnika 

do dnia 28 b. m. do godzny 14-ej. « 
Blety nienabyte w tym czasie 

sprzedane z wolnej ręki. 

WŚRÓD PISM 
— Czterdziesty siódmy zeszyt „Świata*. 

Bieżący, czterdziesty siódmy zeszyt „Świata' 
przynosi ciekawy artykuł o replikach, któ- 
re wywołały pamiętniki księcia Bułowa, pió- 
ra dr. Miecz. Szerera. Wojciech Marylski 

zajmująco opowiada egzotyczne swoje prze- 

życia myśliwskie p. t. „Od Oceanu do Oce- 
anu“ tajemnice czarnego lądu. Pozatem znaj 
dujemy cykl artykułów o sztuce gastrono- 
micznej. Na czele idzie Kornel Makuszyń- 
ski z wesołym feljetonem p. t. „Książka, 
którą można zjeść', Zwykłe działy, jak z 
„Tygodnia“, „Teatr“, „Co czytać”, „Kino“ 

oraz liczne iłustracje i świetna powieść An- 
drzeja Struga p. t. „Ostatni Film Evy Evard“ 
podnoszą bogatą treść tego zeszytu. 

zostaną 

    

Popierajcie Ligę Morską 

„== i Rzeczną!! 
UDOGD+ PID GD MOB DLP MPS ATENA 

  

  

wysłani, za co biorą przecież niezłe 
pensje. Czyżby byli aż tak mocno 
przekonani o wyższości wszystkiego, 
co obce, nad polskiem, że nie zadają 
sobie trudu zestawiać tak niewspół- 
miernych wartości? A może to tylka 
zwykłe nieróbstwo? Przecież chyba 
wszystkiego czasu nie zużywają na 

wydawanie wiz paszportowych? 
Liczne, na każdym kroku spotyka 

ne usterki możnaby wybaczyć, gdy- 
by propaganda w tych dziedzinach by 
ła trudna i gdyby było widać jakieś, 

choćby nikłe, wysiłki w tym kierunku. 

Ale jest wprost przeciwnie. Wszystkie 
te zabiegi propagandowe wymagają 

tylko odrobiny czującego serca, trochę 

fatygi i nawet nie sprytu, tylko zwyk- 
łej, normalnej inteligencji. Czyżby nas 
na nią nie była stać? 

Przeszłość i współczesność mówią 
co innego i dlatego niepodobna się nie 
oburzač na istotnie cudowne niedołęst 
wo. i 

Zajrzyjmy do czasopism. Nie czy- 
tałem prasy paryskiej systematycznie, 

więc nie wolno mi może czynić wo- 
góle żadnych wniosków. W każdym 
razie fakt, który przytoczę. ma obli- 
cze złośliwie figlarne. 

Oto w jednym z sierpniowych nu- 

merów  „Intransigeant'e* znalazłem 
na pierwszej stronie artykuł wstępny 
0 znaczeniu Pragi w rozwoju komuni 

kacji lotniczej w Europie, przepowia- 

dający wspaniałą wprost przyszłość 

temu miastu; o Polsce zaś można by- 

ło w tymże numerze w dziale telegra- 
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WIEŚCII OBRAZKI Z KRAJU. 
Pod zarzutem zamordowania żony 
autera wstrząsających scenarjuszy filmowych osadzono 

w więzieniu, 
W Wilnie w sterach artystyczno-literae- 

kich wywołało wielkie wrażenie uresztowa- 
nie w Grodnie wilnianina 1. Mielijkowskiego 

   

    

pod zarzutem zamordowania swej żony. 
Sprawa ta nabicra szczególny: ech sen- 
saeji, ze względu na oso! kowskiego 
znanego w Wilnie jake wykonawcy całego 
szeregu scenarjuszy filmowych z których je- 
den zakupiony został przez amerykańska wy 
twórnię filmowa kan film Corpora- 
tion* oraz przeż ę wytwórnię 

Przed kil 
języku ra į 
graną przez zespół ros 

Sztuka ta była osnuta 

   
   

      

     

  

    ie okupaej 

kiej w której okupanci przedstawieni Są w 
sczkolwiek nie posia- ujemnem świetle, i 

wiełkiej warta 
przez publiczność 

    

   

  

    

    

    

  

w Mielijkowskim a 
jedna Zz ar zał się ro- 
nans. małżeńst- 
wo nie doszło do skutku i Mi kowski zer- 
"wał z nią poczem wyjechał do Grodna, gdzie 
zamieszkał w charakterze sublokatora przy 

Jjomość, a później 
dej daty rozpeczy 
skiego. Małżeństwo 

   
     e tragedja 

nie było 

Granat 
jako narzędzie załatwiania 

Z Wilejki donoszą, 
Kulszyno gm. kurzen 
notowany wypadek 
czas której jeden 

szczęśliwe, 

  

enegdaj we wsi 
iej zdarzył się nie 

i parobków, pod- 
nich w bijatyce użył 

ręcznego granstu. Niejaki Jan Alter miesz- 
%aniec wsi Wileze gm. kolowiekiej wdał 
się w kłótnię z Kaszewiczem Antonim i 3 
innymi parohkami. Kłótnia zamieniła się 

wwkrójee w bójkę, w htrakcie której Alter 
wyciągnął z kieszeni g. at ręczny i rzucił 

    

     

    

     

gdyż małżenkowie reprezentując zupełnie 0- 
drębne typy i charaktery nie rozumieli się 
nawzajem. Poza tem żona M. cierpiała na 
manję zazdrości, eo często doprowadzało do 
kłótni i burzliwych scen. 

W tym właśnie okresie M. napisał cały 
szereg scenarjuszy filmowych o wstrząsają- 
cej treści, zdradzając pewne objawy nienor- 
mainości. 

Pezed ezierema dniami Grodno lotem 
błyskawicy obiegła wiadómość iż žonę M. 
zmałeziono zamordo w kuchni. Ciało 
zabitej okryte było sińcami na szyi widnia- 
ły ślady Śmiertelnego uścisku. Głowa ofiary 
wsunięta była pomiędzy szatą a piecem, a 

cala twarz zabrudzona była sadzą. Poza tem 
ubranie zabitej oblane było nafta, co wska- 
zywało na to, że morderca chciał ukryć ślady 
swej zbrodni przez spalenie zwłok ofary. 
lecz ktoś mu w tem widocznie przeszkodził. 

Przeprowadzone dochodzenie wykazało, 
że okrułnego morderstwa dokonał M. któ- 
rego natychmiast aresztowano.  Dotychszas 
aresztowany nic przyznał się do winy od- 
mawiająe udzielenia jakiehkołwiek bądź ze- 
znań. Na wieść o jego aresztowaniu wyje- 
ehał z Wiina do Grodna brat Mielijkowskie- 
go. Dałsze dochodzenie w tej sensacyjnej i 
ponurej sprawie w toku. G 

ręczny 
porachunków osobistych. 

w grupę dwóch przeciwników. 

   

  

  

   

   

  

Rzucony granat ekspłodował raniąc od- 
łamkami ciężko:  Kaszewicza Antoniego. 
Śzkieleta Włodzimierza, Borejkę Mikołaja i 

Kwiatkowskiego Piotra. й 

Wszystkich w stanie groźnym przewiezio 
no do szpiłala w Wiłejee. J. Alfera areszto- 
wano i przekszano do dyspozycji włydz 
śledczo-sądowych. (e) 

Okradanie podróżnych w pociągach 
międzynarodowych. 

Że Słołpców donoszą, iż często zdarza 
jące się wypadki okradania podróżnych w 
pociągach międzynarodowych na terenie so- 
wieckiej linji kolejowe egorełoje-—Mińsk 

»ietylko nie uległy iu, lecz przeci- 
nie, ostatnio jesze ej wzrosły. W о- 

»tatnich dniach w między Miń- 
skiem a Niegorełoje okradziono w zagadko- 
wy sposób 8 obywateli zagranicznych, mi 
«izy innymi polskiego, Alfreda Witlick 

  

    

        

  

  

   

      

któremu skradziono cenąn walizkę z papiera- 
mi i gotówką oraz Juljusza Dubrosiaka, oby- 
watela amerykańskiego, któremu złodzieje 
zabrali dwie walizki z cennemi rzecz: 

przeszło 200 dolarów. Pozatem 
dziony został w wagonie na stacji Niegore- 
łoje pewien dyplomata zagraniczny, na któ 
rego interwencję funkcjonarjusze G. P. U. 
w ciągu kilku godzin odnaleźli skradzioną 
walizkę i neseser jego małżonki. 

   

  

okra- 

  

Korkożyszki. 
Praca wśród młodzieży. 

usza Korkożyszki, gminy podbrodz- 
o 4 klm. na południe od Podbro-    

Jest to wieś duża, w której jest kościoł, 
sklepy, a nawet obecnie wójt gminy p. Ło- 
xowski rozpoczął prace nad wybrukowaniem 
ulic 

Na końcu wsi stoi 2 klasowa s 
szechna, w której kierownikem jest p. Ji 
Maciusowicz. Kierownik naszej szkoły j 
„jakgdyby motorem naszej pracy, bo dz 
jego staraniom jest u nas Koło Młodzie 
Wiejskiej, była drużyna P. W. i W. F. na- 
stępnie jest prowadzone przysposobienie rol- 
nicze, a w tym roku członkowie nasi otrzy- 
«mali następujące nagrody, za buraki i k: 
pustę: Gudanciówna Konstancja nagr II-ga; 
Kwiatkowska Stefanja nagr. Il-ga; Jeliński 
Pawel nagr. II-ga; Miklasiewicz Michał nagr. 
All-cia; Jeliūska Leontyna nagr. IlI-cia; Gu- 
<dańcówna Marja II-cia i p. Jan Maciusowicz 

- dyplom honorowy 
Cała praca skupia 

  

   

  

    

  

    

          

  

  

ię w naszem Kole Mło- 
<dzieży Wiejskiej i tak: mamy bibljotek 
«o drugą niedzielę św. + a obeenie pa 
«iauczycielka Jadwiga Sielukówna ma pro- 
wadzić chór. 

W) dniu 22 b. m. dzięki zabiegom Zarzą- 
«du Koła, został pośw andar, który 

          

    

  

  

został wykonany pr członkinie Koła. 
O godz. 11 w miejscowym kościele po- 

enia sztandaru dokonał ksiadz pro-    

  

z ołkowski okolicznoś- 
«ciowe anie 

Z. kościoła 

wygłaszając 

się do własnej 
świetlicy, gdzie ygotowana her- 
batka. Po przywitaniu gości przez p. Ma- 
<ciusowiczową, nauczycielkę naszej szkoły, 
która się nami obecnie opiekuje, zabrał głos 
p. Łozowski, wójt gminy, który w 
przemówieniu wykazał potrzebę wspó 
organizacji z samorządem. Następnie k 
proboszcz Szołkowski w swem przemówie- 
niu nawoływał do spełniania sumiennie 
swych obowiązków względem Koł 

Po deklamacjach i śpiewach zabrał głos 
p. W. Klemm, instruktor oświaty pozaszkol- 
mej na terenie gminy podbrodzkiej, który w 

        

         

    

  
swem przemówieniu wskazał w jakim kie- 
runku ma iść nasza praca, aby była na po- 
żytek Ojczyzny. 

Potem nastąpiły śpiewy i tańce, aż do 
późna. Tak oto młodzież pracuje i bawi się 

ch Korkożyszkach. 

  

Obecny. 

Orniany. 
Coś niecoś o nas. 

Wieś Orniany, gminy podbrodzkiej, leżą- 
ca nad samą granicą polsko-litewską zaczęła 
budzić się do życia społecznego. 

Oto niespełna przed miesiącem pan Jan 
Sienkiewicz, kierownik miejscowej szkoły 

ował naszą młodzież w Koło Młodzie 
kiej. 

Praca w szkole poszła w szybkiem tem- 
pie i dnia 22 b. m. zostało urządzone przed- 
stawienie p. t. „To polityka” i „Podejrzana 
osoba”. 

Artyści nasi wywiązali się doskonale ze 
swych ról, a to dzięki starannej reżyserji p. 
J. Sienkiewicza. 

Po przedstawieniu odbyła się zabawa. 

Trzeba zaznaczyć, że Koło budzi wielkie 
zainteresowanie wśród miejscowej i okolicz- 
nej młodzieży, tak że nawet powstała filja 
naszego Koła w Grzybiańcach, gdzie pracę 
prowadzi p. Duda, nauczyciel z Grzybiańc. 
W kole są dwie sekcje teatralne, jedna se- 
kcja sportowa i w roku bieżącym będziemy 
mieli 20 par nart, a kurs narciarski popro- 
wadzi p. Sienkiewicz. 

Następnie mamy. świetlicę co niedzielę i 
ma powstać orkiestra strunna i chór. 

Wśród starszych mamy dużo przyjaciół, 
co wykazało się na przedstawieniu, bo było 
około 100 osób. 

   

    

  

      

Miejscowy. 

Podbrodzie. 
Przedstawienie w Podubinee. 

We wsi Podubince, gminy podbrodzkiej, 
dnia 22 b. m. miejscowe Koło Młodzieży 
Wiejskiej urządziło przedstawienie p. t. „Na- 
zajutrz po ślubie* i „Dwóch głuchych”. 

fów przeczytać wiadomość. zatytuło- 
"waną „Les grands accidents dans а- 
viation polonaise", donoszącą o czte- 
rech katastrofach lotniczych. Zestawic 
nie wymowne, tem groźniejsze, że la- 
ka proporcja w tej dziedzinie może je- 
szcze długo być prawdziwa. wobec: 
1) stałego zwiększania się funduszów 
<«zechosłowackich na lotnictwo i 2) 
stale zwiększającej się ilości katastrof 
łotniczych w Polsce. 

   

   

    

* $ 

Nie dziwnego, że do dziś dnia 
przeciętny, inteligentny Francuz 0 
Polsce umie tylko (jeszcze dziś! po- 
wiedzieć płynnie ..la malheureuse Po- 
Aogne". 

Nie dziwnego. że w takich warun- 
kach bardzo szanownymi gośćmi w 
Paryżu stają się Niemcy, do których 
życzliwość Paryżan wyczuwa się i wi 
<dzi. 

Można tę naszą krzywdę  tłuma- 
ć przysłowiową megalomanją fran 

«uską, nie uznającą potrzeby znajo- 
ności niczego poza Francją i jej ko- 
lonjami. 

Nie są jednak Francuzi na tyle le- 

niwi, żeby nie przyswoić sobie wiedzy, 
<xdpowiednio podanej. 

Czesi nie mają swojej Rosy de Ba- 
illy, ani Paderewskiego, ani Landow- 

skiej, ani Pawła Cazin'a, ani imion 
swych synów na Łuku Triumfalnym, 
«ie dla tłumu paryskiego wabikiem 
-„iest restauracja, gdzie podają „gulasz 
«zechosłowacki* (tak głosi reklama!! 

* 

    

— a na wystawie są sklepy, zachwala: 
jące szynki praskie (o istnieniu takich 
specjałów można, zdaje się, dowie- 
dzieć wyłącznie na wystawie fran- 
cuskiej). I mimowoli czuje się wstyd 
pewien, że nikt nie pomyślał o wywie 
zieniu na wystawę 
skich. 

Nasi pobratymcy nietylko w kun- 
szcie rzeźnickim celują na wystawie 
— możeśmy być pewni, że gdyby tyl- 
ko mieli europejskie nazwiska w swo 
ich dziejach, godne umieszczenia np. 
na frontonie bibljoteki Saint-Gene- 
vieuve — umieliby uzupełnić ich re 
jestr — tak jak tego nie umieją Pola- 
cy, z podziwem odczytujący wśród i- 
mion myślicieli świata —tylko trzy, 
dziwnie dobrane nazwiska polskie: 
Copernic (w tej pisowni). Konarski i. 
Naruszewicz. 

    

  

Takie i tym podobne okoliczności 
sprawiają, że Polak czuje się dziwnie 
pokrzywdzony w tem „mieście świa- 
ta“. 

Ale kiedy na Gare du Nord, który 
koło godziny 10-ej wieczór staje się 
„centrum polszczyzny” wsiądzie do 
polskiego wagonu, czuje się w nim — 
po francuskich wagonach, pełnych na- 
poju, jadła i wody (w dni deszczowe) 
na podłodze — jak w salonie. 

np. wędlin litew- * 

Ludność miejscowa i z okolicznych o0- 
siedli przybyła gromadnie w ilości 80 osób. 

Po przedstawieniu, którem kierował pan 
Adamowski, kierownik naszej szkoły, odby- 
ły się zabawy, gry i śpiewy. 

Dochód z przedstawienia przeznaczono na 
umeblowanie świetlicy, która jest czynna w 
każdą niedzielę. Miejseowy. 

Nowo-Šwieciany. 
Na pomoc bezrobotnym. 

d Oddziału Zrzeszeni p 
Rzemieślniczej w Nowo-Święcianach — prag- 
nąc przyjść z pomocą Komitetowi pomocy 
bezrobotnym — urządza w dniu 28-g0 m. 
b. o godz. 18-:ej w lokalu Ogniska Kolejowe- 
go przedstawienie amatorskie (sztuczk: p. 

  

  

       
   

L „Gwaltu! co się dzieje”), oraz zabawę ta: 
neczną, na którą zaprasza starsze społeczeń- 
stwo — licząc, iż nikogo na tej imprezie ze 
społeczeństwa miejscowego nie zabraknie i 
że tak wzniosły i humanitarny ceł młodzieży 
zostanie czynnie poparty przez wszystkich. 
Cały dochód przeznaczono na Pomoc Bezro- 
botnym. 

Z pogranicza. 
Młodzi zbiegowie z Z. S. S. R. 

Na odcinku granicznym Hancewicze na 
teren polski zbiegło 6 chłopców od lat 15— 
18, którzy przed tygodniem zbiegli z zakładu 

czego sowieckiego z Mińska. Ma- 
ami zaopiekowały się władze 

administracyjne. 

  

   

WIEŚCI Z WOJEW. NOWOGRÓDZKIEGO 
Oddzia: Nowogródzki „Kurjera Wiieńskiego"* mieści się 

w Nowogródku przy ul. 3-g6 Maja, tel. 94. 
  

Kino dźwiękowe 

Pogoń 
w Nowcgródku 

Miłość ma Kadru ev: Z raj botszowitkiego | 
W roli głównej OLGA CZECHOWA. 
  

Nowogródek. 
Drugi przetarg na dzierżawę Kina 

Miejskiego w Nowogródku. 
W) dniu 24 b. m. odby pod przewod- 

nictwem burmistrza p. Wolnika drugi prze- 
wienie kina miejskiego. 

'ch ofert było 3: p. Iwienie- 
Pp. Szmerkowieza i Kopeło- 

mieszkańców miasta Nowogródka o 
raz p. Sapożnikowa Nochima z Wilna. 

  

      

  

    

        

   

  

Najwięk sumę ofiarował w złożonej 
ofercie p. Iwieniecki — bo 7,011 zł, wów- 
czas, kiedy p. Szmerkow zaofiarował 
6,500 zł, a p. Sapożnikow — 5,000 zł. 

Po odczytaniu tych ofert i zaznajomieniu 
się ofertantów z warunkami dzi wy Kina 
Komisja” udzieliła poszczególnym ofertantom 
głosu w celu wypowiedzenia swoich warun. 
ków ponieważ żadna z ofert nie odpowiada 
dosłownie warunkom podanym przez Magi- 
strat, które oczywiście są dość wymagające. 
Między innemi wydzierżawiający kino wi 
nien jest złożyć gwarancję bankową, ewen- 
tualnie weksłową na sumę 10,000 zł., przy 
czem weksle muszą mieć dwa żyra osób fi 
nansowo  odpowiedzialn: Uuzupełniając 
więc swoją ofertę, Sapożnikow zaofiarował 

wną do 7.300 zł., a p. Iwieniecki, 
chowiec, wskazał kilka punktów, zda 

niem jego nierealnych. Komisja część tyca 
punktów uwzględniła przyznając Iwienieckie- 

je. Następnie p. Iwieniecki zapropono- 
wał Komisji rozpatrzenie jego oferty w przed- 
miocie przyjęcia go przez Magistrat do wspól- 
nego prowadzenia Kina Miejs tem, że będą 
wspólnie prowadzić również i jego kino, 
wentualnie tylko kino miejskie, dokąd może 
być przeniesiony jego aparat dź у 
kino „Pogoń* zupełnie zlikwidować. W tym 

ie on na jak najdalsze ustęp- 
b po wysłuchaniu i rozpatrze- 

niu jego wniosku przyszła do przekonania, 
że winna postępować zgodnie z poleceniein 
Rady i kino bezwzględnie wydzierżawić. Za 
rządzono więc ustny przetarg, w wyniku któ 

      

   

   

      

  

  

      

  

     

     

  

rego p. Sapožnikow zaofiarował sumę 7,550 
zł., p. Szmerkowicz sumę 7.500 złł.,.a p. Iwie-4 
niecki wstrzymal sic. Poniewaž jednak pra- 
wo przyznania piefwszeūstwa przystugiwaio 
Komisji bez względu na wysokość Sumy, roz 
poczęła ona w ścisłem swojem gronie paro- 
godzinną dyskusję nad tem, komu z wyżej 
wymienionych wyd żawić kino?  Więk- 

wypowiedziała się za 
; ienieniony mając kino „Pogon“ w 

Nowogródku wykazał w tym kierunku naj- 
większe doświadczenie i solidność, a likwi- 
dując swoje kino zie mógł postawić Kino 
Miejskie na naj m poziomie, Zresztą 
i odpowiedziamość majątkowa jego wydaje 
się być najpewniejszą.. Przeciwko jemu opo- 
nował jednak wiceburmistrz p. Ostaszyńsk”. 
W rezultacie więc zarządzono znowu prze- 
targ, do którego dopuszczono tylko p. Szmer- 
kowicza i p. Iwienieckiego. Pierwszy z nich 
ofiarował sumę 7,730 zł., a drugi 7,700 zł. 
Tak więc dzięki tej taktyce, dzierżawa Kina 
Miejskiego dostała się w ręce PP. Szmerko- 
wicza i Kopelewicza, osób nie mających w 
tym kierunku żadnych kwalifikacyj i zgóry 

zapowiadam nowy przetarg Kina Miej- 
skiego, gdyż p. Szmerkowicz nie będzie mógł 
podołać zobowiązaniom, które tak ad hoc 
aprobował. 

Narazie, ostateczne załatwienie tej sprawy 
zależy jeszcze od tego. czy pp. Szmerkowicz 
i Kopelowicz przedłożą gwarancję bankowa 
i czy Rada Miejska ten przetarg zatwierdzi. 

„ podając pow „ kon- 
slatujemy brak należytego zrozumienia interc- 
sów miasla i obywateli, bo gdy do przetargu 
staje osoba najbardziej odpowiednia i po- 
żądana, która idzie na jak najdalsze możli 
we ustępstwa, zgadzając się mimo 3-letniego 
terminu dzieżawy Kina Miejskiego, na zlik- 
widowanie własnego kina, które istnieje w 
Nowogródku już tyle lat i nadal skutecznie 
konkuruje z Kinem Miejskiem —- osoba, któ- 
ra daje w hstronną rękojmę swojej solid- 
ności i fachowości, zaopatrując Kino Miej- 
skie odrazu w apart dźwiękowy — Magistrat 
stawia jej takie trudności i daje pierwszeń- 
stwo nieznanej osobie, która nie zdając może 

       
   

  

  

    

  

   

  

   

    

  

           

  

   

sprawy z tego co czyni ofiarowała sumę wię- 
kszą. Przecież już byli tacy, którzy przyjmo- 
wali wszystkie podane im warunki. Pocóż 
więc było aż siedem godzin prowadzić ten 
przetarg? Czy tylko dlatego ażeby zniechę- 
cić p. Iwienieckiego i zmusić go do dałszej 
konkurencji, aby przez to mieć od niego po- 
datku do 2,000 zł., a z drugiej strony—kilk. 

deficytu, które daje Kino Miejskie? 
h. može były inne pobudki. Do tej 

sprawy jeszcze powrócimy. lw. 

Wołożyn. 
11 listopada w Baksztach, pow. wo- 

łożyński. 
Obchód 11 listopada r. b. w naszem mia- 

steczku odbył się sader uroczyście. Stara- 
niem miejscowego komitetu w skład które- 
go wchodziło duchowieństwo obu wyznań 
oraz miejscowe nauczycielstwo został ułożo- 
ny następujący program: 

10 listopada wieczór iluminacja budyn- 
ków szkolnych i urzędów oraz pry vatnych 
domów. 11 listopada odbyły się nabożeństwa 
przy udziale przedstawicieli władz. O godzi- 
nie 9 w synagodze, 10 w cerkwi i 1i-ej w 
miejscowym kościele. 

Po skończonem nabożeństwie uformo- 
wał się pochód: na czele szkoła, następnie 
oddział Zw. Strzeleckiego z Krupli oraz 
straż leśna trzech nadleśnictw i przy dźwię- 
kach orkie miejscowej straży ruszył na 
Plac Woln Tutaj nastąpiły przemówie- 
nia p. Kraśniaka nauczyciela z Krupli oraz 

P. Berkmana obywatela m. Bakszt, następ- 
nie szkoła i wszystkie organizacje społeczne 
przedefilowały przed władzami miejscowemi 
Po czem pochód rozwiązał się. 

O godzinie 16-ej w szkole powszechnej 
odbyła się uroczysta akademja na program 

    

  

   

      

   

  

  

   

      

  

  

Iwienieckim, 

   y się: zagajenie przez ks. A. 
„ odczyt wygłoszony przez kie- 

rownika miejscowej szkoły p. Leszkowicza. 
tępnie chór szkolny wykonał kilka pio- 

senek, przepłatanych deklamacjami dziatwy 
szkolnej pod kierownictwem p. Sawicz- 
błockiej. 

Po akademji odbyło się: przedstawienie 
młodzieży olnej na temat: „W rocznicę 
odzyskania epodległości*, które zostało 
zakończone żywym obrazem „Zmastwychw- 
stanie Polski“. 

Przedstawienie przygotowały pp. Z. Jut- 
kiewiczówna, Z. Zabłocka i T. Bitkiewiczów- 
na — nauczycielki miejscowej szkoły 7-mio 
klasowej. 

Akademja wywarła dodatnie wrażenie, 
była wypełniona po brzegi. Na zakoń- 

czenie orkiestra odegrała hymn narodowy. 
JW. 

     

    

    
   

   

    

   

Baranowicze, 
Echa występów gościnnych teatru 
„Rewja* Związku Artystów Sztuki 
Kinematograficznej w Wilnie — w 

Baranowiczach. 
Dnia 14, 15 16.1 17 b. m. bawiła u nas na 

terenie kos im. Kościuszki grupa objazdo- 
wa teatru Z. A. Szt. K. w Wilnie dając trzy 
programy rewjowe a mianowicie: „Ach te 
dziewczęta”, Wstąp na chwilkę a..* oraz 
trzeci składający się w połowie z nowych 
numerów, w połowie z przebojów poprzed- 
nich programów p. t. „Ostrożnie bo wybuch- 
nie*. Następnie w dniach 18 i 19 b. m. na 
scenie kinoteatru Apollo powtórzono pierw- 
sze dwa programy dla szerszej publicznoś- 
Ci. 

Z wykonawców poszczególnych numerów 
wybija się na czoło zesp. w kreacjach sztuki 
choreorgaficznej p. Halszka Rymkiewiczów- 
na z partnerem swym baletmistrzem zespo- 
łu Ryszardem Radwanem. Doskonałym jest 

humorysta-piosenkarz i kuplecista 
p. Lonek Warski (Puczkowski) szczególnie 
wyróżniają się jego „Ja lubię grubą“, „Pol- 
ka nasza” „Zielony dzban” i inne własnego 

у 

    

   

pomysłu. 
Bajecznym jest w swych numerach Walen 

ty Szydełko — szewc, „Precz z wódką*, 
„Bohater i wielu innych conferencier i mo- 
nologista Henryk Jastrzębiec-Majewski. 

Doskonełe sketche jak „Amerykański po- 
jedynek*, „Odgadywacz prawdy”, „Gdzie się 
dwóch... (reszta na scenie)* i inne, niemało 
ubawiły publiczność: 

Następnie w dniach 20 21 i 22 z powodu 
braku sal, gdyż w mieście naszem sali teat 
ralnej niema a są tylko scenki w kinach A- 
pollo i Casino wspomniana trupa występu- 
je w nadprogramie po seansach kinematogra 
wicznych dając rewjettę, składającą się z 
numerów przebojowych poszczególnych pro- 
gramów. 

Zauważyć się dało brak zaufania miejsco 
wej publiczności do zespołu, który po raz 
pierwszy do nas przybył, szczególnie ludności 
wyznania mojżeszowego (ach te berety!), 
która przyjęła młodzież za akademików, gdyż 
nawet dało się słyszeć „to akademiki, nie 
warto zachodzić”. 

Przypuszczać należy, że w przyszłości ze- 
spół przybywając po raz drugi spotka się z 
pełnem zaufaniem tutejszej publiczności, któ 
ra go potraktuje już jako starych znajo- 
mych. 

Naogół mimo istnienia koło dwóch lat 
zespół! robi miłe wrażenie na widzach co- 
dało Się zauważyć po przełamaniu lodów nie 
ufności. A więc powodzenia życzę wam mło- 
dzi adepci sztuki. B. B. 

(EL j M 
górnośląski 

“ Wilno, Jagiellońska 3 

D EULL Telefon 8-11. 

  

polega 
firma 
    

Zmiana rozkładu jazdy 
pociągów. 

Dyrekcja Okręgowa K. P. w Wilnie po- 

   
daje do wiadomości, że od dnia 1 grudni: 
r. b, zmienia się rozkład jazdy pociągów mie- 
szanych Nr. 1073/1074 na odcinku Łuniniec — 
Mikaszewicze jak następuje: 

Pociąg Nr. 1073 Łuniniec — odjazd godz. 
Łachwa — przyjazd 22,28 — od, 

8. Sienkiewicze — przyjazd 23,14, odjazd 
28. Mikaszewicze — przyjazd 23,50. Po- 

ag Nr. 1074 — Mikaszewicze — odjazd 0.10. 
Sienkiewicze — przyjazd 0,32, odjazd 0,42. 
Łachwa — przyjazd 1,07, odjazd 1,42. Łuni 
niec — przyjazd 2.10. 

Przez dokonanie powyższej zmiany uzy- 
skuje się dogodne połączenie. Warsza 
Wschodnia—Mikaszewicze z odjazdem z War- 
szawy Wschodniej o godz. 10.20 i jrzyjazdem 
do Mikaszewiez o godz. 23.50. (Pociągi Nr.Nr. 

3/817/1015/1073), oraz Mikaszewicze—War- 
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icz o godz. 0.10 i przyjazdem do Wa 
Wschodniej o godz. 12.35 (pociągi Nr. 
1074/1016, 816). 

RÓBCIE w DOMU 
smaczne, zdrowe i łatwe do zrobienia 
WINA z jabłek i żyta, oraz MIODY 

i PIWA. 
Brosżury. przepisy szczegółowe, droż- 
dże, pożywki, oraz praski, gniotowniki 
i wszelkie inne przybory znajdziecie 
w składzie Zygmunta Nagrodzkiego, 

Wilno, Zawalna ||-a. 
Żądajcie cenników. Przesyłka pocztą 
7035 za zaliczeniem. 

— 

  

  
  

Czy Wilno otrzyma pomoc finansową 
Ligi Narodów ? к 

- Plan robót inwestycyjnych. 
Związek Miast Polskich otrzymał 

z Ministerstwa Robót Publicznych za- 
wiadomienie, że Liga Narodów prag- 
nąc przyczynić się do zahamowania 
dalszego wzrostu bezrobocia i zmniej- 
szenia rozmiarów kryzysu ekonomicz 
nego, rozpoczęła akcję mającą na celu 
uruchomienie w różnych państwach 
robót publicznych. 

Być może, žė sfery finansowe, za- 
interesowane w ogromnym stopniu w 
zażegnaniu bezrobocia i zmniejszeniu 
światowego kryzysu gospodarczego ze 
chcą tę akcję w dużym stopniu sfinan 
sować. Nie obiecując jednak dużo z a- 
kcji Ligi Narodów. zdając sobie do- 
skonale sprawę z trudności, jakie na- 
suwają się przy jej zrealizowaniu, 
Związek Miast Polskich zwrócił się 
do poszczególnych samorządów 0 
sporządzenie wykazów robót inwesty- 
cyjnych z dokładnem wyszczególnie- 
niem ich kosztów. 

Z otrzymanych przez nas u źródeł 
miarodajnych powyższych informa- 
cyj, wynikałoby, że wiadomość, jaka 
ukazała się w prasie o 170 miljonach 
złotych, asygnowanych na ten cel 
przez Ligę Narodów dla Polski — jest 
cokolwiek przedwczesną. 

Zgodnie z otrzymaną propozycją 
Magistrat m. Wilna wysłał do Zwi: 
zku Miast Polskich wykaz robót, je 
kie miasto zamierza w związku z tem 
przedisęwziąć. W ogólnych zarysach 
plan ten przedstawia się w sposób na- 
stępujący: 

Dział budownictwa: budowa rzez- 
ni miejskiej — 5.200.000 złotych; za- 
kończenie budowy domu ośrodka 
zdrowia przy ul. Kijowskiej — 348 

   

  

   

tys. zł.; budowa drugiego domu czyn- 
szowego dla pracowników miejskich, 
przy ul. Derewnickiej — 473.000 zło- 
tych; budowa dworca i warsztatów 
autobusów . dalekobieżnych -— 40.000 
złotych. 

Łącznie realizacja planu inwesty- 
cyjnego w dziale budownictwa obli- 
czona jest na sumę 6.827.000 zł. 

W dziale komunikacji na roboty 
chodnikowe. na ulepszenie i budowę 
nowych dróg i mostów — przewidzia- 
na jest suma 5.550.000 złotych. 

Elektryfikacja miasta: w pierw- 
szym etapie (do 1 stycznia 1935 r.) — 
rozbudowa kotłowni. maszyn i-sieci 
zewnętrznej — 2.838.000 złotych. 

Rozwinięcie i finalizacja progra- 
mu elektryfikacji miasta w myśl o- 
pracowanego planu ma nastąpić w 
terminie do dnia 1 stycznia 1940 roku. 
Koszta robót w tym t. zw. II etapie 
prae elektryfikacyjnych obliczane są 
na sumę 3.974.000 zł. 

Łącznie koszta elektryfikacji mia- 
sła wyniosą 6.807.000 złotych. 

W dziale kanalizacyj realizacja 
programu obliczona jest na okres 5-cio 
letni i cbejmuje wydatki na sumę 
10.084.000 zł.. przewidując dalszą roz 
budowę kanałów ulicznych w dzielni- 
cach: Zarzecze, Zwierzyniec, Śnipisz- 
ki i Antokol. 

Wykonanie robót wodociągowych 
obliczone jest również na okres 5-cio 
letni — koszta wyniosą tu 12.306.000 
złotych. 

Ogółem realizacja całego tego pla- 
nu pochłonęłaby fantastyczną, jak na 
nasze stosunki sumę 40.524.000 zt. 

  

Zagadkowy napad na szofera. 
Ciężko rannego przewieziono de szpitala. 

Wezoraj wieczorem przy zbiegu uł. Po- 
narskiej i Rydza Śmigłego na przechodzącego 
szofera Kazimierza Szatrowskiego  (Ponar- 
ska 51) npadało kilku osobników, którzy go 
ciężko poranili, przyczem uszkodzili żelaz- 
nym drągiem klatkę piersiową. Na krzyk 
Szatrowskiego, napastnicy  zmasakrowaną 

+ 

swą ofiarę porzucili na uliey i nie zatrzyma- 
ni przez nikogo zbiegli. Zawezwany lekarz 
pogotowia ratunkowego, po udzieleniu pierw 
szej pomocy, przewiózł Szatrowskiego w sta- 
nie beznadziejnym de szpitala żydowskiego. 
Policja poszukuje spraweów ohydnego napa- 
du. (e) 

  

KRONIKA 
nz 

  Dziś: Konrada. 

  

  

  

Czwartek | Jutro: + Walerjana. 

B 
| |] Wechód słońca —g. 7 m.12 

ODM. | zawias sa 
Spoatrzożenia Zakładu Moteorzisgii U. 5, B. 

w Wilnie z dnia 25 XI —- 1934 raku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 774 
Temperatura średnia — 8 C. 

Е nmajwyfsza: — 4 C 

ы najniższa — 10° С. 

Opad w milimetrach: — 
Wiatr przeważający: połudn.-wsch. 

Tendencja barom.: bardzo słaby wzrost. 

Uwagi: rano pogodnie, potem pochmurno. 

OSOBISTA 
— Prezes Dyrekcji Poczt i Telegrafów 

inż. K. Żuchowicz wyjechał w dniu 25 b. m. 
do Warszawy na zjazd prezesów dyrekcji 
P. i T. poświęcony zagadnieniom oszczęd- 
nościowym w resorcie pocztowym. 

SAMORZĄDOWA. 
— Konferencja przewodniczących Wydzia- 

łów Powiatowych. W dniu dzisiejszym 26 
b. m. we czwartek, odbędzie się w Urzędzie 
Wojewódzkim w Wilnie konferencja prze- 
wodniczących Wydziałów Powiatowych, głów 
nie dła omówienia spraw budżetowych w 
nadchodzącym okresie budżetowym. 

MIEJSKA. 
— Elektrownia miejska zaopatrzona z0- 

stała z nowe rozdzielnie. Trwające od dłuż- 
szego czasu prace nad budową nowej roz- 
dzielni w elektrowni miejskiej zostały już de- 
finitywnie zakończone. Na uroczystość ot- 
warcia i przyjęcia rozdziełni, która nastąpi 
w okresie między 15 a 18 grudnia r. b. 
zaproszony został w charakterze rzeczoznaw- 
cy profesor politechniki warszawskiej p. 
Wysocki, 

— Sprawa przebudowy gmachu ratuszo- 
wego. Magistrat miasta Wilna w wypadku 
pomyślnego wyniku swych zabiegów i sta- 
rań finansowych zamierza przystąpić do prze 
budowy starego ratusza. Dokładny płan ro- 
bót został już szczegółowo opracowany w 
najdrobniejszych szczegółach. 

Realizacja finansowa tego projektu obli- 
czona jest na sumę 650 tys. zł. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Udział uczniów klas wyższych w pow- 
szechnym spisie ludności. Kuratorjum Ok- 

ręgu Szkolnego Wileńskiego na prośbę 
Głównego Urzędu Statystycznego zwolniło w 
dniach 7 i 8 grudnia od zajęć szkonych ucz 
niów kłas wyższych, szkół średnich i techni- 
cznej, ponieważ nauczyciele i uczniowie kl. 
7 i 8 zajęci będą przy powszechnym spisie 
ludności. 

  

  

   

HARCERSKA. 
— Harćerze wobee ostatnich wypadków 

wileńskich. W celu omówienia sytua 
nującej na terenie akademickim w z 

z ostatniemi wypadkami, zebrała się akade- 
micka drużyna harcerska dnia 16 listopada 
b. r. Oprócz członków drużyny na zebranie 
zostali zaproszeni instruktorzy i instruktor- 
ki harcerskie Wilna. Zebranie odbywało się 
w obecności kurałora drużyny, d-ra Dzie- 
wulskiego Wacława, prof. U. S. В. w Wil- 
nie. Drużynowy zagaił zebranie apelując do 
obecnych ażeby w tem harcerskiem  Środo- 
wisku postarali się osądzić ostatnie wypadki 
i znaleźć drogi wyjścia z groźnej sytuacji. 

Po zagajeniu rozpoczęły się przemówie- 
nia, oświetlające ostatnie wypadki z różnych 
punktów widzenia, bo trzeba zauważyć, że 
członkami drużyny są akademicy różnych 
poglądów politycznych. Przemówienia były 
utrzymywane na wysokim poziomie i at- 
mosfera im towarzysząca, naprawdę harcer- 
ska spowodowała, że nie było żadnych tarć 
ani ostrych ataków. Debaty trwały bez przer 

    

wy od godziny 16-ej do godziny 21, czyli 5 
godzin, ale pomimo widocznego zmęczenia 
pod koniec zebrania atmosfera harcerska 
trwała nadal. Po przemówieniach członków 
drużyny akademickiej zabrał głos kurator 
prof. dr. Dziewulski i wskazał na koniecz- 
ność wszczęcia akcji uspokojenia społeczeń- 
stwa akademickiego i szerszega ze względu 
na potrzeby państwowe. 

W, wyniku powyższej dyskusji zebrani po 
wzięli jednomyślnie uchwałę, której tekst 
brzmi: 

1) Potępiamy jednomyślnie niekultural- 
ne metody walk, które miały miejsce w ostat 
nich dniach na terenie wileńskiego życia. 

2)zwracamy się do kołeżanek i kołegów 
z gorącym apelem, ażeby przystąpili do e- 
nergicznej akcji uspokojenia szerokich mas 
drogą perswazyj, przeciwstawienia się gwał- 
tom i t. p. oraz wzywając całą młodzież a- 
akdemieką do powrotu do normalnej pracy 
w uniwersytecie. 

Po uchwaleniu powyższej rezolucji wszy- 
scy zebrani przyrzekli przystąpić niezwło- 
cznie do jej realizacji. Ma to znaczenie tem 
większe, że rezolucja została przyjętą jed- 
nomyślnie pomimo tego, że na zebraniu były, 
osoby różniące się zasadniczo w swoich pó- 
glądach politycznych, n. p. członkowie mło- 
dzieży wszechpolskiej i Legjonu Młodych. 
Świadczy to, że ideologja harcerska ma tę 
moc której nie posiadają inne organizacje 
i tylko dzięki harcerskiemu podejściu do 0- 
mawiania zagadnienia tak bardzo dziś dra- 
żliwego zebrani powzięli jednomyślną uch- 
wałę. 

Po uchwaleniu rezolucji i uzgodnieniu 
„programu działania, obejmującego sposób 
realiz: uchwał, drużynowy podziękował 
serdecznie zebranym za ułatwienie mu pro- 
wadzenia obrad przez utrzymanie należyte- 
go poziomu przemówień i harcerskej atmo- 
stery. Zebranie zakończyło się po godzinie 
21 odśpiewaniem hymnu „Wszystko co na- 
sze Polsce oddamy”. 

WOJSKOWA. 
— Dodatkowe posiedzenie Kom. Pobor. 

Najbliższe posiedzenie dodatkowej komisji 
poborowej wyznaczone zostało na dzień 2 
grudnia r. b. 

Komisja urzędować będzie w lokalu przy 
ulicy Bazyljańskiej 2 od godziny 8-ej rano 

SĄDOWA. 
— Zmiany w sądownictwie. Pan Prezy - 

dent Rzeczypospolitej zamianował radcę wo- 
jewódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Wil- 
nie p. Dominika Piotrowskiego wice-prokura 
torem Sądu Okręgowego w Wilnie. 

Wice-prokuratora Sądu Okręgowego w 
Wilnie p. Zygmunta Łubkowskiego miano- 
wał sędzią Sądu Okręgowego w Toruniu. 

GOSPODARCZA. 
— Konferencja Gospodarcza. W piątek 27 

b. m. odbędzie sę w Wileńskim Urzędzie 
Wojewódzkim - zwołana przez p. Wojewodę 
konferencja gospodarcza dla omówienia sta- 
nu zadłużenia rolnictwa w obecnej chwili 
oraz możliwości sprowadzenia poprawy przez 
rozszerzenie rynków zbytu produkcji hodo- 
wlanej i t p. Konferencja odbędzie się o 
godzinie 17-ej, przy udziale reprezentantów 
sfer gospodarczych i przewodniczących wy- 
działów powiatowych z całej Wileńszczyźny. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Odczyt p. senatorki Hanny Hubickiej 

w Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet, za- 
powiedziany na dzień 26 b. m. z powodu 
choroby prelegentki nie odbędzie się. 
— Lekcje Gimnastyki i Plastycznej. W po- 

niedziałki i czwartki od godziny 17-ej do 
19-ej w kancelarji Rodziny Wojskowej (Mic 
kiewicza 13) przyjmuje się zapisy na lekc. 
je gimnastyki plastycznej. L 

Opłata dla członkiń 5 zł. miesięcznie, dla 
pań cywilnych 7 zł. miesięcznie, 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Zebranie Towarzystwa Bibljofilów i 

zwiedzanie Muzeum Tatarskiego w Wilnie. 
W piątek, dnia 27 listopada, o godz. 8 wiecz. 
odbędzie się w Sali Czytelnianej Centralnej 
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Bibljoteki Pedagogicznej w gmachu Kura- 
torjum Szkołnego (wejście od zaułka św. Mi- 
chalskiego 5) Zebranie ogólne członków T-wa 
z referatami p. Zbigniewa Kaliszczaka p. t. 
„Grafika współczesna (ze specjałnem uw- 
zgłędnieniem książki)* oraz p. d-ra Jana Kru- 
szyńskiego p. t. „Estetyka i higjena książki”. 
Obydwa referaty będą iłustrowane przeźro- 
czami. 

Zebranie poprzedzi o godz. 7 wiecz. zwie 
dzanie zbiorów muzealnych Muftjatu (Muze- 
um Tatarskiego), znajdujących się również 
w gmachu Kuratorjum (wejście od zaułka 
św. Michalskiego 5), gdzie objaśnień łaska- 
wie udzielać będą p. Mufti dr. Szymkiewicz 
oraz p. Tuhan-Baranowski. 

— Zebranie Zarządu Z. M. R. Sekretarjat 
Zarządu Centrałnego Zrzeszenia Młodzieży 
Rzemieślniczej podaje ninicjszem do wiado- 
mości członków, iż Zebranie Zarządu Cen 
tralnego Z. M. R. woj. Wiłeńskiego w Wil- 
nie, odbędzie się dnia 28-go b. m. o godz. 
14-ej w Sekretarjacie Z M. R. (ul. Mickie- 
wicza 23—05). 

Na porządku dziensym są sprawy b. waż- 

numer czasopisma białoruskiej korporacji 
akademickiej „Scorynia* pod nazwą „Nowa- 
ja Warta". Na treść czasopisma składa się 
szereg artykułów naukowych i połemicznych 
odźwierciadlających dokładnie oblicze ide- 
ologiczne nowego białoruskiego ugrupowania 
akademickego. Wygłąd zewnętrzny czaso- 
pisma jest piękny. Godna uwagi jest okoli- 
czność, iż wbrew ogólnym tendencjom Bia- 
łorusinów wileńskich, używania kirylicy, 
(„Nowaja Warta* jest drukowana pismem 
łacińskiem. 

RÓŻNE. 
Otwarcie kursu O. P. Gaz. W, dniu 23 b. 

m. w lokału Gimnazjum im. Lelewela odby- 
ło się otwarcie Kursu Instruktorskiego O. P. 
Gaz. dla nauczyciełstwa wileńskiego. Celem 
tego Kursu jest dostarczenie wszystkim szko- 
łom fachowo wyszkołonych w obronie prze- 
ciwgazowej instruktorów, którzy w dalszym 
ciągu rozszerzać będą zdobytą wiedzę wśród 
najszerszych warstw młodzieży, przyczynia- 
jąc się w ten sposób do realizacji doniosłe- 
go zagadnienia organizacji obrony przeciw 

  

  

КО О КЕ Н 

Kurs otworzył p. Prezes Komitetu LOPP. 
Stanisław Białas, noczem przemawiał w imie 

niu władz wojskowych p. płk. Kowalski, 
podkreślając konieczność posiadania jak naj- 
lepiej zorganizowanej obrony przeciwgazo- 
wej. Wykład inauguracyjny wygłosił p. prof. 
U. S. B. Jan Muszyński. 

— Listy ofiar na L. O. P. P. należy zwra- 
cać. W związku ze zbliżającym się końcem 
miesiąca zarząd Komitetu Wojewódzkiego 
Wileńskiego L. O. P. P. uprzejmie prosi wszy 
stkie te osoby, które otrzymały listy ofiar na 
L. O. P. P. celem zebrania ofiar od lokato- 
rów i dotychczas takowych nie zwróciły o 
jak najprędsze zwrócenie list wraz z zebra- 
nemi ofiarami do biura komitetu L O. P. P. 
przy ulicy Magdaleny 4 m. 1. 

Przypominamy, że termin zw 
list upłynął 20 b. m. Biuro jest 
dziennie za wyjątkiem niedziel i 
godziny 9—16. 

— Skrócenie godzin pracy. W związku 
z wydanem zarządzeniem przez Ministerstwo 

Pracy i Opieki Społecznej w sprawie skraca - 
mia czasu pracy, Inspektor Pracy wydał in 

tych 
co-        

МЕМ КТ 

8 godzinnego dnia pracy ( w sobotę 6 g.) 
chociażby tygodniowy czas pracy poszczegól 
nych pracowników był niższy od normy - 
stawowej. 

— Podziękowanie. Sekcja pomocy wileń- 
skiego Wojewódzkiego Komitetu do spraw 
bezrobocia składa gorące podziękowanie fir 

mie „Jakób Łacki*. Wielka Nr. 5, za bezin- 
teresowne wypożyczenie 7 maszyn do Szy- 
cia dla warsztatów Komisji odzieżowej. 

  

      

RAB?E 
FALA, 581 mtr. — MOC 22 Kw. 

CZWARTEK, dnia 26 LISTOPADA 1931 r. 

12.15: 11.40: Kom. 12.10: Kom. meteor. 
Odczyt rolniczy. 12.35: Koncert szk 
Filharm. 15.00: Progr. dzienny. 13 
15.25: „Wśród ksi: . 15.50: Audycja dla 
dziecj. 16.00: „Połowanie Z оро- 
wiadanie Cioci Hali. 16.20: Lekcja języka 
francuskiego. 16.40: „Codzienny odcinek po- 
wieściowy. 16.50: „Spis nieruchomości”. — 
17.00: Płyty gramofonowe. 17.10: „Wileński 

      

  

      

177“, 10.20: „W świetle rampy”. 19.35: Prog- 
ram na piątek i rozm. 19.45: Pras. dziennik 
radj. 20.00: Feljeton. 20.15: Pogad. muz. 
20.30: Koncert europejski z Pragi Czeskiej. 
22.30: Kom. i muzyka taneczna. 

PIĄTEK, DNIA 27 LISTOPADA 1931 R. 

11.58: Sygnał czasu. 13.35: 
Uniwersytet ludowo-rolniczy”, 

„Radjowy 
14.35: Pro- 

gram dzienny. 14.40: Muzyka z płyt. 15.15: 
Komunikaty. 15.25: Audycja dla naucz. mu- 
zyki. 16.05: Koncert życzeń (płytyj. 16.20: 

16.40: Codzienny odcinek powieści 
Lekcja angielskiego. 17.10: „Mic-     

      

   

    

z o Rosji* — odczyt. 17 Koncert 
muzyki lekkiej, 18.50: Kom. L. O. P. P. 
900: „Psiuk* — feljeton humorystyczny. 

*rzegląd zagarnicznej i krajowej pra 
j. 19.25: „Polakom an Kowieńsz 

19.40: Program na sobotę i rozm. 
Prasowy dziennik radjowy. 20.00: 

20.00: Pogadanka muzyczna. 2015: Koncert 
symfoniczny z Filharmonji w przerwie fel- 
jeton. 22.40: Komunikaty. 23.00: Kabaret 

(płyty). 

  

Nz. 274 (2216 3 

wiez przypomni radjosłuchaczom postać je- 
dnego z najwybitniejszych Wflnian, Julja- 
na Klaczki. Urodzony w ghetto wileńskiem. 
dzięki swemu talentowi gorącemu sercu pi- 
sarz ten przysporzył literaturze połskiej sze- 
reg dzieł nacechowanych głębokością myśli 
patrjotycznej oraz wysokiemi zaletami ar 
tystycznemi. 

$PORT 
Walne zebranie Wil. Zw. Gier. Sport. 

Dziś t. j. we czwartek o godznie 6 wieczór 
w sali Ośrodka Wychowania Fizycznego od 
będzię się walne zebranie Wileńskiego Związ 
ku Gier Sportowych. Zebranie to, jak krą- 
żą pogłoski, zapowiada się nader burzliwie. 

Nareszcie doszedł do skutku. 

Mecz bokserski, który miał być rozegr: 
ny między reprezentacjami: Łotwy i Wilna 

  

ne. Obecność członków Zarządu Centralnego 
obowiązkowa. 

SPRAWY BIAŁORUSKIE. 
— (Czasopismo korporacji akademickiej 

»Seorynia*. Wczoraj ukazał się pierwszy wych. 

SEĘBZEWNIE. 

Eu Hlejskie| "o tes:o... Władca karnawału 
8aLA miesa | NAD PROGRAM: Małpie awantury i Tygodn. P. Т. А. 
%atrobzamaka % 

Dziś! 
Nowa era w kinematografj 

BŹWIĘK. KINO-TEATR 

ELIOS“ 
“ska 89, tel 9-28 

    
W rolach głównych najwybitni. 

' Dźwiękowe Kino 

   
stworzył dzieło, któremu 
żadne dotychczasowe 

efekty kinematograficzne 
dorównsć nie mogą 

NAD PROGRAM: ATRAKCJE DŹWIĘKOWE. 

Arcydzieło jakiego jeszcze nie byłol 
Największa sens. dnial 

Czołowy przebój produkcji francuskiej 1932 rokul 
Najpotężn. o największ. napięciu 

gazowej naszego kraju. Z tej też racji Kurs 
powyższy spełniając jedno z najważniejszych 
zagadnień programowych LOPP. cieszy 
wielkiem poparciem p. Kurat. Okręgu Szkol- 
nego, Wladz Administracyjnych 

  

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

Pociąg samobójców 
film jaki dotychczas pokazywano. 

si artyści sceny paryskiej: Wanda Grevilie, Blanche Bernis i George Colin 
Atrakcje dźwiękowe. Na |-szy seans: balkon 60 gr. parter | zł, na pozost. s. od 80 gr. Początek o godz. 4-ej 

Wielki triumf stolic całej kuli ziemskiej! 

HOLLYWOOD) Charlie Chaplin 
Światła wielkiego miast 
  

Na |-szy seana ceny zniżone. 

i Wojsko- 

strukcję, aby w sobotę stosowana była 6-cio 
godzinna norma pracy z tem jednak, by 
zmniejszenie zarobków dotknęło jednakową 

ilość pracowników. 
Instrukcja poleca również, aby w żadnym 

wypadku nie dopuszczano do przekroczenia 

  
     

  

W roli głównej 

Harry Liedtke 
Koncertowa orkiestra pod 
batutą p. M. Salnickiego. 

Kasa czynna od 3.30 do 10 wiecz. 

Genjałny utwor mistrza Edmunda Greviile 

Dźwiękowe Kino 

CASINO 

W roli główn.: Scenarjusz: Muzyka: 
Realizacja: CHARLIE CHAPLIN. 
Tragedja, która wzbudza śmiechł 
Dramat, na którym się nie płaczej 

Początek o godz. 4, 6, B i 10.30, w dnie świąt. o g. 2-el 
  

Dźwięk. Kino-Teatr 

„PAN“ 
WIELKA 42 

W roli główn. genjal- 
ny 8-mioletni malec 

Dziš! Wielki sukces kinematografji czechosłowackiej! 

Jej chłopczyk (Pieśn życia 
Potęga uczuć matki i piekło udręczeń, przez które brnie porzucona przez mężą, żona-matka. 

Jaś Feher, 
w filmie bierze udz. słyn. czeski solista skrzyp. Jarosław Kocian, który w obrazie tym daje wspan. koncert gry 

FILM W WERSJI CZESKIEJ — DLA WSZYSTKICH ZROZUMIAŁY. 

NAD PROGRAM: Dodatek Pathe. 

syn zn. 
artystki Magdy Sonji 

100% dźwiękowe arcydzieło mówione po czeskuł 

i słyn. reż. 
filmowego Fryderyka Fehera. 

  Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.31) 
w dnie świąteczne o godz. 2-ej, CENY _od_40 gr. 

  

ine Koi Dziś i dni następnychi z D t sensa- 
ееар 0 f iar y t es t amen t U eyin-aalonowy 

p. t. w 8 aktach. 

OGNISKO dawyck William Powell i Jean Arthur, Norojejekę ter Kyminalna oras“ 
faBaf śwacren zołataw,) Początek seansów o godz. 5-ej, w święta o godz. 4-ej po poł. NASTĘPNY PROGRAM: Legjon potępieńców. 
  

Dziś! Najnowsze i najwięk- 
sze 100% dźwiękowe arcydzieło 
po raz pierwszy w Wilnie p.t. 

Dźwiękowy Kino-Teatr 

STYLOWY 
| aliea Wielka 38. 

NAD PROGRAM: Najnowsza 
sensacja p. t. 

NOC SZAŁU 
W rol główn.: Słodka i urocza Janet Gaynor, 100% mężczyzna Charles Farell, Mc. Donald i Edmund Love 

zamaskowane twarze 

Przepiękna ope- 
retka filmowa w 

10-ciu aktach. 

(Nowa wielka pa- 
rada miłości Foxa) 

Sensac. dram. w 8 akt W rol. 
gł: Tim Mc Coy i Allene Koy 

  

Dziś! Dawno 

oczek. największy 

film świata p. t. 

EiNO-TEATR MESSALINA 
Majestatyczna wizja krwawej 

epoki Panowania Rzymskiego. 

— 2 serje razem. — 
  Światowid 

„Miekiewicza 9. 
A N o N SI JUŻ WKRÓTCE założ. świetnej aparat. dźwiękowej „„Hejnał”. 

Na otwarcie rewelacyjny dramat dźwiękowy p t. „POGANIN“ 
  

Kino - Teair Dziśl 

bachantki południa p t.   Miekiewicza | 1. t. 15-61 

Wielki podwójny program! 

nl Ra 22 Paki poni Kropka nad i 

„Т О Х' оо Tango miłości 
Początek seansów o godz. 4-ej. w dnie świąteczne o godz. |-ej. 

z udziałem najwybitniejsz. Dziś 
artystów polskich. —— 

W rolach główn: najpiękniejsza brunetka Ameryki 

Carmel Myers i nasz rodak Edward Kocharski 
Ceny miejsc od 40 gr, 

scen 

  

SS 

8 Šklad sukna, manułaktury i jedwabia 

I. KOBRYŃSKI 
Wilno, Niemiecka 31. 

Sprzedaż 

0
0
0
0
0
0
4
/
0
0
3
0
0
 

* 

BARAS 

FILIP MACDONALD. 

Iovardy wytotowanych НО 
po niebywale zniżonych tenadh. 
  

  

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, rewiru Il, 

z siedzibą w Wilnie, przy ul. Lubelskiej Nr. |, 
zgodnie z art, 1030 U. P. C. podaje do wiadomości 
publicznej, że w dniu 27 listopada 1931 r., o godzinie 
10-ej rano w Wilnie, przy ulicy Tatarskiej Nr. I, m. 14 
będzie się sprzedaż z licytacji, należącego do Olgi Ko- 
walowej primo voto Bejm, tku ruchomego, skła- 
dającego się z umeblowania mieszkania, oszacowane- 
go na sumę zł. 500. 

1623/V1 Komornik Sądowy H. Lisowski. 

ESRT EE SRS TRS 

SKŁAD MEBLI SPÓŁDZIELNI 
„Zjednoczonych Stolarzy Chrześcijan * 

w Wilnie, ui. Trocka 6. 
Wielki wybór różnych mebli z własnych warsz- 
tatów. Komplety jadalne,'sypialne, gabinety i t. d, 

oraz gięte meble. Przyjmują się obstalunki. 

—) Ceny znacznie zniżone. (— 8120 

  8 

  

51) — Jest pan w swojem prawie. 
Wyprowadził go przez kancelarję 

   

  

Żyd. — wybitny pisarz i patrjota połski (Jul- 
jusz Klaczko). 17.35: Recitał śpiewaczy Mie- 

awa Brygie „18.05: Urywek powie- 
VERDI“. 18.20: Muzyka sym- 

18.50: Kom. Akad, Koła 

„Skrzynka pocztowa Nr. 

     

  

r. Wefla , 
foniczna (płyty). 
Misyjnego. 19.00: 

  

  

         

lejegir AADOIOWY. 
DO REJESTRU HANDLOWEGO; DZIAŁ B, 
SĄDU OKRĘGOWEGO W WILNIE WCIĄG- 
NIĘTO NASTĘP. WPISY PIERWOTNE: 

w dniu 15. IX. 1931 r. 

382. II. Firma: „Połska Spółka Piekarska — Spół 
ka z ograniczoną odpowiedzialnością*. Zarząd obec- 
nie stanową, zam, w Wilnie: Wacław Jeśman, przy 
uł. Fabrycznej 39, Michał Kondratowicz, przy ul. Wi- 
leńskiej 29 i Jan Ordo, przy ul. Moniuszki 6. 

1608/V1—8170 

          

w dniu 21. IX. 1931 r. 

433. II. Firma: „Kemach — 

czoną odpowiedzialnošcią“. Na likwidatorów powo- 
łano, zam. w Lidzie: |Idela Gilmowskiego, przy ul. 
3-g0 Maja 21 i Wolfa Szapiro, przy ul. Krzywej 26. 
Zgłoszono likwidację spółki. 1609/VI—8171 

Spółka z ograni- 

    

w dniu 28. IX. 1931 r. 

530. I. Firma: „Szako — Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością*. Zakup i sprzedaż mąki, otrębi 
i innych pokrewnych towarów. Siedziba we wsi Ru- 
Skie Wierzby, d. Nr. 12 gminy mickuńskiej, pow. wi- 
leńsko-trockiego. Przedsiębiorstwo istnieje od 21 
lipca 1931 r. Kapitał zakładowy 2000 zł. podzielony 
na 20 udziałów po 100 złotych każdy całkowicie 
wpłacony. Zarząd spółki stanowią, zam. w Nowo- 
Wilejce: J. Szalmuk — przy ul. Kojrańskiej 5 i 
Wulf Kowieński, przy ul. Połockiej 58. Wszelkie 
akty, umowy, zobowiązania, weksle, żyro na weks- 
laeh, czeki i inne dokumenty, wydawane i zawierane 
w imieniu spółki, winny być podpisywane przez o- 
bydwóch członków zarządu łącznie pod stemplem 
firmowym. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
zawarta na mocy aktu, zeznanego przed Władysła- 
wem Strzałko, Notarjuszem w Wilnie w dn. 21 lipca 
1931 r. za Nr. 2444 na czasokres jednoroczny z auto- 
matycznem przedłużeniem jeszcze na jeden rok i tak 
dalej z roku na rok, o ile nie nastąpi życzenie jed- 
nego z udziałowców rozwiązania spółki. 1606/VI—8168 

  

   

  

  

   

w dniu 30. IX. 1931 r. 

531. I. Firma: „Wileńsko-Oszmiańskie Towarzy- 
stwo Autobusowe — spółka z ograniczoną odpowie- 
dzialnošeią“. Ekspłoatowanie wszelkiego rodzaju sa- 
mochodów, jak spółki własnych, tak też i wydzierża- 
wionych od poszczególnych wspólniczek lub osób pry 
watnych. Siedziba w Oszmianie, ul. Piłsudskiego 33. 
Kapitał zakładowy 2000 zł. podzielony na 4 udziały 
po 500 zł. każdy, całkowicie w gotowiźnie wpłacony. 
Zarząd spółki stanowią: Wiera Jurasowowa, zam. 
w Wilnie, przy ul. Antokolskiej 94 i Dora Szelubska, 
zam. w Oszmianie, przy ul. Piłsudskiego 33. Wszel- 

kiego rodzaju umowy, zobowiązania, czeki, akty no- 
tarjalne i hipoteczne i tp. winny być podpisywane w 
imieniu spółki przez obie zarządczynić łącznie. Ko- 
respondencję zaś zwykłą, poleconą i wartościową, ja- 
koteż pokwitowania z odbioru z poczty, kołei i insty- 
tucyj przewozowych i kredytowych, listów, przeka- 
zów i przesyłek, podpisuje każda z zarządczyń хо- 
sobna. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za- 
warta na mocy aktu, zeznanego przed Stanisławem 
Sipowiczem, pełniącym obowązki Aleksandra  Róż- 
nowskiego, Notarjusza w Wilnie w dn. 9 maja 1931 
r. za Nr. 2130, na czas nieokreślony. 1607/VI—-8169 

EBRDE WAP TREWAY SECA 

Ogłoszenie. 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Wilnie 

ogłasza przetarg publ'ezny na dzień 10 grudnia 1931 r. 
na dostawę 5000 mtr* tłucznia dla pokrycia toru. 

Bliższych informacyj udziela Wydział Zasobów 
D. O. K P. w Wilnie (ul. Słowackiego 2) pokój 38 — 
codziennie od godziny 1| ej do 13-ej oprócz świąt. 

  

i PROSIMY SIĘ PRZEKONAĆ į 
že welny, jedwabie, flanele, 
welwety orsz materjały poście- 
lowe, bieliźniane, kołdry wato- 
we i koce sprzedaje najtaniej 

7335 GŁOWIŃSKI — Wileńska 27 
    

NOWINKI RADJOWE. 
O żyeiu i dziełaeh Juljana Klaezki. 

W odczycie transmitowanym na całą Pol- 
skę o godz. 17 m. 10 p. Władysław Arcimo- ka Wychow 

Od reku 1843 tstnieje , 

Wilenkin: 
ul. TATARSKA 20 i 

jadalne, sypialne i ga- i 
binetowe, krstensy, 

stoły, szafy, łóżka ltd. | 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

na dogodnych warankach | 

  

I NA RATY. i 
NĄDESZŁY NOWOŚCI. 

7625 

GOTOWKĘ 
w każdej sumie loku- 
jemy przy pełnej gwa- 
rancji na najwyższe 
oprocentowanie, bez 

kosztów 
Dom H.-K. Zachęta” 
Mickiewicza |, tel 905   

  

OKAZYJNIE! 
Palta zimowe damskie 
i męskie; garnitury, su- 
kienki, różne futra, kożu- 
chy. skórki futrzane, róż- 
ne matetjały n i 
i męskie ubrania 
jedwabie, bielizna, swetry 
i trykotaże, obuwie, dy- 

wany perskie, różne me- 
ble stołowe i salonowe, 
elektroluxy, kasy ognio- 
trwałe, serwis angielski, 
maszyny do szycia i pisa- 
nia, pianina i fortepjany, 
2 motory elektryczne, sa- 
mochody, motocykle, te- 
odolit, bryłanty, zegarki 
i wiele różnych pozosta- 
łych z licytacji fantów 
sprzedaje LOMBARD 
Biskupia 12 7988 

CHCESZ "3; 

  

  

Nas OS karė, 
korespondencyjne  imie- 
nia Sekułowicza, War- 
szawa, ulica Żurawia 42. 
Wyuczają listownie: bu- 
chalterji, rachunkowości, 
korespondencji, stenogra- 
fji, handlu, pra 
grafji, daktylografji, to- 
waroznawstwa, języków, 
pisowni — gramatyki pol- 
skiej, ekonomji. Żądajcie 
prospektów! 7728 

Maszynistka 
poszukuje posady 
jak również może być 
angażowana 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" — 

Jagieloūska 3—!, tel. 99, 
pod „Maszynistka“ 7987 

Zakład Fryzjerski 
M. Winiski, Bakszta |. 
Selon męski i damski, 
Farbowanie włosów pod 
gwar. na 6 mies. 8197 

   
    

  

  

3. Skręcili razem w uliczkę. 

Antoni wjechał w uliczkę. Przysz- — Od zmierzchu czekają —- odparł 

  

w Wilnie w dniu 17 listopada w ostatniej 
zaś chwili został odwołany z powodu zaog- 
nionej sytuacji jaka się wytworzyła w tym 
czasie w 

    

     

  

Języki obce 
niemiecki, francuski 

włoski (konwersacja). 
Przygotowywanie 

ze wszystkich przedmiot 

do matury 
| egzaminów 

szkół średnich wogóle. 
Lekcyj udzielają b. prof. 
gimn. i studenci U. 5. B 
specjalną met. koncenirac. 
Zgłoszenia do Redakcji 
„Kurjera WiL" pod W. K. 

Pokój 
duży, umeblowany, 

z osobnym wejściem 
i światłem elektr., do wy- 
najęcia, ul. Kazimierzow- 

ska Nr. Il, m. I. 

Wilnie, 
1 grudnia o godzinie 7 wieczór w sali Ośrod 

nia Fizycznego. 

ostatecznie odbędzie się 

Doktor 

M. Lewin 
choroby dzieci 
ul. Zawalna 28/30, 

telefon 5-85 
powrócił 

Se 

Dr. SZYRWINDT 
choroby wenerycznne, 
skórne i moczepłciowe 

Wielka 19, 
od godz. 3—1 i 3—7 

  

Dr. Medycyny 

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

Mickiewicza 12 
róg Tatarskiej, tel. 15-64. 
Przyjmuje od 9-2 i51/;-7w. 

    

Sprzedaje się 
skórę 

białego niedźwiedzia | 
niedrogo. 

Jagiellońska 9—1-a 
7610 

  

Sprzedam za 

a AUTO 
półciężarowe 

ul. Ofiarna 4 m. 9. 
  

kazyjn e do sprzedania 
suka rasy „doberman“ 

(czystej krwi) i szczeniak 
3-miesięczny tejże rasy 
Połocka 18, m. 3. 8209 

Młody buldog 
francuski zginął, czarny 
pręgowany, proszę odpro- 
wadzić za wynagrodze- 
niem —Mickiewicza |, m.5 | 
Nieprawne posiadanie ści- 
gane będzie w drodze są- 
dowej. 8210 

  

  

Instytut piękności 
Oddz. fir. „Keva” (Paris) 
Mickiewicza 37, tel 657, 
od Il—!. Rozgładzanie i 
odświeżanie twarzy. Usu- 
wanie plam, wągrów, pry- 
szczy oraz wszystkich de- 
fektów cery. W. Z. P. 58 

8147 

Piacownia Gorsetów 
„ROJAL* — Gdańska 6. 
Połeca: gorsety, paay i 
biustonosze w najlepszym 
gatunku, 8195 

Fortepian 
firmy „Maihlbach*, struny 
krzyżowe, do sprzedania 
Zawalna 8, m. 7. 8074 

mały krzy- Fortepian zw, 2 
nej zagr firmy w najlepsz. 
stanie, okazyjnie b. tanio 
do sprzedania — Zawalna 

30, m. 5. 

CUKIERNIA 
G. Frydina, Mickiewicza 
Nr. 33:a. Poleca codzien- 
nie świeże ciastka, her- 
batniki wyborowe i naj- 

  

  

  

    lepsze pieczywo. 8196 

      

lewo maj 
w ciemno: 

ła farma, 
żółtym prostokątem jedy - 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

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

  

Akuszerka 

Marja Lalaorava 
przyjmuje od 9 do 7 wiecza 
ulica Kasztanowa 7, m.5. 
W. Z. P. Nr. 69. / 7126 

Akuszerka 

Marja Brzezia 
przyjmuje od 9 r. dc 7 w. 
przeprowadziła się 

ul. Mickiewicza 46, m. i. 
W. Zdr. Nr 3093. 

©HELTELEELE 
NOWOOTWORZONA 
POLSKA 

przy ul. Wielkiej 29 
Poleca: codz. świeżw 
mleko, masło, sery, jaja. 
mleko zsiadłe, wędliny, 
iinne chłodne zakąski. 
napoje chłodzące oran 

obiady domowe 
smaczne i zdre we 

od 70 gr. 

ЗЕЛЕ 
Nowootwarta 

JADŁODAJNIA. 
i PIWIARNIA 
Skopówka Nr. 6 

Ceny dostępne. 
Obiady od 80 gr. do | zł.. 

z 
gubiony index Nr. 4745- 
wydany przez Dzieka-- 

nat Wydz. Prawa i Nauk 
Społ. na imię Bole a 
Klemczaka, unieważnia się 

8206 

    

  

  

    

gubioną legitymację ko- 
lejową na imię Mie- 

czysława Dodo, unieważ- 
nia się. 8207 
POSZERZ ZERU 

Popierajcie Ligę Morską 

Spogłąda jące 

    

  

CZTER Y DNI. 
Przekład autoryzowany z angielskiego. 3 

Ravenscourt skinął głową. 

— Prosiłbym o kawałek papieru —- 
rzekł Antoni i wyjąwszy z kieszeni ołó- 
wek, zaczął szkicować płan, Ravens- 
court wstał, obszedł biurko i pochylił 
się nad jego ramieniem. 

— Tu jest szosa — objaśniał Anto 
ni. — Tu farma Dollboysa. Tu jedno 
duże pole, tu drugie u stóp zbocza koło 
lasu, tu trzecie, ogrodzone żywopłotem. 
a tutaj szopa... Czy pan się orjentuje* 

Szef policji uśmiechnął się i zaczał 
pokazywać palcem na szkicu nad ramie 
niem Antoniego: 

— Nawet w tem, czego tu jeszcze 
niema. Tu jest las. Żywopłot w tem 
miejscu jest bardzo gęsty. Pojadę z pa- 
nem wcześniej i rozstawię posterunki 
tutaj w lesie... i tutaj, i tutaj, wzdłuż 
żywopłotu... Czy tak będzie dobrze” 

Antoni zaznaczył ołówkiem miej 
sca, wskazane przez palec i prze- 

< Wydawnictwo „Kurjer Wileūski“ 

chyliwszy głowę nabok, zastanowił się 
chwilę: 

— Owszem z wyjątkiem tego miej 
sca. Tu jest dziura w żywopłocie prze 
który przejdzie Firanka vel mój X. 
Wykombinowałem sobie, że on przyj- 
dzie z tej strony. 

Ravenscourt 
śmiechem. 

-- Tak? W takim razie przejdzie 
przez moje terytorjum. Do licha! Zre- 
habilituję się we własnych oczach za 
moich głupich podwładnych. Dobrze. 
Więc tu nie postawimy posterunku. 
Może tu? 

I znów pokazał palcem ponad ra- 
mieniem Antoniego. 

Antoni zaznaczył miejsce ołówkiem 
i wstał. 

— Doskonale. Wyciągnął геКе. —- 
Bardzo dziękuję za uprzejmość i prze 
praszam, że tak się panu narzucam. 

Ravescourt ujął wyciągniętą rękę. 

zaśmiał się gorzkim 

S-ka z ogr. odp. 

  

gdzie siedzieli przy heblowanych sto- 
łach dwaj ogromni policjanci. Stojąc 
u szczytu schodów zawołał: 

— Skąd wyruszymy? 
—-— Słucham? — zapytał Antoni. 

który już siedział przy kierownicy. 
Ravenscourt zeszedł nadół. 

— Gdzie się spotkamy wieczorem * 
Poślę ludzi na miejsce zaraz, gdy sią 
zmierzchnie. Ale my obaj skąd wyru 
szymy? 

Antoni uśmiechnął się lekko. 

— A, prawda, zapomniałem. -— 
Namyślał się i rzekł: — Może o siód- 
mej czterdzieście pięć w miejscu, gdzie 
dróżka do farmy łączy się z szosą. Do 
brze? 

— Dobrze — odparł Ravenscourt. 
A więc siódma czterdzieście pięć. 

Czarna, długa maszyna objechała 
trudny, ostry zakręt, wysunęła się po 
woli na szosę i znikła z przyśpieszo- 
nym warkotem motoru. 

Ravenscourt wszedł na górę. 

Na kartce Sełmy Bronson pozostała 
do przekreślenia tylko jedna kreska . 

ło mu to z pewną trudnością, bo nie 
zapalił świateł. Wysiadłszy wziął koc, 
którym był owinięty i nakrył nim chło 
dnicę. Poczem cofnął się pieszo na szo 
sę. Było bardzo ciemno. Antoni gwiz- 
dał głośno, ale silny wiatr zagłuszał 
gwizdanie, tak, że chwilami było pra- 
wie niedosłyszalne. 

Z żywopłotu wyłoniła się ciemna 
postać i podeszła do niego cichemi 
krokami. 

— Gethryn? — Zabrzmiał szept 
Ravenscourta. 

— On, we własnej osobie! — od- 
szepnął z humorem Antoni. 

— Spóźnił się pan! — syknął Ra- 
venscourt. 

— O trzy minuty! Przepraszam. 
Ohydna pogoda i ciemno. Spotkałem 
po drodze kobietę. Stukała ciężko bu: 
tami į była bardzo nieszczęśliwa. 

— Czy pan pił? — rzucił mu w u 
cho Ravenscourt. 

— Przepraszam — powtórzył An- 
toni. — Jestem w świetnym humorze. 
Za chwilę... toto... Chodźmy? Czy pań 
scy ludzie tam są? 

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

  

szef policji. 
—- Musieli zmarznąć — zauważył 

Antoni. 
Ravenscourt nie odpowiadał. Obaj 

byli wielcy i silni, lecz stąpali tak ci- 
cho, że pomimo iż uliczka była mokra 
kamienista i śliska, nie było ich prawie 
słychać. W połowie jej długości przy 
śpieszyli kroku i po chwiłi Antoni za- 
trzymał się i rzucił na żywopłot po pra 
wej stronie krąg światła z lampki ele- 
%ktrycznej. Zobaczyli sporą lukę. 

— Tędy — rzekł. 
Ravenscourt przeszedł pierwszy. 
Za żywopłotem rozciągało się zo- 

rane pole. 2 
— Cięžki teren — rzekt Antoni 

półgłosem, daleko wyraźniejszym i do 

nioślejszym niż wszelki szept. — No- 
gi się zapadają po kostki. Ale tędy prę 
dzej przejdziemy. I mniejsze ryzyko, 
że nas zobaczy. : 

Ravenscourt mruknął potakująco. 
Maszerowali ciężko, wyciągając 7 

trudem nogi z miękkiej, bagnistej zie- 
mi. Nad ich głowami rozciągało się 
ciemne, martwe niebo, zasnute cięż- 
kiemi, goniącemi się chmurami. Na 

  

nego, oświetlonego, górnego okna. 
Przebyli w milczeniu pierwsze pole- 

i wydostali się na drugie. 

  

— Trawa rzekł Antoni — bę- 
dzie wygodniej iść, 

Ravenscourt przystanął i sięgnął 

ręką do kieszeni. 
— Może papierosa? — zapytał. 
Antoni chwycił go mocno za ra- 

mię. 
— Czy pan zwarjował? Przecież 

by zobaczył. 
Ravenscourt cofnął rękę. 
— Przepraszam — rzekł. 
Zaczęli wchodzić po porošnietej 

trawą pochyłości. Wiatr wiał im pros- 
to w twarze, hamował kroki, i odbie- 
rał oddech. Spuścili głowy i parli na- 
przód ramię w ramię. 

: Przebyli drugie pole i przedarłr 
się przez żywopłot na trzecie. Antoni 
przysunął się do towarzysza i szepnął | 
mu w ucho: 

Teraz ani słowa! 

(D. e. n.) 

——0— 

Redaktor odpowiedzialny Witełd Kiszkis. 

 


