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PALCIE TYLKO OESTALUNKOWE 
Suwerenność państwa a małżeństwo. 

nych; 

lub opiekunów, 

w prawach obywatelskich nie ograniczonych, 

z pośród wstępnych lub rodzeństwa każdego 

Jaka jest władza państwa w sto- 

sunku do małżeństwa, a jaka Kościo- 

ła — jest to zagadnienie, które przez 

wieki całe było szeroko i długo dys- 

„kutowane. W krótkim przeto artykule 

dziennikarskim wchodzić w te rzeczy 

z punktu widzenia teoretycznego, u- 

A jednak w 

zagadnienie to staje 

ważamy za niecelowe. 

dobie 

znów przed nami, a to z powodu pro- 

jektu małżeńskiego. 

Referując ów projekt prof. Lūtostan- 

ski wysunął jako naczelną jego zasa- 

obecnej 

nowego prawa 

dę, że Rzeczpospolita nie może bez u- 

chybienia zwierzchnictwa narodu wy- 

rzekać się — 

dawstwa — 

normowania stosunków małżeńskich. 

na rzec: innego prawo- 

własnego swobodnego 

Ta to właśnie zasada stała się przed- 

miotem największych ataków ze stro- 

ny publicystów katolickich. Czy słu- 

sznie? Przyjrzyjmy się temu sine ira 

et studio. 

Przed paru dniami zostało opu- 

blikowane orędzie do narodu wydane 

przez episkopat polski wszyst. trzech 
obrządków, a podpisane aż przez 25 

arcybiskupów j biskupów polskich. 

Jest to więc enuncjacja jak najbardziej 

oficjalna. To więc, co tam podane zo- 

stało, możemy uważać za miarodajne 

z punktu widzenia katolickiego. Otóż 

we wspomnianem orędziu biskupi pol- 

scy piszą: 

„Kościół, spełniając przez wieki wolę Ho- 

skiego swego . Założyciela, broni świętości i 

nierozerwalności małżeństwa, a jednocześnie 

nietylko że nie naruszą i naruszać nie chce 

praw, jakie państwo co do małżeństwa posia- 

da, łecz przeciwnie państwu w tej sprawie 

dopomaga. Pius yl we wspomnianej Ency- 

klice o małżeństwie chrześcijańskiem wyraża 

lę myśl w następujący sposób: „I rzeczywić 

cie także w laterańskiej umowie czytamy po- 

stanowienia: państwo włoskie, przy- 

wrócić instytucji małżeńskiej, która jest pod- 

  

chcąc 

sławą rodziny, godność odpowiadającą tra 

dycjom narodu swego, przyznaje sakramen 

towi małżeństwa, kierowanemu przez prawo 

kanoniczne, prawomocność cywilną, do tego 

przepisu i do tej zasady dalsze potem zosta- 

ły dołączone paragrafy konwencji*. W pa- 

ragrafach tych czytamy o prawach państw: 

względem małżeństwa... Ojciec św. Pius yl 

w Encyklice o małżeństwie chrześcijańskiem 

powołując się z uznaniem na umowę laterań- 

ską, tak mówi: ,, 

kim za przykład i uząsadnienie tego pewni 

naszych czasach ( w któ- 

niestety tak często zupełny 

od Kościoła, a 

Fakt ten może służyć wszyst- 

ka, że nawet w   
rych się 

rozdział państwa 
głosi 

nawet od 

wszelkiej religji) władze naczelne jedna i 

druga mogą bez wszelkiego uszczuplenia swo- 

ich wzajemnej 

zgodzie i przyjaznem porozumieniu, ku po 

żytkowi obydwu społeczności, połączyć się, 

praw i zwierzchnictwa we 

zrzeszyć i wspólnie nad małżeństwem czu- 

wać, aby przez to usunąć daleko od mał 

żeństw chrześcijańskich wszelkie niebezpie- 

czeństwo, a nawet grożącą już ruinę". 

Gdy chodzi o stosunek do małżeń- 

stwa z jednej strony Kościoła, a z dra- 

giej państwa, wśród teoretyków 0- 

mawiających to zagadnienie napotyka 

się na różnice w poglądach, gdy rzecz 

dotyczy zakresu uprawnień państwa a 

uprawnień Kościoła w danej dziedzi- 

nie. Tymczasem w powyżej przytoczo- 

nych słowach orędzia episkopatu pol- 
skiego. powołującego się w danym ra- 

zie na autorytet jeszcze wyższy, bo 

samego papieża, mamy wskazany cał- 

kiem konkretny przykład. Na tym 

przykładzie mamy się pouczyć, w ja- 

ki to sposób dane zagadnienie teorety- 

czne rozwiązane być winno. Rozwią- 

zanie przytem tego zagadnienia 

włoskiej ustawie małżeńskiej ma być 

aż tak zgodne z zasadami Kościoła 

katolickiego, iż zarówno papież Pius 

XI, jak i biskupi polscy w swem orę- 

dziu, podają je za przykład do naśla- 

dowania. Ponieważ znajdujemy się o- 

becrić w okresie omawiania projektu 

we 

  

naszej rodzimej ustawy małżeńskiej, 

dlatego to bliższe zapoznanie się z о- 

wym przykładem włoskim może być 

i dla nas bardzo pożyteczne. Jakiemiż 

tedy zasadami rządzi się nowe włos- 

kie prawo małżeńskie? Jak wygląda 

w szczegółach owo idealne wprost, z 

punktu widzenia katolickiego, rozwi: 

zanie tego, tak delikatnego zagadnie- 

  

nia? 

Każda ustawa małżeńska zawiera - 

przepisy, dotyczące najprzód przygo- 

  

towania do małżeństwa, dalej — za- 

warcia małżeństwa. a wreszcie jego 

rozwiązania. 

Gdy chodzi o przygotowanie do 

małżeństwa, to według nowego z dnia 

27 maja 1929 r., włoskiego prawa mał- 

żeńskiego, wydanego w związku z tra- 

ktatem laterańskim i z konkerdatem 

prawa tak przez Piusa XI chwalonego, 

zapowiedzi mają byč gloszone nietyl- 

ko w košciele, ale į w domu gminnym 

(art. 34 konkordatu): 

Le pubblicazioni del matrimonio come 

sopra saranno effettūsate, oltre che nella chie 

sa parrocchiale, anche nella casa comunale'. 

Ogłoszenie zapowiedzi w samym 

tylko kościele nie wystarcza. Prócz 

proboszcza ma zapowiedzi ogłosić je- 

szcze i urzędnik stanu cywilnego. We- 

dług kodeksu włoskiego wymagane są 

dwie zapowiedzi w dwie po sobie na- 

stępujące niedziele, przyczem akt do- 

tyczący ma być przybity w domu ko- 

munalnym przez czas zapowiedzi i trzy 

dni następne. Jeżeli z ważnych przy- 

czyn okazałaby się potrzeba udziełe-. 

nia dyspensy od zapowiedzi,. władza 

kościelna przestrzegać będzie przepi- 

sów prawa kościelnego, lecz prośba 

o dyspensę ma być wniesiona również 

i na ręce urzędnika stanu cywilnego do 

właściwej władzy cywilnej. Dyspensy 

od jednej zapowiedzi cywilnej udziela 

prokurator królewski, od obu — pro- 

kurator generalny. Dyspensa udzielona 

przez władzę kościelną nie wyklucza 

obowiązku głoszenia zapowiedzi cy- 

wilnych. Po ogłoszeniu zapowiedzi, gdy 

znikąd nie wpłynie żaden sprzeciw 

przeciwko zamierzonemu małżeństwu, 

urzędnik stanu cywilnego ma wydać 

© ich ogłoszeniu odpowiednie zaświad 

czenie. Dopiero po otrzymaniu owego 

zaświadczenia od urzędnika stanu cy- 

wilnego, może proboszcz dać ślub nu- 

pturjentom. 

Jak z tego widać, stawia tu pań- 

stwo dość duże wymagania. - Tymcza- 

sen takie rozwiązanie danego zagad- 

„nienia jest uważane, i to przez czyn- 

niki najbardziej w Kościele autoryta- 

tywne, za całkiem poprawne, 

jeszcze — wprost idealne. 

więcej 

  

Jeżeli to ma być ideałem. to czem 

się tu od włoskich różnią przepisy 

naszego projektu prawa małżeńskiego. 

traktujące o przygotowaniu do małżeń- 

stwa a mające brzmienie następujące. 

„AF, 18. ' 

warcia małże 

Narzeczeni, przystępując do 74       

ą o tem włać- 

  

stwa, oznajm 
  

ciwemu urzędnikowi stanu ustnie lub na piś 

mie z podpisem uwierzytelnionym, 

składają: a) akty urodzenia; b) oświadczenie 

ustne lub na piśmie z podpisem uwierzytel- 

nionym o zezwoleniu na małżeństwo osół 

których zgody wymaga ustawa; cj dowód t: 

stania związku małżeńskiego, który 

z narzeczonych pozostawał w nim poprzed 

nio, a w przypadku uznania współmałżonka 
za zmarłego, decyzję sądu o uznaniu za zmar-- 

iego; d) potwierdzenie otrzymania od urzę 

dnika stanu wyjaśnień o przepi 

tyczących się zdolności do wstąpi: 

zek małżeński, przeszkód do zawarcia mał 

żeństwa, formy małżeństwa: e) oświadcze- 

nie na piśmie, że nie wiedzą ani o swej nie 
zdolności do wstąpienia w związek małżeń - 
ski, ani o żadnej z przeszkód do tego małżeń 
stwa z pośród wymienionych w poprzednim 

° wyszczególnio- 

  

przyczem 

  

jeżeli 

   

  

rozdziale a w oświadczeniu 

f) takież oświadczenie swych rodziców 

a w ich barku dwóch osóh, 

z narzeczonych. Oświadczenia osób niepiś- 

miennych powinny być przyjęte przez. urzę- 

dnika stanu do protokółu, Winny świadomie 

niezgodnego z parwdą oświadczenia podlega 

skutkom karnym, przez prawo przewidzia- 

nym. ь 

Art. -21. 

nej wiadomości o zamiarze narzeczonych za- 

a) jeżeł żaden z narze- 

Urzędnik stanu poda do publicz-   

warcia małżeństwa: 

czonych nie ma w Polsce miejsca zamieszka. 

nia lub pobytu czterotygodniowego; b) je- 

żeli narzeczeni nie dołączyli w oryginalnych 

wypisach którego z aktów urodzenia, aktu 

lub dowodów ustania 

w inny sposób, albo oświadczenia wstępnych 

opiekunów lub rodzeństwa o braku przesz- 

kód do małżeństwa; c) jeżeli urzędnik stanu 

ma wątpliwość, czy złożone dowody wysta: 

czająco stwierdzają brak tych przeszkód. 

Art. 27. Gdy urzędnik stwierdzi, 

rzeczeni dopełnili prawem przepisanych czyn- 

ności przedwstępnych oraz że nie wykryio 

„przeszkody do zawarcia małżeństwa e skąd 

inąd przeszkód tych nie zna, oznajmi na 

zejścia małżeństwa 

że па 

    

rzeczonym, że mogą przystąpić do zawar: 

Jeżeli narzeczeni chcą zawrzeć 

innym Erik stanu lub 

małżeństwa. 

p“ kd: 

przed duszpasterzem, urzędnik, przed ktė- 

rym ukończono czynności przedwstępne, bez 

zwłocznie wyda narzeczonym w jednym e- 

gzemplarzu zaświadczenie o dopełnieniu tyca 

czynności, albo na żądanie narzeczonych prze 

śle je urzędnikowi stanu łub duszpasterzowi, 

przez nich wskazanemu. Zaświadczenie ma 

zawierać; stwierdzenie dopełnienia ezynności 

przedwstępnych, nazwiska i imiona narze 

czonych, ich wiek, zajęcie, miejsce zamiesz- 

kania łub pobtytu. Zaświadczenie traci moc 

po czterech tygodniach". 

Porównywując podane tu artyku- 

ły projektu naszego prawa małżeńskie- 

go z przepisami włoskiej ustawy mał- 

żeńskiej widzimy, że w naszym pro- 

jekcie chodzi jedynie, o stwierdzenie 

stanu wolnego nupturjentów. Gdy 

wystarczą do tego same przedstawione 

dokumenty, do publicznych zapowie- 

dzi już nie dochodzi. We włoskiej na- 

tomiast ustawie małżeńskiej idzie cał- 

kiem o co innego: o zaznaczenie, że 

tak jak Kościół wymaga spełnienia pe- 

wnych ściśle przepisanych* formalno- 

ści przed dopuszczeniem do ślubu, tak 

samo i państwo ze swej strony podo- 

bne formalności przepisuje; indaijaj: 
  

jak Kościół to robi, i władza państwo- 

wa również dyspensować od nich 

może. 

To, co się przejawia już w przepi- 

sach włoskiej ustawy małżeńskiej o 

zapowiedziach, jeszcze bardziej najaw 

wychodzi w przepisach dotyczących 

formy zawarcia małżeństwa. Wpraw- 

dzie włoska ustawa małżeńska z 1929 

roku przyznała skutki cywilne również 

i ślubom kościelnym, to przecież uczy- 

niła to zależnem od. zarejestrowania 

danego ślubu przez urzędników stanu 

cywilnego w odpowiednich księgach. 

O ile z tych czy innych przyczyn urzę- 

dnik stanu ślubu w kościele wziętego 

nie zarejestrował, pozostanie on jedy- 

nie ceremonją religijną, nie mającą 

wobec państwa żadnego absolutnie zna 

czenia. Urzędnik zaś stanu cywilnego 

ma prawo odmówić rejestracji ślubu 

kościelnego w kilku wypadkach. Prze- 

dewszystkiem nie zarejestruje on ślu- 

bu, gdy w protokóle przysłanym mu 

przez proboszcza nie będzie uwidocz- 

niony jaki, ZE oni DODZIE 
    

e 

Ą cennik nasz?! 

Pończochy jedwabne. 
Koszule dzienne damskie . 
Kombinacje . . 
Reformy 
Kombinacje delsoinić bajowe 
Pulowery i dżempry . 

nym zamkiem . . . 
Apaszki i szale. . . . . 
GareonkUORZ0 C= wawa, 
Parasolki . . PRZECI 
Torebki dańiikie ROWE, 
Korale-naszyjniki . . . . . 
RekawiczEń «1530507000 05052 

POLSKA SKŁADNICA 
GALANTERYJNA 

A cóż więcej? 

  

Pulowery dziecinne z salsos 

CZEMU MAMY ( POWODZENIE? | 
Odpowiedź na to pytanie dać może każdy nasz К lijent! 

  

Dobór i dobroć towaru, różnorodność gatunków, najmodniejsze 
i piękne wzory, grzeczna obsługa, no i — najniższe ceny — 
OTO NASZE. NIEZAWODNE ATUTY. 

Porównaj zatem, a później osądzisz Sam, Czytelniku! 

. od zł. -3.— Koszule męskie sportowe. . . . od zł. 5— 
PLA Koszule dzienne zefirowe. . . . „ „ 750 
Wo Kaszule wizytowe - «++ » «© w „  B— 

PSJ Lg 1338 Koszule nocne . Е M 
2225 Krawaty й й M8. OD 

5 org EO „Skarpetki . 0 g s hg 00 
Bonżurki . . . Ž : от 10 

e 880 Sio laškie" 15076014 OO 
520 Szale białe jedwabne. . . . . . „ „ 240 
wio wałcz Getry filcowe na zatrzasku ‚ . . „ „ 3.40 

uo a лее Belzna DJOWE. Sa ao wa SU 
AZAZEL] Portfele i portmonetki . . . . . „ „ 1.50 

no» —90 Garnitury narciarskie treningowe . „ „ 19— 
w ons оа0 Garnitury łyżwiarskie puchowe. . „ „ 41— 

i wi innych pięknych i potrzebnych rzeczy. 

Franciszka Frliczki 
Otóż to właśnie, že od dzisiaj aż do świąt Bożegb Narodzenia udzielać będziemy ponadło 
aa gwiazdkowego 10-procentowego rabatu na wszystkie towary. 
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     Telefon 3-93. 

  

NOWY PROGRAM 
w czwartki, niedziele 1 święta 

POPOŁUDNIÓWKI 
od godz. 5.30 do 8.30 wiecz. 

  

  

  

  

     

  

ZAMKOWA 9, TEL. 646 
  

  

    Reperacje 

maszyn relniczych 
siewników, tryerów, młocarń, kieratów, 
oraz motorów wszelk. rodzaju i trak- 
torów dokonywa Zakład Reperacyjny 

przy składzie maszyn 

Zygmunta Nagrodzkiego 
w Wilnie. 7025 

  

Popierajcie Lige Morską 

  

W kotle mandżurskim. 
Pertraktacje w Genewie — operacje wojenne w Mandżurji. 

PARYŻ 30.XI. Pat. Minister 
Briand otrzymał od Yoshizawy pismo, 
stwierdzające, że o ile Chiny wycofa- 
łyby wojska z Czin-Czou do Czang- 
Gain-Kwan, utrzymując tam jedynie 
władze administracyjne i policję, Ja- 
ponja byłaby skłonna zgodzić się na to, 
że wojska japońskie nie przejdą do 
strefy ewakuowanej przez Chińczyków 
chyba w wypadkach nag.ych. Rząd ja- 
poński oświadcza, że gotów jest wy 
aš rozkaz władzom lokalnym rožpo- 

  

częcia pertraktacyj z władzami chiń- 
skiemi na ten temat. 

PARYŻ, 30. 14. (Pat). — Komitet redak- 

cyjny przedstawił. delegatowi chifūskiemu dr. 

Sze poprawki do tekstu rezołucji wysuniętej 
przez Japonję. Dążeniem komitetu jest skło- 
nienie Chin do wycofania wojsk w obręb 
Wielkiego Mura Chińskiego. 

CICIKAR 30.XI. Pat. — Agencja 
Reutera donosi, że według niepotwier 
dzonych dotychczas wiadomości gen. 
Ma-Czeng-Szen posuwa się na czele 

3 tysięcy żołnierzy z Hailanu w kie- 

runku Cicikaru. 

MUKDEN, 30. 11. (Pat). — Według 0ś- 
wiadczenia urzędowego w rejonie Czin-Czou - 
i Taruszan wojska japońskie cofnęły się, po- 
mimo, że według wiadomości otrzymanych 
przez koła japońskie — Chińczyey koneertu- 
ją w tym okręgu znaczne siły. 

ŁOWRRWERZRT ZEDO TSZSZA 

Pepierajcie Ligę Morską 

iRzeczną! | 

  

ślbu odczytano artykuiy 130, 131 š 

152 włoskiego kodeksu cywilnego. Da- 
lej, nie zarejestruje on ślubu kościeł- 
nego i w tym wypadku, gdy jeden z 
nupturjentów pozostaje w małżeństwie 

ważnem pod względem cywilnym, lub 
gdy małżeństwo zawarła osoba ubez- 
własnowolniona z powodu choroby u- 
mysłowej. Małżeństwo sakramentalne 

tych osób, choć jest ważnem w obliczu 

Kościoła, nie pociąga przecież za so- 

bą skutków cywilnych. A więc gdy 

z jednej strony włoska ustawa mał- 

żeńska zachowała jako jedną z form 

zawierania małżeństwa śluby cywil- 

ne fakultatywne (sie), to z drugiej 

strony nie wszystkim nawet ślubom 

kościelnym przyznała skutki cywilne, 

a tylko takim, jakie są zgodne z prze- 

pisami włoskiego kodeksu cywilnego. 

Jak to już przedtem  wykazaliśmy, 

projekt naszego prawa małżeńskiego 

jest pod tym względem dla Kościoła bar 

dziej dogodny stanowiąc w art. 31: 

„Wzajemna zgoda na małżeństwo, wyra- 

żona wobec dwóch świadków przed dusz- 

pasterzem, ma skutek cywilny narówni ze 

zgodą, wyrażoną przed urzędnikiem słanu, 

jeżeli tylko została przez duszpasterza nale- 

życie potwierdzona protokółem*. 

Podobnie jak ustawodawstwa 

małżeńskie silnie tam odczuwa nad 

sobą władzę państwa, tak samo i ju- 

rysdykcja w sprawach małżeńskich 

w ten czy inny sposób należy we Wło- 

szech do sądów państwowych. Prze- 

dewszystkiem  konkordat 

art. 34 stanowi: 
„Co do spraw separacji osobistej Stolica 

św. zgadza się, aby były sądzone przez cy- 

wilne władze sądowe — Quanto alle cause 

di separazione persenale, la Santa Sede cof- 

sente che siano giudicato @а° autorita giu- 

diziaria civile“ 

włoski w 

    

Jest to już ogromny wyłom. Teraz 

co do spraw o ważności węzła mał- 

żeńskiego, to sądzą je wprawdzie są- 

dy kościelne, ale każda z nich musi 

być jeszcze przesłana do sądu apela- 

cyjnego państwowego, właściwego dła 

danego terytorjum, który rozporządze- 

niami, wydanemi przez Izbę Rady 

nada wyrokom sądów kościelnych e- 

gzekutywę co do skutków cywilnych 

i zarządzi, aby je zanotowano w reje- 

strach stanu cywilnego na margine- 

sie aktu zawarcia małżeństwa (art. 34 

konkordatin)śL Tak' jest odnośnie do 

ślubów zawartych tylko w kościełe. 

Gdy natomiast nupturjenci wzięli naj- 

przód ślub. cywilny, a potem dopiero 

ślub kościelny, to według włoskiej u- 

stawy małżeńskiej o ważności danego 

małżeństwa mogą decydować wyłącz- 

nie j jedynie sądy państwowe. 

Tak się przedstawia włoskie prawa 

małżeńskie z r. 1929, wydane w zwią- 

zku z zawarciem przez Włochy kon- 

kordatu z papieżem Piusem XI. W ca- 

łem tem prawie małżeńskiem widać 

silną chęć zadokumentowania, że ca- 

łokształt zagadnień prawno - małżeń- 

skich spoczywa 

ręku państwa. Państwo włoskie u- 

czyniło wprawdzie częściową. dość 

zresztą drobną koncesję na rzecz Ko- 

ścioła, ale cała naczelna kontroła nad 

instytucją małżeństwa, jako instytucja | 

o charakterze publiczno-prawnym, 

pozosłała i nadal funkcją państwa. 

A mimo to przecież i papież Pius XI 

i teraz wszyscy biskupi polscy w swem | 

orędziu podają włoskie prawo małżeń- 

skie jako idealne wprost rozwiązanie 

zagadnienia stosunku państwa do Ko- 

ścioła na terenie prawa małżeńskiego. 

Czyż w podobnych okolicznościach 

naczelna zasada polskiej ustawy mał- 

żeńskiej ma być rzeczą tak naprawdę 

do przyjęcia niemożliwą? 

przecież w 

Om еда.
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- Groteskowy „pucz” nie udał się... 
Sześciu. przywódców  narodowo- 

socjalistycznych, którzy niedawno wy- 
brani zostali z ramienia tej partji po- 
słami do sejmu w Hesji, przygotowało 
plan spisku, a wierząc widocznie w 
pomyślną jego realizację, ułożyło 
brzmienie proklamacji nowego dykta- 
torskiego rządu. Jeden ze sprzysiężo- 
nych, dr. Schafer, pod wpływem wy- 
rzutów sumienia, jak twierdzą źródła 
urzędowe, zgłosił się do dyrektora po- 
licjj we Frankfurcie i zdradził mu 
fakt spisku. Sprzysiężeni naradzali się 
w Boxheim, posiadłości jednego z nich, 
dr. Wagnera. 5 

Proklamacja, którą opracowali ci 
panowie, wygląda na pierwszy rzut 
oka groźnie, w gruncie jednak Świad- 
czy o niedojrzałości i o prymityw- 
ności umysłowej jej autora. Według 
niej oddziały szturmowe narodowo- 
socjalistyczne mają objąć wszystkie 
funkcje: prawodawcze, sądowe, admi- 
uistracyjne. Wszystko będzie skonfi- 
skowane: ludność, kapitały, majątki, 
żywność, długi, procenty į t. d. Bę- 
dzie obowiązywał przymus pracy. 
Cała żywność będzie się oddawało 
rządowi, a ten na podstawie systemn 
kartkowego będzie ją rozdzielał mię- 
dzy ludność. Obowiązywać będzie 
przymus pracy. Kto nie będzie słu- 
chał, dostanie kulą w łeb. Oto treść 
przygotowanej zawczasu proklamacji. 
Pewrość siebie jest duża, zato bagaż 
intelektualny jest niewielki. 

Nie można jednak rozpatrywać tej 
sprawy z punktu widzenia tylko He- 
sji. Odkrycie spisku heskiego — rzecz 
znamienna, że sprzysiężonych dotąd 
nie aresztowano, mimo, że sejm heski 

nie został jeszcze otwarty, a więc nie 
kryje ich jeszcze nietykalność posel- 
ska — odbiło się donośnem echem 
w Monachjum, rezydencji Adolfa Hit 
łera i centrali narodowo-socjalistycz- 
nej. Hitlerowi, który tylekrotnie — 
zwłaszcza w okresie flirtu z Briinin- 
giem — akcentowat swój legalizm, 
cała rzecz jest macno nie na rękę. 

z centrum katolickiem 
i bez tego wszedł już w stadjum pew- 
nej oziębłości. Spiskowa bomba goto- 
wa do reszty przerazić spokojnych i 
ostrożnych centrowców. Nic dziw- 
nego, że dyktator narodowo-socjali- 

   

  

  

  

styczny jest mocno niezadowolony, że 
mówi o „prowokacji', o „szpiegach*, 
o ludziach niepowołanych czy nieost- 
rożnych. 

Najwięcej wrzawy około odkrycia 
spisku robi się w Berlinie, przyczem 
najbardziej z faktu tego cieszy się pra: 
sa socjalistyczna i demokratyczna. 
Organy jej powtarzają raz po raz, że 
kanclerzowi Briiningowi i centrowcom 
powinny się wreszcie otworzyć oczy, 
że powinni dać spokój kokietowaniu 
rewolucyjnych narodowych  socjali- 
stów i utrzymać kontakt ze spokojną 
i praworządną lewicą. 

Spokojny i bezstronny obserwator 
wyciąga z tych faktów parę jasnych 
i prostych wniosków. Jest rzeczą nie- 
wątpliwą, że narodowi socjałiści, o 
ile będą pewni sukcesu i o ile nie znaj- 
dą innego sposobu dostania się do wła- 
dzy, spróbują dokonać tego na drodze 
przewrotu. Jest jednak rzeczą wątpli- 
wą, czy właśnie w momencie obec- 
nym zdecydowaliby się na ten plan, 
skoro mimo wszystko nadzieja poko- 
jowego udziału w rządzie przy pomo- 
cy centrowców j różnych bardzo w; - 
sokich czynników w państwie, wpra- 
wdzie chwiłowo się zmniejszyła, ale 
zgeła jeszcze nie zgasła. A dalej wąt- 

„ pliwość drugat - ńiiejscem, w którem 
miał dokonać się zamach, był Darm- 
stadt. Z Darmstadtu nie tak tatwo 
opanować całe Niemcy. O ileby spi- 
sek uknuty w Boxhcim miał jaki sens, 
to mógł być jedynie ogniwem wiełkie- 
go spisku, którego punkt centralny 
musiałby się znajdować w Berlinie. 
Tego należałoby dowieść. Ale nie to 

„ jest rzeczą najważniejszą. Po wykry- 
ciu spisku należałoby pomyśleć na se- 
rjo o skutecznem i trwałem zabezpie- 
czeniu republiki, a pod tym wzgłę- 
dem sama republika i władze jej są. 
jak dołąd, bardzo nieraz miękkie i 
ustępliwe. 

Jak dotąd, republikańska lewica 
traktuje wykrycie spisku jako atut w 
walce parłamentarnej. Spisek może 
nie był zupełnie poważny, sposób zor 
ganizowania go i odkrycia może pod- 
legać krytyce. Jednak potencjalne nie- 
bezpieczeństwo przewrotu w Niem- 
czech — przy pięciomiljonowej masie 
bezrobotnych i nie przebierając w 
środkach agitacji skrajnej prawicy—- 
niewątpliwie istnieje. Na to, aby re- 
publika mogła istnieć spokojnie, inu- 
sieliby republikanie niemieccy zdobyć 
się na energiczną i sołłdarną decyzję 
obrony obecnego ustroju. Ww. J. 

Epidemja „puczėw““. 
Kryminalno-polityczny spisek na Węgrzech. 

BUDAPESZT, 30. 11. (Pat). — 28 
i 29 b. m. dokonała policja węgierska 
licznych aresztowań. Podobno chodzi 
o wykrycie zorganizowanego na wiel- 
ką skałę spisku, który miał być prze- 
prowadzony wzorem metod puczo- 
wych Hitlera. 

= 
Spisek wychodził z kół radykalno- 

prawicowych i antysemickich od 
członków związku „budzących się 
Węgier*. 

Na prowincji również przeprowa- 
dzono rewizje, a zwłaszcza z Kecske- 
met, uchodzącem za twierdzę kół na 
dykalno-prawicowych, gdzie dokona- 
no rewizji w mieszkaniach przywód- 
ców tych kół, a mianowicie Michała 
Francia - Kis i Mateusza Zambory. 
Przygotywowany pucz nie miał po- 

dobno nie współnego z rachem iegity- 
mistycznym. 

Aresztowini, których sgórą jest 
40, są to przeważnie osobnicy karani 
w okresie konsolidacji kraju w roku 
1920. 

W pierwszym okresie * Śledztwa 
wyłania się podejrzenie, iż spisek 
miał na celu opanowanie przedsię- 
biorstw i dokonanie w nich kradzie- 
ży, któreby przyniosły sprawcom ko- 
rzyści niaterjałne. Z przeprowadzone- 
go przesłuchania wynika, iż spiskow- 
cy mają zamiar nadać swej zbrodni 
pozory akcji politycznej i w tym celu 
projektowali opanowanie kilku gma- 
chów publicznych, ażeby w ten spo- 
sób wywołać zaburzenia w normal- 
nym biegu administracji oraz spowo- 
dować znaczniejsze rozruchy. 

Wieczór dyskusyjny nad projektem prawa 

małżeńskiego. : 

Klub Bloku Bezpartyjnego w god- 
nej pochwały trosce o informowanie 
społeczeństwa w sprawach bieżących, 
obchodzących ogół, „zaryzykował 
drażliwy temat powyższy     

Dobrze zrobił, ale okazały się rze- 
czy dość smutne. 

Zebrała się wszak elita inteligen- + 
cji; dyskutowano, zabierano głos i o 
kazało się tak chaotyczne pomiesza- 
nie, nietylko przekonań i pogłądów. 
ale i pojęć, i wiadomości, o sprawie 
tak przecie ważnej i związanej bezpo- 
średnio z codziennem życiem jednost- 
ki i rodzin, ogarniającej tak rozległe 
dziedziny uczuć, wierzeń, spraw ma- 
Terjalnych i zawodowych. że zdawa- 
łoby się, każdy, kto jest obywatelem 
Państwa, powinien się tem rzeczowo 
zainteresować, a nie słuchać plotek, 
powtarzać sobie z ust do ust sensa- 
cyjne i przekręcone wiadomości. 

Ogólnie biorąc, wyszło na to (w 
pojęciach niekt. mówców), że projekt 
Kom. Kodyfikacyjnej jest sztandaro- 
wym projektem B. B., postępowców, 
Rządu i t. d.!!! Przeciwko temu za- 
strzegali się niektórzy przedstawieieie 
Bloku Bezp. Może ten argument bę- 
dzie wysuwany przez stronnictwa о- 
pozycyjne, odrazu zaznaczamy, że bę- 
dzie to jedno więcej kłamstwo, w celu 
przysporzenia trudności sferom rzą- 
dzącym. Kom. Kodyfikacyjna, po 11- 
letnich wahaniach, obawach i namy- 
słach, cotając się i nie śmiejąc, opra- 
eowała wreszcie bardzo kompromiso- 
wy, jak się zdawało, projekt, który ni- 
kogo nie zadowolni', który może wca- 
le nie wejść, ani na trybunę dyskusji 
sejmowej, ani wyjść poza ściany Min. 
Sprawiedliwości. Nawet pos. Mackie- 
wiez twierdził, że tak będzie, chociaż 
znów pos. Podoski mówił, że owszem, 
że już niepodobna dalej żyć w tym 
chaosie prawnym jaki się tworzy w 
rodzinach z powodu obserwowania 
czterech kodeksów prawa małżeńskie- 
go w Rzeczypospolitej. To jest nieby- 
wały bezład prawny i społeczny j sta- 
nowi źródło nieprzyjemnych interpe- 
łacyj innych Państw, które dawno tę 
sprawę uregulowały. I doprawdy, nie- 
przyjemne ogarniało uczucie jakiejś 

    

/prowincjonalności, mniejszości w ze: 
spole cywilizowanych narodów, gdy 
się pomyślało, że oto na tym malut- 
kim odcinku świata, na tym jednym 
kawałku Polskiego Państwa, szanując 
tradycje rosyjskie, część społeczeńst- 
wa zabiera się toczyć walki i spory 

o rzecz... o jakże przedawnioną! Za- 
pomnianą w prawodawstwie całego 
świata, tak dalece jest oddawna upo- 
rządkowaną. 

Stanowisko rodziny, stosunek ma- 
tki, ojca i dzieci, ochrona słabszych, 
musi być uregulowana, bo to jest naj- 
ważniejsza, powiedzmy  najświętsza 
sprawa każdego społeczeństwa. Bcez- 
ład, nieunormowanie, różniące się co 
prowincja prawodawstwo w tych spra- 
wach, różnice zresztą świata cywili: 
zowanego, niszczą ji podkopują byt 
rodziny, sprawiają rozkład moralny, 
którego skutki widzimy u nas aż 

nadto. 

Żadna siła ludzka nie powstrzyma 
ludzi w ich ewolucji w jakimś kie 
runku, do której pcha ich instynkt 
samozachowawczy czy wynikłe  sto- 
sunki społeczno-finansowe: Prawo- 
dawstwo jest poto, by te stosunki nor - 
mować, ale nie przeciwstawiać się im 
suchą teorją. Przestarzałe formy mu- 
szą też ulec zmianie, największe auto- 
rytety podlegają ewolucji, koniecznej. 
by się nie stały martwą literą. Bo ży- 
cie i jego potrzeby, jego niepowstrzy- 
many bieg naprzód, niczem się zata- 
mować nie da. Chcieć utrzymać coś. 
co nie jest życiowe, co już nie doga- 
dza ludziom. nie odpowiada ich psy- 
chice, jest to z jednej strony pchać ich 
ku wykrętom i oszustwom, a to nie 
podnosi poziomu moralnego  społe- 
czeństw, a z drugiej strony wywołuje 
niesubordynację i sprzeciw, 'co znów 
podrywa autorytety, konieczne w spo 
łeczeństwach, by nie poszły na bez- 
droża. 

Niepodobieństwem _ jest streścić 
całość niedzielnej dyskusji, zaznaczmy 
jedynie, że przewodniczył prof. W. 
Staniewicz, referował p. pos. Podoski. 
zabierali głos w dyskusji z punktu 
widzenia eugenicznego: prof. Rydzew- 
ski i dr. Brokowski, ogólnie: pp. Ba 
giński, W. Studnicki, red. St. Mac- 
kiewicz, p. B. i M. Šwieciccy, prof. 
Staniewicz, Hel. Romer-Ochenkow- 
ska. : 

Wypada żałować, że nie znalazły 
się na sali nasze prawniczki, któreby 
jako kobiety mogły wypowiedzieć się 
w tej sprawie najbardziej może ob 
chodzącej ich płeć. Wrażenie ogólne 
było, że co do całej rzeczy panuje u 
nas zadziwiająca nieznajomość i po 
mieszanie pojęć religijnych i prawno: 
państwowych. Hel. Romer. 

  

  

bieliźniane, bieliznę damską, m 

JÓZEF KŁODECKI 
ZAMKOWA Nr. 7 (obok kościoła ów. Jana) TELEFON 9-28 

Poleca po cenach bezwzględnie niskich: 

FIRANKI, OBRUSY, KOŁDRY watowe i pluszowe, PODUSZKI, płótna 
ą, kamizelki wełniane i pullowery, 

galanterję. Wełny na suknie, płaszcze i materjały na ubrania męskie. 

Resztki w wielkim wyborze. 

JEDWABIE, CHODNIKI, DYWANY. WYPRAWY ŚLUBNE. 
Wielki wybór wszelkich towarów. 

Uwaga! Dla młodz. szkolnej materjały na mundurki i fartuszki z rabatem. 
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Przed wyborami. prezydenta 
Litwy. 

W czwartek 26 b. m. ме „Vyrian- 
sybes Żinios* został opublikowany. de- 
kret o wyborze Prezydenta Republiki 
Jednocześnie pisma kowieńskie zamie- 
ściły odezwę do narodu Prezydenta 
Smetony. : 

Podług tego dekretu Prezydent jest 
obierany na łat 7 przez specjalnych 
elektorów, których powołują członko- 
wie zgromadzeń samorządowych w 
stosunku: jeden etektor na 10.000 mie- 
szkańców. Prezydenta wybiera Zgro- 
madzenie elektorów w tajnem głoso- 
waniu. Zgłaszać kandydatów może 20 
elektorów. Wybranym będzie ten kan- 
dydat, który uzyska zwyczajną wię- 
wszość głosów, w razie równości, -— 
starszy więkiem. 

Wybory elektorów w ogółnej li- 
czbie 118-tu odbędą się 2 grudnia, ra 
wybór Prezydenta — 11 grudnia r. b., 

Prawdopodobnie opozycja litewska 
w tych wyborach udziału nie weźmie 

į jedynym kandydatem będzie obecny 
>rezydent, Antoni Smetona. 

Podróż min. Becka. 

WARSZAWA 30.XH Pat. — Pod- 
sekretarz stanu w Ministerstwie Spr. 
Zagranicznych Józef Beck wyjechał 
w poniedziałek wieczorem w sprawach 
urzędowych do Paryża, skąd uda się 
następnie na 10-dniowy urłop wypo- 
czynkowy. 3 

Skazanie podprokuratora 
za sprzeniewierzenie. 

POZNAŃ, 30. 11, (Pat). — W dniu 508 k- 
stopada zakończyła się tocząca się od prre- 
szło 2 tygodni rozprawa sądowa przeciwko 
byłemu podprokuratorowi Sądu Okręgowego 
uznany winnymt sprzeniewierzenia depozy- 
w Poznaniu Dembiekiemu. Oskarżony zostań 
tów w 3 wypadkach i został skazany na 3 
lata więsienia z zaliczeniem aresztu śledcze- 

go oraz na utratę praw obywatelskich w eią- 
gu lat 5. 

" Wykrycie sprawców wła- 
mania. 

LWÓW, 30. 11. (Pat). — „Gazeta Poran- 
na“ donosi, że policji twowskiej udało się 
wpaść na trop sprawców włamania, dokona- 
nego w noey z dnia 30 na 31 paździepnika r. 
b. do biura koncernu naftowego „Małopoł- 
ska, gdzie rozpruli P kasy ogniotrwałe i 
zrabowałi gotówkę 150 tys. zl. Dochodze- 
nia wykazały, że znani dwaj Iwowscy zło- 
dzieje Smółka i Wlizło pozostawali w kon- 
takcie z woźnym biura „Małopolski* Szakał. 
skim. Obu złodzici arcsztowano wczoraj w 
południu. W czasie pierwszej rewizji znałe- 
ziono u nich gotówkę w kwocie 18 tys. zł. 
W związku z tem aresztowano również Sza- 

kalskiego. 

'kłady na U. S. B. zostały 

L. E-N4S K. Į 

Wznowienie wykładów na U. S. B. | 
Po trzechtygodniowej przerwie wy- 

wczoraj 
wznowione. Władze bezpieczeństwa 
obawiając się ponownych zajść zarzą - 
dziły pogotowie policyjne, co na šzcz4- 

"ście okazało się zupełnie zbędne. Za- 
równo na ulicach, jak i wewnątrz U- 
niwersytetu spokój nie został zakłóco- 
ny poza paru drobnemi incydentami 
w salach wykładowych. 

O jednym z-takich wypadków do 
noszą nam co następuje: 

) Przed wykładem prof. Michejdy 
na oddziale chirurgicznym studenci 
V i IV kursu Wydziału Medycznego 
zgromadzili się w sali wykładowej i 
ustalonym zwyczajem stud. V kursu 
zajęli miejsca z prawej strony sali, 
zaś studenci IV kursu z lewej. Kiedy 
wszyscy zajęli już miejsea na. salę 

Protesty przeciwko 
w okr. 69 
przed Sądem 

wszedł starosta V kursu i oświadczył, 

że w porozumieniu ze starostą IV kursu 
zarządza, by studenci chrześcijanie 

zajęłi miejsca „po prawicy zaś stu- 
denci Żydzi „po lewicy* sali. Wywo- 
łało to sprzeciw ze strony studentów 
Żydów V kursu, którzy tem „zarządze- 
niem*, degradującem ich jakby do IV 
kursu poczęli się dotknięci. Wyłonio- 
no delegację, do prof. Michejdy, któ- 
ry zarządził opróżnienie sali. 

Gdy zaczęto wychodzić studenci 
chrześcijanie zajęli prawą stronę sali 
i z miejsca się nie podnieśli. Wówczas 
stud. Żydzi V kursu, dla zaakcentowa- 
nia swego stanowiska nie usiedli i 
przez cały czas trwania wykładu stali. 

Parę podobnych zresztą drobnych 
zajść miało miejsce i w salach wykła- 
dowych innych wydziałów i kursów. 

wyborom do Sejmu 
Święciany 
Najwyższym. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy) 

Wczóraj Sąd Najwyższy  rozpoz- 

nawał 9 protestów wyborczych z okrę- 

gu Nr. 64 — Święciany — Brasław— 

Duniłowicze — Dzisna. Sąd postano- 

wił 4 protesty oddalić, zaś w stosunku 

do 5 pozostałych zarządzić zbadanie 

osób, które podpisały listy zgłoszonych 

kandydatów. Dotyczy to 6 osób, któ- 

rych podpisy znalazły się pod unie- 

ważnioną listą Centrolewu. Komisja 

Okręgowa unieważniając listę Nr. 7 

powodowała się faktem, że podpisy 

zgłaszających! tę listę uskutecznione 

były tą samą ręką. 

Minister Marinkowicz przyjeżdża dzisiaj. 
WARSZAWA 30.IX. Pat. — W dn. 

1 grudnia przybywa do Polski mini- 

ster spraw zagranicznych Jugosławji 

p. Marinkowicz wraz z małżonką. Mi- 
nister przybędzie do stacji granicznej 

Zebrzydowiceo godzinie 22-ej. Na spo- 
tkanie wylatuje do Bogumina samoło - 

'tem poseł jugosłowiański w Warsząwie 

min. Lazarewicz. Ze strony Minister- 
stwa Spraw Zagranicznych wyjeżdź: 
do Zebrzydowice. radca Stanisław S05- 

nicki z Protokółu Dyplomatycznego 
który towarzyszyć będzie p. ministro- 
wi w całej jego podróży po Polsce. Do 
Warszawy minister Marinkowicz przy 
jeżdża 2 grudnia rano. 

  

Obniżenie pensyj urzędniczych i djet 
poselskich w Finlandji. eń 

„HELSINGFORS 30.IX. Pat. — 

Komisja budżetowa „parlamentu fiń- 

skiego przyjęła projekt rządowy do- 

tyczący zniżki płac i uposażeń urzę- 

dniczych. Zniżka ma wynosić 5 proc. 

w stosunku do pensji urzędników żo- 

natych z rodziną, 10 proc. w stosun- 

ku do urzędników, nie posiadających 

rodziny i nieżonatych. Zniżka ma obo- 

wiązywać tylko w ciągu roku 1932 i 

ma dać około 60 miljonów oszczędno - 
ści budżetowych. › 

Jednocześńie komisja budżetowe 
przyjęła projekt ustawy, dotyczący 
zniżki djet poselskich. Dotychczas dje- 
ty wynosiły 24 tys. fińskich marek na 

czas trwania sesji nadzwyczajnej. Pro- 

jekt przewiduje zniżkę do 21 tys., wzgl 
173 mk. fińskich. 

Centrolew przed sądem. 
Trzydziesty pierwszy dzień procesu. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawu) 

Dzisiejsze posiedzenie Sądu rozpoczęło 

słę pod znakiem obrony osk. Mastka w zwią- 

zku ze złożonem zeznaniem posła na Sejm 

gdański Lendziona, który oświadczył u. sę- 

dziego Śledczego, *że osk. Mastek w marcu” 

1929 r. w rozmowie z nim, mówiąc o Polsce 

użył słów plugawych, bezczeszczących pań- 

stwo. 
Pierwszy zeznawał świadek Leśniewski 

zarządzający hotelem Związku Zawod. Ko- 

lejarzy w Warszawie. 3 
OBRONA. Czy prowadzi pan książkę 

przyjeżdżających gości, jeżeli tak to czy mo- 
że pan ją okazać sądowi i ustalić kiedy przy- 
jeżdżał do Warszawy pos. Lendzion. 

Świadek okazuje tę książkę. Wynika z 
niej, że Lendzion był w hotelu w dn. 22—23 
marca 1929 r. Obrona zadaje szereg pytań 
dotyczących pobytu w Warszawie posła Len- 
dziona, poczem prokurator ustala, że książ- 
ża dołącrona nie służy do meldunków poli- 
cyjnych, lecz jedynie do wewnętrznej kon- 
troli opłat za noclegi w hotelu. Pozatem 
zapisy w książce prowadzone są chaotycznie. 

Obrona zadaje następnie świadkowi py- 
tanie dotyczące działalności pos. Duboisa w 
Białostockiem i jego konfliktu z byłym wo- 
jew. Kiirstem. Św. był członkiem magistratu 
w Białymstoku. Z odpowiedzi świadka wy- 
nika, że konflikt powstał na tle listu otwar- 
tego pos. Dubois, którego treścią woj. Kirst 
poczuł się bardzo dotknięty. 

Następnie zeznaje św. Wojewoda sekre- 

tarz Zw. Zaw. ŻE 
OBRONA: (Czy znany jest panu zarzut 

postawiony pos. Mastkowi w związku z po- 
bytem kolejarzy gdańskich w Warszawie? 

ŚWIADEK: Przypominam sobie że w tym 
czasie p. Lendzion był w Warszawie. Podej- 

mowaliśmy wówczas delegację kołejarzy 
gdańskich kolacją w hotelu. Łendzion sie- 
dział na sali w odległości 20 kroków od p. 
Mastka i rozmowa między nimi nie mogła 
mieć miejsca. Twierdzę stanowczo, że takiej 

rozmowy nie było i być nie mogło. 
PROKURATOR: Jak długo 

gdańska była w Warszawie? | 
ŚWIADEK: Zdaje mi się 3 doby. 

  

  

   

    

delegacja 

   

  

PROKURATOR: Więc rozmowa mogła 

być w innym momencie? ; 
SWIADEK: O ile wiem to Mostek nie 

rozmiawial z Lendzionem. 
ŚWIADEK Gryłowski sekret. gener. Z. Z. 

R. potwierdza zeznania dwóch poprzednich 

  

    r'żony Mastek składa oświadczenie, 

a wogóle nie zna. „Zwracam u- 
wagę — mówi on — że p. Lendzion złożył 
przeciwko mnie zamełdowanie dopiero w 19 

cy po fakcie. Stwierdzam, że zarzuty 

jego są zwykłem oszczerstwem i aktem po- 
lilycznej zemsty. 

Dałej z aje świadek Maksamin  vice- 
prezes Z. Z. K. Do września 1931 roku był 
on prezesem Zw. Transportowców i jest 
członkiem Rady Generalnej Międzynarodowi 
Federacji Transportowców. Często też wyjeż- 

dża zagranicę. Międzynarodówka jest uzna- 

   

    

   

  

na przez Międzynarodowe Biuro Pracy. Sta- 

nowisko. jej wobec: Polski poczęło się psuć 

od 1927 roku, gdyż międzynarodowe orga- 

nizacje polityczne ustosunkowały się w tym 

czasie nieprzychylnie do rządów pomajo- 

ATE 
OBRONA: Czy Międzynarodówka ma zaz- 

naczone w statucie udzielanie pomocy swoim 
członkom? (Pytanie to pozostaje w związku 

z punkiem aktu oskarżenia, któr zarzuca 

Związk. Transp. iż, otrzymywał pieniądze z 

zagranicy celem wspierania milicji P. P, 5. 

  

' przyp. red.). 
ŚWIADEK: To przewiduje statut. 
PROKURATOR: Czy nie informował pan 

zagranicy, że w Polsce panuje faszyzm i że 

są stosowane łajdackie metody? 

ŚWIADEK: Słów o łajdackich metodach 
nie używałem. 

PROKURATOR: Czy Zw. Transp. nie ot- 
rzymywał pieniędzy od Międzynarodówki? 

ŚWIADEK: Owszem, otrzymywał zasiłek 

w wysokości 400 zł. miesięcznie. W tem 

miejscu wstaje prokurator i przedkłada są; 

dowi plik dokumentów, między którymi znaj 

dują się odhitki listów z podpisam świadka 

Maksamina i jeden oryginał. Dokumenty te 

ilustrują szkodliwą działalność świadka na 

terenie międzynarodowym. 

Po przerwie zarządzonej celem umożli- 
wienia obronie zapoznania się z temi listami 

obrona oponuje przeciwko dołączeniu ich do 

sprawy. Prokurator odpiera tezę obrony i 

stwierdza, że dokumenty są podpisane przez 

p. Maksamina stojącego przed sądem. Auten- 

tyczność ich w każdej chwili można spraw- 

dzić. Poszczególni obrońcy występują z ostre 

mi przemówieniami przeciwko  oskaržycie- 

lom publicznym. W odpowiedzi prokurator 

zaznacza, że ujawnienie informatora, który 

władzom bezpieczeństwa  doręczył te listy 

może być dokonane drogą przesłuchania na- 

czelnika Wydziału Bezpieczeństwa w War- 

szawie: „Winnych dostarczania „listów 2 

mówi prokurator — niech panowie szukają 

gdzie indziej. Okazuje się, że w partji co 

krok to człowiek niepewny, który informuje 

władze o tem co się dzieje w P. P. S. Nie na 

miejscu są więc pretensje i słowa  oburze- 
nia”. Przy tych słowach na ławach oskarżo- 
nych zapanowało oburzenie. Specjalnie gło- 
śno wyrażali swoje niezadowolenie osk. Pra- 

gier i Dubois. Przewodniczący wzywa ich do 

uspokojenia się, a gdy to nie pomogło, uka- 

rał obu grzywną w wysokości 100 zł. każ- 

dego. * 
Po krótkiej naradzie sąd postanawia 

przedstawionych dokumentów do sprawy nie 

załączać, gdyż nie mają one bezpośredniego 
znaczenia dla sprawy. 

Następni zeznają jeszcze b. pos. Kwa- 

piński, który opowiada o zajściu na stokach 
deli i sen. St. Kopczyński wybitny dzta- 
T. M. R, który mówi o organiz 

y tego towarzystwa. 

tem rozprawę zakończono. 
Do zbadania pozostało jeszcze 20 świad- 

ków. Ё : 

  

  

  

    

   

  

    

    

  

Ponowny spadek funta angielskiego. 
LONDYN, 30, 11. (Pat). — Na dzisiejszej 

giełdzie złoto znów zdrożało o 1 szyt. i 5 pen 
sów, osiągając tenę 117 szył. i 11 pensów 

uncję. - 
Dolary notowano po 3,48*/,, franki 8%'/, 

Nastrój na giełdzie pesymistyczhy, 

  LONDYN, 30. 11. (Pat). — Dzisiejszą gieł- 
dę zamknięto w nastroju bardzo ponurym. 
Dolar przy zamknięciu notowano 3,41, fran- 
ki — 87,25. W! Nowym Yorku notowano o 

godz. t6 p/jg tondyńskiege czasu za funt 
3,38"/, dolara. 

Wrażenie w kołach francuskich. 
PARYŻ, 30. 11. (Pat). — W sferach gieł- 

dowych panuje wielkie przygnębienie z po- 
wodu nagłego spadku funta lego, któ 
ry z 81.31 doszedł do 87.25 fr, Jest to prawie 

najniższe notowanie od chwili wyrzeczęnia 
słę przez Angiję parytetu złota. Niebezpie- 
czne skutki, wynikające dla zagranicznego 
handlu z Franeją z podwyższenia angielskich 

stawek celnych, przechodzą dziś na plan 

drugi, wobee groźby, jaka zawisła nad świa- 

tem z powodu obniżenia. 

KAŻDY KOMISARZ SPISOWY II-G0 

POWSZECHNEGO SPISU LUDNOŚ- 

CI PRACUJE BEZPŁATNIE I DO- 

BROWOLNIE DLA PAŃSTWA. 

OBOWIĄZKIEM TWOIM JEST UŁA- 
TWIENIE MU TEJ PACY. 
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Zjazd samorządowy. 
W dniach 26 i 27 Hstopada Fr. b.„ 

pod przewodnictwem Wojewody i przy 
udziale członków samorządu Wydzia - 
łu Wojewódzkiego oraz naczelników 
wszystkich Wydziałów Województwa, 
odbyła się konferencja przewodniczą- 
cych wydziałów powiatowych z terenu 
województwa wileńskiego, poświęcona 
ornówieniu zasad, jakiemi kierować się 
należy przy układaniu przyszłych bu- 
dżetów samorządu wiejskiego, miej 
skiego i powiatowego. Wygłoszone zo- 
stały przez pp. naczelników referatv. 
nad któremi, szezególnie nad b. dobrze 
opracowanym referatem naczelnika 
Wydziału Samorządowego p. Rakow- 
skiego, rozwinęła się obszerna i rzeczo- 
wa dyskusja. Analizowano ciężki stan 
gospodarczy województwa i omawia - 
no drogi, któremi kroczyć należy, by 
najmniejszym nakładem środków ma-- 
terjalnych wyniszczonych przez kry- 
zys obywateli osiągnąć najłepsze re- 
zultaty i nie zmarnować owocu. dzie- 
sięcioletnich wysiłków samorządu, 
wspomaganego wybitnie przez pań- 
stwo. Na zakończenie dyskusji p. Wo- 
jewoda, który kilkakrotnie zabierał 
głos w toczącej się dyskusji, sprowa- 
dził wytyczne, które winny być prze- 
strzegane. do następujących ogólnych 
zasad: 

1) do wszelkich zamierzeń gospo- 

darczych podchodzić nader ostrożnie, 
powstrzymując się od nowych inwe- 

stycyj, licząc raczej na przetrwanie; 
bazować budżet na wpływach 

   

  

- bieżących, uwzględniając żądania od- 

terminowania należności zaległych; 
3) stosować. szeroko powinność 

szarwarkową w jej naturalnej postaci 
i w ten sposób wypełniać luki w bu- 
dżecie, spowodowane brakiem wpły- 
wów gotówkowych, 

4) preliminarze budżetowe na przy - 
szły 1932-33 okres gospodarczy ukła- 
dać pod hasłem jak największego ich 
urealnienia; : 

5) poczynič wysilki w kierunku jak 
najwydatniejszego * zmniejszenia nie- 
produkcyjnych wydatków na admini - 
strację ogólną i sprowadzenia do niez- 
będnego minimum wydatków rzeczo- 
wych; 

6) we wszyskich działach i agen- 
dach gospodarki samorządowej kie- 
rować się zasadą oszczędzania i osią- 
gania największych możliwie rezulta- 

tów najmniejszym wysiłkiem: 
7) zastanowić się nad opracowa- 

niem planu zespolenia poszczególnych 
zakładów komunalnych, by w ten spo- 
sób zagwarantować ich prowadzenie 
pizy najmniejszym nakładzie środków 
pieniężnych. 

8) poddąć rewizji stosowane do- 
tychczak zasadyj eksploatacji objek- 
tów i przedsiębiorstw komunalnych w 
kierunku usprawnienia ich funkcjo- 
nowania i zwiększenia efektów gospo- 

darczych. ' 

Uroczysta Akademja 
Listopadowa. 

Jak co roku w dniu 29 listopada 
widownia Teatru na Pohulance przy- 
brana festonami zieleni i doniczkami 
kwiatów, przybrała wygląd uroczysty. 
W lożach zasiedli pp. wojewoda Becz- 
kowicz i wicewojewoda Jankowski, 
p. wiceprezydent miasta Czyż, p. dr. 
Maleszewski i inni przedstawiciele 
władz wojskowych, rządowych i mu- 
nicypalnych. 

. Po odegraniu hymnu państwowe- 
go, Akademję rozpoczął p. prof. Mie- 
nicki, pięknem przemówieniem, któ- 
rem uzasadnił dlaczego z pośród tyla 
rocznic dzień 29 listopada jest u nas, 
tak jak dzień 3 maja najuroczyścieś 
obchodzony, — bo dzień 29 listopada 
pozostanie dła nas na zawsze wiecz- 
nie żywym symbołem buntu romanty- 
zmu przeciwko ugodzie, dniem, w któ- 
rym się czci pamięć bohaterskich żoł- 
nierzy, którzy walczyli i zginęli dla 
idei wolności. 

Cała Akademja w wykonaniu nie- 
mal całego zespołu naszych teatrów, 
utrzymana była na bardzo wysokim 
poziomie artystycznym, złożyły się na 
nią: Fragment dzwono z „Akropo- 
lis* Wyspiańskiego i „Święty Boże 
Kasprowicza, ujęte w formy deklama- 
cji chóralnej, które swą plastyką wy- 
razu j ugrupowań, dały pod wzglę- 
dem słuchowym jak i wzrokowym 
wprost niezatarte wrażenie harmonji 
i piękna. 

„Mochnacki“ Lechonia wypowie- 
dziany przez mistrzynię słowa p. Sta- 
nisławę Wysocką był skończonem ar- 
cydziełem. 

Sumiennem į drobiazgowem opra- 
cowaniem scen zbiorowych jak rów- 
nież świetną grą p. Wyrzykowskiega 

odznaczał się również frakment dra- 

matu Wyspiańskiego „Lelewel*, któ- 
ry zakończył Akademję natchnioną 
pieśnią „Au son de la libertče““, 

Żałować tylko należy, że zapewne 
z powodu Akademji na zakończenie 
mięsiąca śląskiego i „Czarnej Kawy* 
Klubu Społecznego było stosunkowa 
mało osób na tak artystycznie pięk- 
nej Akademii. Zastępca. 

Zgon wydawcy „Birżewych 
Wiedomostiej“. 

BERLIN, (Rps). — W tych dniach 
zmarł w Hamburgu jeden z najwybitniej- 
Szych działaczy prasy rosyjskiej za czasów 
przedrewolucyjnych, redaktor - wydawca pi- 
sma  „Birżewyja Wiedomośti*, tygodnika 
„Ogoniok“ i innych wydawnictw  popular- 
nych, Stanisław Propper. Po zamknięciu 
przez bolszewików wszystkich wydawnictw 
oraz konfiskacie całego majątku  Propper, 
Już w wieku sędziwym, był zmuszony do 
wyjazdu zagranicę. 

B. p. S. Propper z pochodzenia był Żydem 
z Krakowa. 
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WIEŠCII!OBRAZKIZKRAJU. * 
-_Okropny -mord rabunkowy 

pod Łyntupami. 
Donoszą nam z Łyntup o następującem 

bestjałskiem morderstwie, dokonanem wtzo- 
waj we wsi Apidamy. 

Mieszkanka tej wsi Krystyna Terentjów- 
na. otrzymała ostatnio znaczny spadek i u- 
chodziła za najbogatszą osobę w całej oko- 
liey. 
Ty niedzielę z rana, kiedy jedną z sąsia- 

dek wstąpiła do niej wstrząsnięta została 
okropnym widokiem. 

W środku pokoju leżała na ziemi w 
kałuży krwi Krystyna Terentjówna, ciało jej 
było w straszliwy sposób zmasakrowane, zaś 
w piersiach tkwiły wbite głębeko widły. Ca. 
łe mieszkanie było doszczętnie spiondrowane. 

Zaalarmowano pałicję I wkzótee przybyli 
przedstawiciełe władz sądowo-śledczych. Og- 
łedziny miejsca zbrodni ustaliły, że morder- 
«wa, ewentualnie mordercy przedostali się do 

Głuchoniema kobieta 
Ubiegłej necy, z nieustałenych narazie po 

wodów, wybuchł nagle pożar w zabudowa- 
miach mieszkańca wsi Krumińce, gminy oł- 
kienickiej, Andrzeja Antolisa. 

Ogień, który wskutek silnego wiatru roz- 
szerzył się z błyskawiczną sz 
szezetnie żniszeczył dom mieszkalny, w któ- 

    

mieszkania Terentjówny po półnoey po up- 

rzedniem wyłamaniu okna. Terentjowna, jak 
wykazuje położenie jej ciała walczyła z za- 
bójcą aż została ugodzona jakiemś tępem 
narzędziem kilkakrotnie w głowę. Kiedy ran- 
na Terentjówna padła na ziemię, zabójca 
poehwycił widły i dwa razy przebił niemi 
pierś swej ofiary. 

Po dokonaniu bestjalskiego czynu, zbrod- 
niarze doszczętnie splondrowali mieszkanie 
zabierając wszystkie eenniejsze przedmioty. 
Przeprowadzone dcchodzenie ustaliło że część 

zrabowanych rzeczy mordercy ukryłi w sta- 
rym schronie wojenaym w odległości 1 kilo- 
metra od wsi Apidamy. 

Jak się dowiadujemy, w związku z best- 
jalskiem morderstwem został 

krewny zamordowanej Teodor  Terentjew. 
Dalsze dochodzenie w toku. (e). 

w płonącym budynku. 
rym pozostała 40 letnia głuehoniema siostra 
Antolisa — Józeia. Nieszezęśliwą kobietę wy- 
dobyto w ostatniej chwili z płonącego bu- 
dynku, ze Śladami silnego poparzenia. Prze- 
wieziono ją do szpitala, 

fe) 

Lida. 
Państwowa Szkoła Rzemieślniczo - 

Przemysłowa w Lidzie. 

1. 

Państwowa Szkoła Rzemieślniczo - Prze 
xnysłowa w Lidzie powstała w r. 1926, W 
pierwszym roku otwarcia Szkoła miała tyl- 
ko jeden wydział stolarski. Po 3-ch latach 
naskutek zapołrzebowania przez  miejsco- 

wy gospodarczy interes na fachowców ob- 
róbki metali został otwarty wydział Ślusar 

lej uczelni byłaęna tyle dojrza 
roku musiano 

  

    ski. Potrze 
lą, że odrazu w pierwszym 
„uruchomić równoległe klasy. 

Kurs nauki w szkołe na obydwu wy- 

«lziałach jest obłiczony dla uczniów celują- 
«ych w postępach na 3 lata, mniej zdolni wy- 
<hewańkowie mogą pozostawać w szkole 
«* ciągu dłuższego czasu. 

uczniów 
od- 

Do szkoły przyjmowano dotąd 
+ ukończonemi 7-miu wzglę 

<lziałami Szk. Powsz. bez egz: wszy 

stkich posiadaja świadectwa nie niżej 
od 4 klas (oddziałów) Szk. Powsz. przyjmu- 
je się po dodatnio wypadającym egzaminie 

ącym z języka połskiego i rachun 
„. urządza się w celu do 

brania uczniów o takim jednolitym poz. przy 
sgotowania, aby cała klasa mogła podążać za 
wykładami przedmiotów zawodowych obję- 
%ych programem Szkoly. 

Program nauczania w Szkole obejmuje 
ma obydwu wydziałach przedmioty teoretycz- 
ne ogólnokształcące i zawodowe wykłada 
ne w klasach, oraz praktyczne udoskonala- 
nia wychowanków w dziedzinie obróbki drze 
wa i metali — w warsztatach szkolnych. 
Wobec tego, że Szkoła liczy, jako swoje naj- 
ówniejsze zadanie, obsługę potrzeb ludnoś- 
tutejszego okręgu, to tymczasem zachó- 

wana jest w praktycznem nauczaniu inkli 
nacja do wyrobienia uczniów na wydz. sto 
Aarskim na dobrych stolarzy meblowych i 
budowlańych, zaś na wydziale šlusarskim 
na dobrych kowali i ślusarzy nadających się 
przedewszystkiem do skutecznej pracy przy 
remontach i budowie lepszych, a. pospolicie 
używanych narzędzi rolniczych. Wobec tego, 

   

  

     

  

     

  

  

   
   

solwenci mogli odrazu po wy 
stawać samodzielnie przy wa pra- 

<«y w swoim fachu, to tylko krótki czas za- 
trudnia się uczniów wyłącznie programowe 
imi robotami, przeważającą 'zaś ilość czasu 
su wychowankowie pracują przy wykonywa- 
niu mniej lub więcej odpowiedzialnych za- 
mówień, kierowanych bądź to na skład i 
następnie na wystawę szkolna, lub też bez- 

pośrednio dla zamiawiającej klijenteli. 

Szkoda nie ma na celu zarobku, a jedynie 
«dążność do fachowego wyrobie ch 
wychowanków to też roboty uc 
się powszechnem uznaniem klijenteli, zaś na 
wystawach szkolnych są rozkupowane odru- 

zu w pierwszych dniach funkcjonowania. 

Metody nauczania w Szkole są uję : 
majlepszych wzorów nowoczesnych szyst- 
kie posunięcia pedagogiczne są. przemyślane 
i omówione na konferencjach, oraz wypró- 
©bowane w kłasach. Personel Szkoły został 
starannie dobrany przez Kuratorjum. Na 
<czele Szkoły stoi Dyrektor inžynier-techno- 
log p. Janczewski — fachowiec, o kilkulet- 
niej praktyce pedagog, w szkoln. zawod. i 

«gółno-kształeącem !w Rosji otrzymał od 

  

   

   wg 

  

     

  

      

  

Kuratorjum koncesję na: otwarcie i prowa- 

<dzenie pierwszej średniej szkoły o polskim 
języku wykładowym) . W dziedzinie wiedzy 
tachowej i inżynieryjnej poza zwykłą prak- 
tyką warsztatową p. inż. Janczewski posiada 
kilku bardzo treściwych patentów na wy- 
nalazki techniczne. 

Na czele warsztatów szkolnych od ро- 
<czątku b. r. pracuje doświadczony inżynier 

p. Domagalski; doniedawna właściciel po 

ważnych zakładów do wyrobu i remontu 
mnaszyn rołniczych. 

Przedmioty ogółnokształcące i teoretycz- 
me zawodowe, oraz praktyczne nauczanie pro 
wadzą doświadczeni nauczyciele i jnstruk- 
*orzy — mistrzowie. Wszyscy posiadają kil- 
kuletnie conajmniej doświadczenie w pracy 
w szkolnietwie zawodowem i w przemyśle. 

Kwestja higjeny szkolnej i wychowania 
%izycznego szczegółnie dobrze jest postawio- 
na w roku bieżącym gdyż spoczywa w rę- 
kach doświadczonego doktora higjenisty, 
oraz dyplomowanego specjałisty od Wych. Fi. 
zycznego. Przy Szkole jest duży plac dla 

<iwiczeń sportowych, urządzenia do gry w ko. 

szykówkę, w piłkę nożną i do ćwiczeń w 

rzucaniu dyskiem, oszczepem i t. d. Boiska 
urządzonego zupełnie według nowszych wy- 
"magań jeszcze niema, jest tylko opracowany 
projekt nowoczesnego urządzenia, na okala 
jącym szkołę zgórą hektarowym placu. Piac 
jest suchy, wysoko położony, . przecięty 
wzdłuż głębokim rowem, usuwającym wszel 

*kie zawilgocenie i nadaje się do urządzenia 
wzorowego boiska sportowego. O ile zaś 
«doszłoby do skutku projektowane przez Dy- 
rekcję Szkoły kupno sąsiedniego placu, to 
boisko możnaby urządzić na większą skalę 
a o pierwszorzędnych wałorach dla użytku 
wszystkich szkół w mieście. С 

Położenie płaca jest b. ładne: dookoła 
s4 pola uprawne, niedaleko przepływa rze- 
ka, dalej wyłania się ładny widok na wzgó- 
rza przeciwległego brzegu, na pola, łączkę 

= las. 
Sprawa Przysposobienia Wojskowego też 

nie jest zaniedbaną. Większość uczniów na- 
deży do Hufca Szkolnego, który jest dobrze 
*wyszkolony i odznacza się na defiladach i 
zawodach największą sprawnością z pośród 
"wychowanków wszystkich szkół. Szkoła nie 
zaniedbuje też i innych dziedzin wychowa- 
mia młodzieży: przy szkole jest organizacja 
=półdzielcza, orkiestra i sekcja rozrywkowa 
zabawy, radjo, żarty, gry i t. d). R. K. 

- (D. c. n.) 

      

  

Oszmiana. 
Uroczystość Święta Niepodległości. 

Dna 11 listopada jako Święte Niepodle- 
obchodzono w Oszmianie w uroczy- 

stym nastroju przy udziale miejscowego spo- 
łe 

  

głości 

ństwa. 
Uroczystość rozpoczęto  nabo- 

żeństwem w ko: afjalnym, w któ- 
rym wzięła udział dziatwa szkolna, na cze- 
le swoimi wychowawcami, Hufiec Gim- 

lny, Stowarzyszenie Rezerwistów, Zwią- 
z Strzelecki miejscowe 
wszystkich w; 

Po odbytem nabożeństwie i modłach za 
wolność Ojczyzny odbyła się defiłada na pla- 
cu rynkowy. a 
port od Hufc 

  

obchodu 
   

  

          
stwo 

     

    
leckiego i Stowarzyszenia Rezerwistó - 

stępnie pochód udał się do gmachu 7-miokla- 
sowej Szkoły Powszechnej, gdzie nastąpiło 
odsłonięcie tablicy pamiątkowej na cześć 
połegłych kilku mieszkańców m-ta Oszmia- 
ny wskutek barbarzyńskiego teroru boisze- 
wickiego. W; czasie tej uroczystości chór 7- 
mioklasowej Szkoły Powszechnej pod kie- 
rownictwem nauczyciela tejże szkoły p. Ś 

    

   

  

    

  

wrońskiego odśpiewał kilka pioser patrjo- 
tycznych, poczem z kolei wygłosiły  wier- 
sze uczenice Szkoły Powszechnej. Wkońcu 
p. inspektor Szkolny w swojem przemówi 
niu scharakteryzował przebieg odzy 
Niepodległości podkreślając zasługi w tem 
Pana Marszałka Józefa Piłsudskiego i Spo- 
łeczeństwa, które wierzyło w swego Wodza. 
Uroczystość zakończono uroczystą akademją, 
która odbyła się w Sali Teatru Miejskiego 
pod kierownictwem p. Jana Koneczńtgo. 

Wiiejka. 
Jak w Wilejce wybierano burmistrza. 

ępiamy w eżambuł Endecję za ostatnie 
k "dowskie, tymczasem zasa- 
ema reguły bez wyjątku” i tu ma sw. 

je zastosowanie. Ten wy 
decja wilejska, która nietylko że nie napa- 
da na dów, ale owszem, tak się z nimi 
zbrata » nawet szabas zamiast swojej nie. 
dzieli świętuje. Nie do wiary... a jednak 
Szczera prawda! 

    

  

           

    

Poniższy przykład zaraz nas o tem prze- 
kona. Burmistrz miasta Wilejki p. Hołow- 
nia złożył rezygnację ze swego urzędu, gdyż 
postawił swą kandydaturę i został wybrany 
wójtem gm. kurzenieckiej. Pan Starosta re- 
zygnację przyjął i wyznaczył niezwłocznie 
posiedzenie Rady miejskiej, zarządzając wy- 
bory nowego burmistrza. Okoliczności tak 
się złożyły, że wypadło to w piątek wieczo- 
rem. Dlaczego nie mogą się raz odbyć wybo- 
ry w piątek zamiast np. w niedzielę? A jed- 
nak nie odbyły się, bo w Radzie zasiada 
czterech przedstawicieli społeczeństwa ży- 
dowskiego. Przyszli oni wprawdzie razem z 
innym, na posiedzenie ale zgło: wniosek 
przesunięcia wyborów na dzień inny. 

   

    

     

   
  

   

Wniosek uzyskał 6 głosów za i tyleż prze- 
ciw. Przewodniczący się waha z przechyle- 
niem szali. Korzysta z tego momentu 4 rad- 
nych żydowskich i opusz zebranie a za 
nimi, o dziwo!... wysuwa się również dwóch 
radnych endeków. I oni: w piątek wieczo- 
rem (w szabas) burmistrza wybierać nie mo- 

gli. Czyżby się śpieszyli do synagogi? Dzię- 
ki nim zebranie zostało zdekompletowane i 
wybory się nie odbyły. 
# „Odetchnęliśmy z ulgą, bo jesteśmy teraz 
święcie przekonani że gdzie jak gdzie, ale 
w Wilejce pogromów żydewskich nie będzie. 

Naznaczono ponowne wybory na dzień 
następny. Również fiasko, bo druga połowa 
radnych uważała za stosowne nie przybyć, 
czując się słusznie dotkniętą dniem pierw- 
szym. Pan Starosta, widząc, że'szanowna Ra- 
da, zamiast wybierać burmistrza, bawi się 
w ciuciubabkę — wyznaczył burmistrza z 
nominacji. 

Nowy burmistrz p. Zublewicz należy do 
ludzi energicznych i daleki jest od jakiej- 
kolwiek chwiejności. A takich w Wilejce po- 
trzeba, bo miasto grzęźnie w długach po 
uszy. Prawie cały budżet idzie na spłatę rat 
długów — i to nie wystarcza. Trudno być 
gospodarzem w takich unkach. a 

Zasługuje na podkreślenie 'ta dodatnia 
okoliczność, że państwowy element polski 
z uświadomioną państwowo ludnością bia- 
łoruską wzajemnie współdz ą, co i w 
czasie ostatnich wyborów wyraźnie potwier- 
dzone zostało. <t ten pozwala mieć nie- 
płonną nadzieję, że ta współpraca wyjdzie 
tylko na dobre tak dla tutejszych, jak i dla 
całego państwa. Obywateł. 

Tragiczne skutki bójki w restauracji. 
Wczoraj wiecz. w jednej z restauracyj 

= Wilejce, na tle poachunków pieniężnych wynikła bójka pomiędzy Artyńjuszem Cie- chanowiczem i Stanisławem Nowiekim. Pod- 
czas bójki Ciechanowicz uderzył swe- go przeciwnika nożem w cko, zadająe mu ciężkie uszkodzenie ciała. Nowiekiego prze- 
wieziono do Szpitala, zaś Ciechanowicz zna- łazł się w kryminale. te) 

Nowa Wilejka. 
W trosce o nowy gmach szkołny. 
Dnia 9 listopada 1931 roku wyjechała de- 

legacja do p. kuratora wileńskiego w sprawie 
budowy szkoły. W skład delegacji wchodzili 

P. burmistrz Ołdakowski, jako przedstawicieł 
miasta, p. kierownik Królikowski i z Zarzą- 
du Opieki Rodzicielskiej kapitan Mizikowski. 

Pan kurator przyjął delegację, a po wy- 
słuchaniu petycji i informacyj o poczynio- 
nych przygotowaniach materjalnych i orga- 
nizacyjnych przez N. Wilejkę oświadczył, że 

   

  

  

  

    

   

  

zatrzymany - 

  

unia | 

jątek stanowi En-' js 
harcerze 8 ciej Drużyny Harcerzy im. M 

niestety władze szkolne nie mogą nic dopo- 
móc, przyrzekł jednak, że będzie mógł wy- 
starać się w Ministerstwie o kredyt pięcio- 
letni na budulec. Biorąc pod uwagę odpo- 
wiedź p. Kuratora — zarząd miasta zdecv- 
dował się na budowę szkoły własnemi środ- 
kami — wobec czego należy mieć nadzieję, 
że szkoła będzie budowana już w tym roku 
(prace wstępne) a w roku przyszłym dzieci 
będą już uczy w nowym gmachu. 

Następnie na wspólnem zebraniu Rady 
i Zarządu Opieki Rodzicielskiej uchwalono 
rozesłać do rodziców wezwania z prośbą o 
wpłacenie 2-ch zł., uchwalonych na Walnem 
Zebraniu — sumę tę można wpłacać w 2-ch 
ratach. Rada Opieki Rodzicielskiej rozpa- 
trzyła stan majątkowy rodziców i uwzględ- 
nila niezamożnych. Uwzgłędniając ciężki po- 
łożenie szkoły i brak przydziału pieniędzy 
na roboty szkolne, Rada i Zarząd Opieki 
Rodzicielskiej zgodziły się na pobieranie od 
dzieci zamożniejszych 25 groszy na te roboty 
jednorazowo. 

Zarząd Opieki Rodzicielskiej postanowił 
na zebraniu w dniu 21 listopada 1931 r. 
urządzić przedstawienie w dniu 2 grudn 
1931 r. Po przedstawieniu o godz. 18-ej wy- 
głoszą przedstawiciele Rady i Zarządu wy 
kłady dla rodziców o samorządzie szkolnym 
i szkole powszechnej. Drugie przedstawienie 
będzie dane w dniu 5 grudnia 1931 r. w ko 
szarach dla wojska — dochód z przedstawień 
na cele Opieki Rodzicielskiej. 

  

    

   

  

  

Ażeby przyjść z pomocą na gwiazdkę nie- 
zamożnym uczniom, "postanowiono wysłać 
20 list składkowych do mieszkańców N. Wi- 
lejki, Rozdziałem zajmie się Rada i Zarząd 
Opieki Rodzicielskiej. 

Duniłowicze. 
Zabawa. 

W dniu 15go listopada r. b. staraniem 
p. Wołka. komendanta Oddziału Strzelee- 

  

   

kiego w Świdnie została oódegrana przez 
strzelców pód kierownictwem p. Janieła, na- 
uczyciela szkoły miejscowej sztuczka pod 
tytułem „„Hanusia Krożańska” Salę po brzegi 

wypełniła miejscowa publiczność. Po przed- 
stawieniu odbyła się zabawa taneczna, w 
której wzięła udział młodzież ze Świdna i 
okolicznych miejscowości. Nastyój wśród go. 
ści był miły. : 

Naležy žyczyč powodzenia tej mlodej pla- 
cówce, jak również powstawaniu ich w kaž- 
dej miejscowości dotychczas drzemiącej. 

Obecny. 

Z pogranicza. 
Nieudana ucieczka do Z. S. R. R. 

Nocy wezorajszeį patrol K. O. P. na te- 
enie odcinka granicznego Oiechnowicze, lu- 
strując pas graniczny napotkał 3-ch osoh- 
ników chyłkiem skradających się w kierunku 
graniey sowieckiej. Na widok kopistów osob 
nicy ci rzucili się de ucieczki, usiłując czem 
prędzej przedostać się na teren Rosji sowiec- 
kiej. Za zbiegami dano salwę karabinową, 
raniące dwóch uciekinierów. Trzeci z ueieka- 
jących na widok rannych towarzyszy zatrzy- 
mał się, pozwalając się aresztować. 

    

Jak wykazało pierwiastkowe dochodzenie 
są to dezerterzy Jan Okimow i M. Tempel, 
którzy cheąe uniknąć służby wojskowej za- 
mierzali zbiec do Z. S. S. R. Stan ich jest 
groźny, nie budzi jednak obaw o życie. 

Niedoszłych dezerterów pod obserwacją 
policji umieszczono w pobliskim szpitalu. 

Towarzysz ich, który z opresji tej wy- 
szedł bez szwanku, jest, jak się wyjaśniło 
znanym i poszukiwanym przemytnikiem, nie- 
jakim Jakowiakiem, trudniącym się przemy- 
caniem przez granicę osób, wchodzących w 
kolizję z kodeksem karnym. 

Jakowiaka przekazano do 
władz sądowo-śledczych. 

dyspozycji 

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

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

Kino dźwiękowe 

Pogoń 
w Nowogródku   

PAT i PATACHO 
-- PARYŻ W LETARGU 

na własnych 
śmieciach 

  

Nowogródek. 
Zebranie Sekcji Pracy Woj. Komitetu 

do Spraw Bezrobocia. 

Onegdaj odbyło się w małej sali konfe- 
rencyjnej Urzędu Wojew. zebranie sekcji 

„Pracy Woj. Kom. dla Spraw Bezrobocia z 
udziałem delegatów Dyr. K. P. z Wilna i 
Dyr. Lasów Państw. Omówiono możliwości 
zatrudnienia bezrobotnych w okresie zimo: 
wym, oraz zorganizowanie dła nich zajęć 
kulturalno - oświatowych, które jak dotąd 
prowadzi Sekr Woj. B. B. W. R., dając w 
niedzielę dla bezrobotnych odczyt, oraz wy- 
świetlając dla nich filmy rozrywkowe. R. 

ŻYCIE HARCERSKIE. 
Harcerze „Trójki* przy pożarze. 
Onegdaj wybuchł przy ulicy Piłsudskiego 

ż paliła się stodoła i dach jednego z 
domów. Na pier wiado- 

ze, przybyli na mi pożaru 

  

   
  

mość o 

  

   

szalka Piłsudskiego, w liczbie 10-ciu i za- 
jęli się eneygicznie akcją ratunkową. 

W] ratowaniu płonącego budynku poma- 
gali również harcerze I Pożarnej Drużyny 
im. Tadeusza Kościuszki. 

Zbiórka uliczna na rzęcz Polskiej 
Macierzy Szkolnej w Nowogródku. 
Onegdaj odbyła się na ulicach miasta 

Nowogródka zbiórka na rzecz Polskiej Ma- 
cierzy Szkolnej. Zbiórkę przeprowadziły har- 
cerki 2-giej Drużyny im. Elizy Orzeszkowej 
i harcerze 3-ciej Drużyny im. Marszałka Pił- 
sudskiego. 

  

Sukces sportowy nawogródzkiej 

„Trėjki“, 
W rocznicę Niepodległości dnia 11 listopa_ 

da 1931 r. odbyły się w Nowogródku impre- 

zy sportowe, mające wykazać sprawność fi- 
zyczną i wyrobienie naszych oddziałów P.W. 
między innemi odbył się marsz w maskach 
gazowych dookoła miasta. Do marszu stanę 
li: harcerze, strzelcy, policjanci, młodzież 
ze szkolnych organizacyj P. W. 

Zwycięstwo osiągnęła 3-cia Drużyna Har- 
cerzy im. Marszałka Piłsudskiego, pierwszy 
bowiem do męty przyszedł harcerz-tej dru- 
żyny Anatol Murawski, także 8 i 4-te miejsce 
zajęli harerze 3-ciej Drużyny. 

Wyróżnienie harcerzy nowogródzkiej 
„Trójki* na kursie domowego wyro- 

bu nart. @ 

W Baranowiczach odbył się z początkiem 
tego miesiąca kurs domowego wyrobu nart, 
na który wysłała swoich dwu harcerzy 3-cia 
Drużyna im. Mapszałka Piłsudskiego. O- 
bydwaj harcerze zóstali wyróżnieni przez 
kierownictwo kursu za najlepsze i najbar- 
dziej prawidłowe wyroby nart. 

Harcerska impreza. 

Staraniem Koła Przyjaciół Harcerstwa od- 
był się onegdaj w Sali Kina Miejskiego od- 
czyt na temat: „Obozy letnie młodzieży”. 
Odczyt wygłosił drużynowy 3-ej drużyny im. 
Marszałka Piłsudskiego. Po odczycie wyświe- 
tlono dwa filmy: „Prezydent R. P. wśród 
harcerzy” i „obozy letnie młodzieży”. 
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Wschód słońca — g. 7 m. 20 

Zachėd „ — к. 15 т.30 

Spostrzeżenia Zakładu Metoeretegji U. $. P. 
w Wiinie z dnia 30 XI — 1931 reku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 777 
Temperatura średnia — ° 9С, 

„ -  uajwyfsza: — 80 C 

. najniższa — 14 C. 
Opad w milimetrach; 0,2 
Wiatr przeważający: połudn.-zach. 

Tendencja barom.: stan stały potem spadek. 
Uwagi: pochmurno, rano śnieg, 

OSOBISTA 
— Bawił w Wilnie kierownik muzyczny 

Polskiego Radja z Warszawy prof. Tadeusz 
Czerniawski. Celem jego przyjazdu bylo 
wszechstronne poinformowanie się o życiu 
muzycznem Wilna oraz o działalności mu- 
zycznej Wileńskiej Rozgłośni. — Prof. Czer. 
niawski odbył konferencję z naszemi powa- 
gami muzycznemi prof. Józefowiczem, dyr. 
Wyleżyńskim, prof. Kalinowskim, Stanisła- 
wem Węsławskim i in. Na podstawie tej kon 
ferencji ułożono w zarysach program wy- 
miany koncertów. Prof. Czerniawski m. in. 
żywo interesował się sprawą jak najszerszej 
popularyzacji całokształtu twórczości Moniu- 
szki za pośrednictwem radja. Wilnu, miastu 
Moniuszki, przypadnie w udziale spopulary- 
zowanie utworów chóralnych, solowych i t. 
d., podczas gdy dzieła operowe nadawać bę- 
dzie Warszawa. 

Niebawem przyjechać ma do Wilna na- 
czelny dyrektor Polskiego Radja z Warsza- 
wy. p. Chamiec. 

    

  

ADMINISTRACYJNA. 
— Nowe ceny na chleb. Starostwo Grodz- 

kie wydało nowy cennik na chleb. Z dniem 
dzisiejszym obowiązują następujące ceny: 

Chleb pytlowy 65 proc. 1 klg. 45 gr. (do- 
tychczts kosztował 46 gr.), chleb razowy 
97 i pół proc. 35 gr. za 1 klg. Ceny mąki 
pozostały bez zmian. 

MIEJSKA. 
— Likwidacja pożyczki angielskiej. Oneg- 

daj powrócił z Warszawy prezydent miasta 

stawicielami rządu w sprawach związanych 
z likwidacją pożyczki angielskiej. W związku 
z powrotem prezydenta zwołane zostało wczo 
raj posiedzenia Komisji do likwidacji po- 
życzki, na którem debatowano nad załatwie- 
niem wszystkich związanych z likwidacją 
formalności. 

Czynniki rządowe, jak się dowiadujemy, 
kładą specjalny nacisk na jak najszybsze u- 
regulowanie spraw związanych z likwidacją. 

LITERACKA. 
„— Jutrzejsza „Środa Litepacka* zapo- 

wiada się bardzo interesująco. Jako prele- 
gent wystąpi p. Włodzimierz Korsak, autor 
doskonałych książek z dziedziny łowiectwa, 
który odczyta szereg rozdziałów z przygoto- 
wanej do druku własnej monografji o Pusz- 
czy Rudnickiej. Odczyt będzie ilustrowany 
przezroczami. Wstęp mają członkowie — 
zwyczajni i członkowie — sympatycy. Wpro- 
wadzeni goście płacą 1 zł. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Walka z gruźlicą w szkołach. W związ 
ku z dniami przeciwgruźliczemi we wszyst- 
kich szkołach powszechnych na terenie m. 
Wilna zorganizowane zostaną w najbliższych 
dniach pogadanki okolicznościowe dla dzieci, 
oraz referaty dla rodziców uczącej się dzia- 
twy. = 

Przeciwgruźlicza akcja propagandowa 
spoczywa w rękach 14 lekarzy szkolnych. 

` GOSPODARCZA. 
— Przedsiębiorstwa obeokrajowców z 

dniem 1 stycznia ulegną zamknięciu. Na mo- 
cy ustawy przemysłowej obcokrajowcy są 
pozbawieni prawa prowadzenia  przedsię- 
biorstw. W! związku z tem władze przemy: 

we wydały w swoim czasie odnośne za 

  

  

  

    

   zą- 
dzenia, wyznaczając dzień 1 stycznia r. prz. 
wszystkim zainteresowanym obcokrajowcom 
za ostateczny termin nabycia obywatelstwa, 
względnie uzyskania z Ministerstwa zezwo- 

  

lenie na dalsze prowadzenie przedsiębiorstw. 
Wielu zanteresowanych zezwolenie takie już 
uzyskało, pokaźny jednak odsetek obcokra- 
jowców dotychczas nie poczynił żadnych 
w tym kierunku kroków. 

W związku z tem władze przemysłowe 
postanowiły nieodwołalnie z dniem 1 stycz- 
nia zamykać te przedsiębiorstwa obcokrajaw 
ców, właściciele których nie okażą odnoś- 
nego zezwolenia na prawo dalszego prowa- 
dzenia zakładu. 

— Żydzi likwidują swe przedsiębiorstwa 
mec. Folejewski, który konferował z przed- handlowe, Podług danych władz przemysło- 

wych w ostatnim miesiącu b. znacznie zwięk 
Szyła się na terenie Wilna ilość Hkwidują- 

€ych się przedsiębiorstw handlowych. Fakt 
ten wywołany jest ciężkim kryzysem gospo- 
darczym, który powoduje zastój w handlu 
i.w rezultacie doprowadza właścicieli do ru- 
iny materjalnej. 

Charakterystyczne jest tu jednak to, że 
prawie wszystkie zlikwidowane w ciągu li- 
stopada sklepy, a jest ich zgórą 30, były pro 
wadzone przez sklepikarzy — Żydów. Uskar- 
żają się oni, że wszczęta ostatnio przez nie- 
które organizacje akcja bojkotowania skle- 
pów żydowskich w połączeniu z ogólnym 
kryzysem doprowadza jch do bankructwa. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Posiedzenie Wydziału NI T-wa Przy: 

jsetół Nauk odbędzie się w dniu 2 grudnia 
(środa) r. b. o godz. 7 wiecz. w lokalu Semi- 
narjum Historycznego (Zamkowa 11). Na-po- 
rządku dziennym referat Pana Prof. J. Iwasz 
kiewicza p. t. Józef Gołuchowski w czasie 
powstania listopadowego. 

— Zebranie dyskusyjne Zw. Praey Oby- 
watelskiej Kobiet, na ktłórem p. poseł dr. 
Stefan Brokowski wygłosił odczyt p. t. „O 
sytuacji gospodarczej”, odbędzie się w czwar 
tek dnia 3 grudnia r. b. o godz. 7-ej wie- 
czorem w lokalu Związku przy ul. Jagielloń- 
skeij Nr. 3-5 m. 3 

Wstęp dla członkiń bezpłatny. dła gości 
30 gr 

Imienne zaproszenia nie będą rozsyłane: 
— Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. 

XXIX Posiedzenie Naukowe odbędzie się we 
środę dnia 2-go grudnia 1931 r. o godz. 20 
w sali własnej przy ul. Zamkowej Nr. 24. 

Porządek dzienny: 1) Odczytanie proto- 
kółu ostatniego posiedzenia. 2) Demonstra- 
cja chorych i preparatów z Kliniki Chirur- 
gicznej. 3)' Dr. C. Zarcyn: Žrėdia omyłek roz 
poznawczych przy zapaleniu wyrostka ro- 
baczkowego. 

— Konierencja kołeżeńska Z. O. R. Za- 
rząd Koła Związku Oficerów Rezerwy niniej. 
szem zawiadamia kołegów oficerów i podcho- 
rążych rezerwy, iż dnia 5 grudnia 1931 roku 

o godz. 18 w lokalu Koła Z. O. R. Wilno ul. 
Wileńska 33 (Klub Techników) odbędzie się 

pierwsza w bieżącym sezonie konferencja 
koleżeńska n. t. „Jednostka a tłum*, na któ- 
га Zarząd, zaprasza. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
— Choinka dla biednej dziatwy: rzemie 

niezej. Z "inicjatywy Zarządu Centralnego 
Zrzeszenia Młodzi Rzemieślniczej woj. 
Wileńskiego -w Wilnie w dniu* 29-go b. m. 
odbyło się posiedzenie Komitetu Org 
cyjnego Urządz choinki dla biednej dziat: 
wy rzemieślniczej, 

   

   
  

  

  

  

   

    

  

    

  

Do Komitetu postanowiono zaprosić sze- 
reg wybitnych osobistości ze sfer rzemieślni 

1 i społecznych, oraz celem ułatwienia 
alności w Komitecie, — zorganizowano 

cje finansowo-gospodarcza, administracyj 
nono-organizacyjna i dekoracyjno-artystycz- 
na. 

Komitet pokłada nadzieję, że choinkę u- 

rządzaną zwyczajem tradycyjnym przez Z. 
M. R. dla najbiedniejszej dziatwy, której ro- 
dzice nie są w stanie urządzać z braku środ- 
ków materjalnych — starsze społeczeństwo 
w miarę możności poprze materjalnie i mo- 
ralnie. 

— Sekretarjat Z. M. R. podaje do wiado- 
mości członków, iż zebranie Zarządu Central 
nego Z. M. R., odbędzie się w dniu 2-go gru- 
dnia b. o godz. I5-ej w lokalu, przy ul. 
Mickiewicza 23—5. я 8 

„Na porządku dziennym sprawy b. ważne. 
Obecność członków jest obowiązkowa. 

— Środa Rzemieślnieza. Zarząd Resursy 
podaje do wiadomości, iż we środę dnia ? 
grudnia w, Resursie Rzem. wygłosi odczyt se- 
nator prof. U. S. B. p. Ryd ski Po odczy- 
cie śpiew solowy i chóralny, żywa gazetka, 
deklamacje. Początek o godz. 8. 

Wstęp dla rzemieślników bezpłatny. 

SPRAWY BIAŁORUSKIE. 
— 10-lecie języka białoruskiego w kośc. 

W ubiegłą niedzielę przypadała dziesiąta ro- 

cznica używania języka białoruskiego w Ko- 
ściele. Z tego powodu w oznaczoną niedziele 
odbyło się uroczyste nabożeństwo w Kościcle 

Św. Mikołaja w Wilnie, w czasie którego by- 
ło wygłoszone okolicznościowe kazanie. 

— Wznowienie białoruskiej szkoły pow- 
szechnej w Szawłanach. Zamkni 
Inspektorat Szkolny w Brasławiu b 
prywatna szkoła powszechna w 
koncesjonowana przez Białoruski 
Gospodarki i Kultury, została wznowiona de- 

ją p. Kuratora Okręgu Szkolnego Wileń- 
go. 

— Odezyt w Biatoruskim Instytucie Gosp. 
i Kultury. Dziś, dnia 1-go grudnia w pomie- 
szezeniu Instytutu (Ludwisarska 1—19) рге- 
zes Wileńskiego Oddziału Instytutu inż. A. 
Klimowicz wygłosi odczyt z cyklu „Pozna- 
wajmy Wilno*, nad temat: „Wilno, jako kul- 
turalno-historyczny ośrodek, ziem bialorus-. 
kich”. Początek odczytu o godz. 16-ej. 

— Oficjalne otwarcie Kl. „Seorinia“. УЛ 
niedzielę dnia 29 listopada r. b. w cerkwi 
Św. Ducha odbyło się uroczyste poświęcenie 
sztandaru niedawno założonej białoruskiej 
Korporacji Akadameckiej. „Scorinia*. W; cza 
sie nabożeństwa wygłosił w języku białorus- 
kim prefekt Seminarjum Białoruskiego Ks. 
Kulczycki kazanie okolicznościowe, w któ- 
rem nawoływał młodzież akademicką, zgpu- 
powaną pod sztandarem wspomnianej kor- 
poracji do pozytywnej pracy na niwie odro- 
dzenia białoruskiego, jak również do przę- 
strzegania w swej działalności zasad religij- 
nych. Na uroczystości poświęcenia sztandaru 
byli obecni, oprócz społeczeństwa białorus- 
kiego, zgrupowanego Kolo „Centrosojuzu“, 
również Kurator Korporacji prof. U. S. B. 
dr. Panejko oraz przedstawiciele Kl. „Vil- 
nensia*, 

Wieczorem w lokalu Korporacji odbyło 
się uroczyste zebranie w obecności licznie 
zebranych gości. Przemówienia wygłosili: 
prezes „Ścorinji* p. Gliński, p. A. Łuckie- 
wicz, kurator korporacji prof. Panejko, 

stawiciel polskiej korporacji „Vilnen- 
p. Dziakowicz, red. K. Okulicz, p. Hry- 

szkiewicz i inni. 

     

        

  

    

   
    

          

     

  

   

      

    

  

    

RÓŻNE. 
— Podziękowanie. Prezydjum Oddziału 

Z. M. R. im. Marszałka J. Piłsudskiego w 
Wilnie, niniejszem składa gorące podzięko- 
wania p. J. Klawe dyr. Pańswowej Szkoły 
Handlowo-Przemysłowej im. Emy Dmochow- 
skiej, za łaskawe udzielenie bezinteresownie 
sali na urządzenie dn. 29 b. m, zabawy to. 
warzyskiej na cele kulturalno-oświatowe Od- 
działu. 

— Uruchomienie linji autobusowej Nr. 5. 
Spółdzielnia Autobusowa w Wilnie naskutek 
prośby mieszkańców Zarzecza uruchamia z 
dniem 1-go grudnia r. b. linję autobusową 
Nr. 5 (ul. Zamkowa — Krzywe Koło) w go- 
dzianch od 7—9, od 14,30—16,30 i od 20—21 
w odstępach 15-minutowych. Bilety 2 prze- 
siadaniem na tę linję wydawane nie będą. 

I WĘGIEL i KOKS 
górnoś ląski 

e EULL Z 
SEK SESI" 

   

   

   

  

  

  

TEATR | MUŻYRA 
— Teaty . Miejski „Lutnia“. Ostatnie 

przedstawienie „Pana Geldhaba*. Dziś dnia 
1-go grudnia o godz. 8-ej wiecz. po cenach 
propagandowych odegrany będzie „Pan Geld- 

hab“, klasyczna komedja Fredry, której hu- 
mor i wiecznie żywa treść przyjmowane są 
entuzjastycznie przez publiczność. 

— Teatr Miejski na Pohulanee. Ostatnie 
przedstawienia „Lalki*, Dziś dnia 1-go grud- 
nia o godz. 8-ej wiecz. ujrzymy „Lalkę*, 
arcywesołą operetkę Audrana w peżyserji i 
inscenizacji Wacława Radulskiego. 

Jutro o godz. 8-ej „Lałka” po raz ostatni. 

  

— Czwartkowa premjera w „Lutat* W 
nadchodzący czwartek Teatr „Lutnia* wy- 
stąpi z premjerą, oczekiwana z wielkiem za- 
interesowaniem przez całe kulturalne Wilno. 
Będzie nią niegrana jeszcze nigdzie kome- 
dja współczesna pióra dwóch wilnian — Ka- 
zimierza Leczyckiego i Józefa Mackiewicza. 
Świetna komedja ta, napisana z dużem za- 
cięciem satyrycznem ukaże się pod obiecują- 

y an poseł i Julja“. Režyserję 
objął dyr. Szpakiewicz, w rolach głównych 
aś ujrzymy: pp. Brenoczy, Dunin-Rychłow- 

а, Detkowską, Mareckų,  Ciecierskiego, 

ńskiego, Detkowskiego, Wasilewskiego i 
innych. Zapowiedziana premjera wywołała 
w naszem mieście zrozumiałe zainteresowa- 
nie. 

      

   
   

— Piątkowa premjera na Pohulanee. W. 
najbliższy piątek odbędzie się w Teatrze na 
Pohulance premjera niegranej w Wilnie, nad 
wyraz oryginalnej sztuki Jewreinowa „Te- 
atr wiecznej wojny”, która odniosła koło- 
salny sukces w Poznanu. Zagadnie! tej 
sztuki — kłamstwo i prawda w życiu — uję- 
te jest arcywspółcześnie i niezwykle dowcip- 
nie. Barwne środowisko, oraz perypetje o- 
sób działających utrzymują widza w kolo- 
salnem napięciu. Reżyserję tej ciekawej no- 
wości objęła p. Stanisława Wysocka, która 

j z ról głównych. 
ńską, Ładosió- 

   

    

          

    Budzyńskiego,  Czaplińskiego, 
iego, "Domańskiego, Jaśkiewieza, 

Bieleckiego, 
Dobrowol 
Miłeckiego. 

       
    

        

J Dekorator W. Makojnik przygoto 
wuje nową, oryginalną oprawę sceniczną. 

— Św. Mikołaj w „Lutni*. W związku 
z wizytą Św. Mikołaja podczas przedstawie- 
nia „Kopciuszka* 6-go grudnia o godz. 12 
w poł. w Teatrze „Lutnia* — Dyrekcja Te- 
atrów zawiadamia rodziców, którzy chcieliby 
poprzez dobrego świętego ofiarować dzie 
ciom jakiś podarek, aby, przy kupnie biłe- 
tów składali w kasie dobrze opakowany po- 
darek z wypisanem imieniem i nazwiskiem 
dziecka. Paczki zostaną dzieciom doręczone 
ze sceny przez dobrego ętego i jego świtę. 
Radość naszych miłusińskich będzie napew- 

no wielka, a złudzenie całkowite. 

8AB2)6 
FALA, 581 mtr. — MOC 22 Kw. 

WTOREK, dnia 1 grudnia 1931 r: 

11.58: Komunikaty, 13.35: Aud. rolnicze, 
14.40: Progr. dzienny, 14.45: Muzyka z płyt, 
15.15: Kom.: 15.25: „Rady przedświąteczne* 
— odczyt, : Audycja dla dzieci, 16.20: 
„Jak mieszkano w czasach przedhistorycz- 
nych“ — odezyt, 16.40: Codzienny odcinek 
powiešciowy, 16.50: „Rubryki wykształcenio- 
wa i zawodowa według Il Powszechnego spi- 
su ludności* — odczyt, 17. Muzyka (pły- 
ty). 17.10: „Stosunki polske-jugosłowiańskie” 
— odczyt, 17.35: Koncert symfoniczny, 18.50: 
Radjowa gazetka rzemieślnicza, 19.00: „Prze- 
gląd litewski“, 19.20: „J. jest urządzone 
studjo Rozgłośni Wileńskiej* — pogad., 19.49- 
Progr. na Środę, 18 Pras. dzien. radį 
20.00: „Czyżby bankructwo kapitalizmu?“— 
telj., 20. 15: Tr. z międzynarodowego meczu 
bokserskiego Łotwa-Wilno (drugi mecz re- 
wanżowy), 21.00: Koncert, 21.55: Skrzynka 
techniczna, 22.10; Koncert solisty, 22.40: Ke- 
munikaty, 23.00: Koncert symfoniczny (pły 

  

   

  

  

   

     

  

      

    

  

       

  

    

      

    

     

   

ty). 

ŚRODA, dnia 2-g9 GRUDNIA 1931 roku, 

11.58. Sygnał czasu. 14.10: Program dzien- 
ny. 14.15: 5: Kom. 15.25: 

Koncert dla mło- 
legalna prasa w b, 

16.40: Co- Królestwie Polskiem 

    
dzienny odcinek powi. : Lekcja 
angielskiego. 17.10: Odczyt. 17. Koncert 

vyk. orkiestry sałonowej. 18.05: Recytacje 
;yk. Michaliny Szpakiewiczowej. 18.20: 

Recital śpiewaczy Benjamino Gigli (płyty). 
18.50: Chwilka strzelecka. 19.00: „Powstanie 
1831 r. na Žmudzi“ — odczyt. 19.15: Dar go- 
myżskij — Arja. 20.20: Kurs praktyczny o Il 
spisie ludności — odczyt. 19.40: Progr. na 
czwartek. 19.45: Pras. dzien. radj. 20.00: 
Feljeton muzyczny. 20.15: Muzyka lekka. 
20.45: Kwadrans liter. 21.00: Koncert kame- 

. 22,10: Muzyka (pł 30: Kom. 
22.45: Muzyka lekka z płyt. 23.00: Muzyka 
taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
NIEZWYKŁA SENSACJA SPORTOWA. 

Wszyscy radjosłuchacze, którzy pasjonu- 
ją się sportem bokserskim, będą mogli dzi- 
siaj o godz. 20 m. 15,nie ruszając się z do- 
mu obserwować przebieg rewanżowego me- 
czu bokserskiego Łotwa—Wilno. Mecz odbą. 
dzie się na ringu Ośrodka Wychowania Fi- 
zycznego przy ul. Ludwisarskiej. Wilno re- 
prezentują dwaj wybitni pięściarze polscy: 
Wiśniewski i Tomaszewski. Ponieważ po- 
przedni mecz zakończony został zwycięst- 
wem barw polskich w stosunku 10:6 spo- 
dziewać się należy, iż Łotysze będą się sta- 
rali wszelkiemi siłami powetować przegraną, 
Reportaż prowadzą: p. Jarosław Nieciecki, 
sprawozdawca sportowy Rozgł. Wil. i p. Jó- 
zef Lewon. 

ZA KULISAMI ROZGŁOŚNI WILEŃSKIEJ 

Ciekawość jest pierwszym stopniem do... 
wiedzy. Radjosłuchacze nieraz zwracają się 
do Polskiego Radja, wyrażając chęć ujrze- 
nią na własne oczy jak wygląda ów tajem- 
niczy przybytek, z którego rozchodzą się na 
świat fale radjowe, roznoszące głosy niewi- 
dzialnych ludzi i dźwięki muzyki. Nie jest 
to bynajmniej tajemnicą p. Mieczysław Gal. 
ski opowie dzisiaj o godz. 19 m. 20 obrazo- 
wo a detalicznie o tem, jak urządzone jest 
511919 Rozgłośni Wileńskiej. Ciekawość zo- 
stanie zaspokojona. 

     

  

  —NA WILEŃSKIM BRUKU 
SIOSTRA PRZEBIŁA NOŻEM BRATA. 

"Na_ ulicy Nr. 10 
pomiędzy Stanisławem B., a jego sio- 

strą ,„ta ostatnia ehwyelła nagle nóż i prze-



4 | OKURJIER 

PORUDOMIŃSKICH 
A Я I piętro m. 6 (róg Wielkiej) 

Telefon ten sam. 

SKLEP FUTER 
1 PRACOWNIA: KUŚNIERSKA 

„przeniesione Niemieckiej 28 
Nadszedł świeży SA futer. 

  

    

WICLEŃ KI 

Nr (3-72 
  

Od poniedziałku 30.XI. 

Godz. 4—6—8 i 10 wiecz. 

NAD_PROGRAM: N4$7 ргаса па MOFZA er-- Tygodnik P. A. T. 
a Miejskie 
Auirebramska 3. 

ZŁOTA DZIEW 
Koncertowa orkiestra pod 
batutą p. M. Salnickiego. 
— Dla młodzieży dozwolone. 

UsSZKA| P 

  

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

Dziś! Genjalna 
gwiazda egzotyczna ANNA MAY WONG 

w słynnnym rekordowym arcyfilmie dźwiękowym 
Tragiczna pieśń miłości egzotycznej kochanki rosyjskiago oficera. 
Przecudne piosenki. Egzotyczna muzyka. Tańce rosyjskie. 

SZWIĘK. KINO-TEATR | 

„ABLIOS" 
-dska 83, tel. 9-28 

HAI TANG —— 
Realiz. slyn. režys. Ryszarda Helchberga. 

"Początek o godz. 4ej Na l-szy seans ceny zniżone 
WKRÓTCE przebój sezonu: Tajemnica Cytadeli Warszawskiej w- E powieści Gabzjeli Zapolskiej. 

ui. TATARSKA 20 

jadalne, sypialna i ga- 
binetowe, kredensy, 

  

  

„AWIEKOW A KINO 

АУИ 
lok'ew. 22, tel. 15-28 

"Dziś wielka premiera | 

zee powrót do žycia 
se śl. Janet Gaynor i Charles Farrel. 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.30, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. 

  

  

Na |-szy 

Oszałamia, zachwyca i olśniewa 

widza tematem, 

NAD PROGRAM: Atrakcje óżwięcowe. 

stoły, szafy, łóżka itd. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

Id dopodnyti Warūukakė 
I NA RATY. 

NADESZŁY NOWOŚCI. 

grą i wystawą 

Seans ceny od 60 gr. 

Od reku 1843 istnieje 

Wilenkin 

  

Dźwięk. Kino-Teatr 

„PAN“ 
„aria dziš! 
    Anons! Jutro premier: 7 dni szczęścia. 

Śpieszcie ujrzeć | Dziś nieodwołalnie ostatni dzień! Na żądanie Sz. Publiczności będzie wyświetlany f lm 

JEJ CHŁOPCZYK (Pieśń życia) 2-— 
Arcypikantny film rozgrywający się na 
tle życia Paryża i przepięknej Wenecji 

WESA 

SKG dom dom 
drewniany w dobrym 
stanie z ogródkiem 

  

WIELKA 42 i 

Dziš! Wielki rewo- CZYJ ALBO Dźwiękowe Kino 
das dźwiękowieci 

CEUIN © 2 i Hans Junkerman. 

"Wielka 47, tel. 15-41 | NZP-PROCRAM: Dodatek dźwiękowy. 

Jest to arcyprzebojowa awantura 
Sensacyjno erotyczna. W rol. gł.: 

lub placem, 8—10 
Harry Piel pokoi. Pożądana wy- 

ES — jest R: sia Harry R godna komunikacja 
tóry nie miał w złości równego sobie 8 5 

EL ni Poczatek bijodz::4, 6306310307 dai a. Esė 
šw. o g. 2-ej. Na |-szy seans ceny zniż. R WY. ucz. O! erty 

иа skladač: ul Jakóba 
  

Kino-Teatr 

LUX 
ż Mickiew. 11, tel. 15-51 

tet, POKUSA Rewelacyjny 
dramat erotyczny 

Początek seansów o godz. 4-ej, w dnie świąteczne o godz, l-ej. 

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

Dźwięk. Kino-Teatr 

STYLOWY 
NAD _ PROGRAM: 

ulica Wielka 36 TTT Neso > Zamaskowane twarze 

w roli głównej najbardziej pgprrsisce para kochanków boska 

Greta Garbo ...... Nils Asther 
Nad program: Arcywesoła komedja z udz. niezapomnianych kom. z filmu „Pieśń Opryszka” 

Ceny miejsc od 40 gr. 

(Nowa wielka pa- 
rada miłości Foxa) 

W roli główn.: Słodka i urocza Janet Gaynor, 100% mężczyzna Charies Fareli, Mc. 
Sensac. dram. w B akt. 
gł. Tim Mc. Coy i Allene Koy 

Jasińskiego 5, m. 18 
w. godz między 4-tą 
a 5-tą po poł. 8219 
  

Poszukuję 
Przepiękna ope- p osa d y 
retka filmowa w rządcy domi 

10-ciu sktach. 

w domach rządowych 
  

ю £ Dziś premiera doskona- Nadzwyczajny dramat ero- 

Kino Ko piówa lego PEM reżyserjj Legion potępieńców tyczny w Ś-miu aktach. 

Wifllama Welmana pt. W rolach gł.: Fay Wray, 

Gary Cooper i F. Mc. Denałd. Rzecz dzieje się podczas wojny światowej we Francji. 
Początek seansów 'o godz. 5-ej, w święta o godz. 4-ej po poł. NASTĘPNY PROGRAM: Złote bagno zu Geor- 

(oł8k dworca koiejsw.) | gem Bancrofłem i Nancy Caroll Ceny miejsc: li Il po 60 gr., Ill po 50 gr., akademickie na li Il po 50 gr. 

Donald i Ečmond Love 

lub prywatnych, po- 

W rol. 

siadam dobre świa- 
dectwa. Łaskawe o- 
ferty proszę nadsyłać 
do adm. „Kurj. Wil.” 

pod Nr. 6872.   
  

  

jest królem smażyć kon- 

4 nu ( O w Polsce? zj A K fitury? 
PSE robić w nagłych przeliczać 
ordy sportowe wypadkach? skale termometrów? 

produkujemy KTO 
zapoczątkował mo- 
W Bia УЕЬ nazywamy 7 cudami? pielęgnować cerę 

   

SE арта 01 E as 
ii, powinna. zawierać powstała Republika 
> SE ZE": > apteczka podręczna? 

Si ЕЕ и"&щ_ winien wiedzieć ra- 
tat pelionės R djoamator? й Radi 

- wydejemy na woj- WYR WER Ele 
wynalazł czołgi? AD B gancka dąma? 
ma prawo do od- 
znaczeń wojsko- 
wych? itd. itd. 

pisać testament? 
it dit od. 

należy robić w o- 
grodzie? itd. itd. 

  

    

  

  

GDZIE:*: ы Sama: Kl ED mie- šwiecie? 
Se KE sie ludności w Fe 

Się Larza słońca? sce? 

miękore pokledz z najwięteza, misie 
yć kowali polować na kozły? . wart piaster? 

są polskie szkoły włożyć frak? państw zasiada w 

R wojskowe? rocznice narodowe? Lidze Narodów? 
wynoszą opłaty pa- 

jest najwięcej lud- ukazała się herbata szpotówej kalejóć 

ności? w Europie? .. we Aion 

leży największa gó- odbędzie sią X-ta jest stacyj radjo- 
Olimpjada? itd. itd. ra, rzeka? itd. itd. wych? itd. itd. »               

i tysiące, tysiące innych 

ciekawych informacyj. i wartościowych porad zawiera 

na 300 stronach 

KALENDARZ 
ALMANACH 

na rok 1932. 

PREMJA 
ERA TI dla abonentów 

„KURJERA WILEŃSKIEGO" 
Cena dla naszych czytelników tylko 1.50 zł. 

    

  

Zamawiać należy najlepiej na przekazach P.K.O. 80-750 

wpłacając równocześnie odpowiednią kwotę. s: 

Składajcie ofiary na bezrobotnych |" 
| 

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

  

    
    

  

  

  

Z. powodu obecnego kryzysu gospodarczego 

poleca 

z rozmaitych 
materjałów KOŁDRY .5::::.. 

własnego wyrobu 

po cenach niebywale niskich 

znana firma 

B-da CHANUTIN 
WILNO, NIEMIECKA 23 

firma egzystuje od r. 1890 

UWAGA! DUŻE KOŁORY od 13 złotych. 
Obstalunki są wykonywane w ciągu 24 godzin. 

B
E
”
 

  

  

NA GWIAZDKĘ 
NAJWSPANIALSZY PODARUNEK 

PIANINA 
W. JAHNE 

uznane za najlepsze w kroju. 
Wyłączna sprzedaż 

w Salonie wystawowym 

N. KREMER 
Wilno, ulica Trocka 9. 
Długoletnia gwarancja! Ceny reklamowe ! 

Dogodne warunki spłaty! 

  

Grand Prix. Złoto medale. 

    

Pierwszorzędny 
higieniczny zakład fryzjerski 

D. ZAWELS 
L. ZAWALNA 28/30 (róg Trockiej). 

Salon damski z oddzielnem wejściem, 
Salom męski, Fotele amerykańskie, 

Manicure. 

Najnowsza technika w zakres fryzjerstwa wchodząca. 

8330 

  

  

Ceny dostępne prosimy się przekonać. 

nowoczesne pierw- 
M E Žž L E szorzędnej jakošci. 

CENY ZNIŽONE 

poleca firma 

Bronisław Łokuciewski 
Wilno, ul. Wileńska. 23. 
  

Losy 2 klasy 
BUILT LDT SKW AIOREŚRYPECTWGSE FZ. 

są już m nas do nabycia 
1 dla posiadacza Klasy poprzedniej 10 zł. 
k losu dla nosonebjwoy - . . . . 20 zł. 

ciągnienie 17 i 18 grudnia r. b. 

Kolektura Loterji Państwowej 

„LICHTLOS“ 
WILNO, WIELKA 44. 

ULDSIE III S SUB S VTAT 

Ogtoszenie. 
' Zarząd Związku Właśc, Piwiarń, Kawiarń i Jadło- 

dajń w Wilnie zawiadamia swoich członków, oraz 
właścicieli sodowiarń o mającem się odbyć w dniu 
3.go grudnia 1931 r. o godz. 4-tej pp. Walnem 
Zgromadzeniu członków, w lokalu p. Borowskiego 
przy ul. Trockiej Nr, 2 z następującym porządkiem 
dziennym: 

1) o-sprzedaży detalicznej 
Hurtowe; 

2) e patentach akcyzowych; 
3) wolne wnioski. 

piwa przez Składy   8302—1 

    

POLSKI SKLEP 
GALANTERII | TRYKOTAŻY „J AN u S ZE K“ 

UL. Św. JAŃSKA 6 (gdzie dawniej Frliczka) 
poleca na eezon zimowy i jako praktyczne podarki gwiazdkowe: 

Pończochy, Skarpetki, Rękawiczki, Swetry, Bieliznę 
I Wyroby trykotowe. 
  

: KOMUNIKAT. 
Dyrekcji kina „PAN“ sce. ŻADNEGO 
STRAJKU w KINIE NIEMA Wszyscy do- 
tychozesowi pracownicy pracują nadal. 
KINO FUNKCJONUJE NORMALNIE * jzu” 

obrazy, o czem publiczność jest uwiadomiona. 
Winni rozsiewania fałszywych pogłosek, a tem sa- 
mem wprowadzania społeczeństwa w błąd pociąg- 

nięci zostali do odpowiedzialności karnej 
Dyrekcja kina RON 

= 

| | 

RO REJESTRU HANDLOWEGO, DZIAŁ B, 
SĄDU OKRĘGOWEGO W WILNIE WCIĄG- 
NIĘTO NASTĘP. WPIS DODATKOWY: 

w dniu 19. X. 1981 r. 
397. II. Firma: „N. Gorklan i Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością*. Na likwi 
wołano N chemię Gorklana, zam. w Wilnie, ul. W. Ste 
tańska 33—5. Zgłoszono likwidację spółki. 1652/VI 

  

  

     
   

DO REJESTRU HANDLOWEGO, DZIAŁ A, 
SĄDU OKRĘGOWEGO W WILNIE WCIĄG- 
NIĘTO NASTĘP. WPIS. DODATKOWE: 

w dniu 23. X. 1931 r. 
661, II. Firma: „Pitkowski Szczuryk Gerc i Jabłoń 

ski Mejer”. Spółka została zlikwidowana i wykreśla się 
z rejestru. 1653/\! 

   

  

  

4858. II. Firma: „Noriaki Chjena*. Firma obecnie 
brzmi: „Krejnes Chjena*. Z powodu zamążpójścia wła- 
Ścicielki przedsiębiorstwa nazwisko jej obecnie brzmi: 
Krejnes Chjena. 1655/V1. 

w dniu 24. X. 1931 r. 

  

    

  686. II. Firma: „Lipman Lewin i S-ka*. Spółka 
została zlikwidowana i wykreśla się z rejestru. 

1654/Vt. 

DO REJESTRU HANDLOWEGO, SĄDU 

   OKRĘGOWEGO W WILNIE WCIĄGNIĘTO 
NASTĘPUJĄCE WPISY DODATKOWE. 

w dniu 23. X. 1931 P. 
10984. II, Firma: „„Mindel Berko*. Przedsiębiors! - 

wo zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru 
1656/VI 

w dniu 24. X. 1931 r. 
11937. JI. Firma: „Białoruska Księgarnia Białoru- 

skiego Towarzystwa Wydawniczego". Przedsię suni 

zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 1657/V 

   12344, II. Firma: „Leja *, Przedsiębior- 
stwo zostało zlikwidowane i wykreślą się z rejestru. 

    

1673/V1. 

12477. II. Firma: TOŃREBO iż Fajwusz*. Przed- 
siębiorstwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z re 

jestru. 1658/V1 

DO REJESTRU HANDLOWEGO, SĄDU 
OKRĘGOWEGO W WILNIE WCIĄGNIĘTO 

NASTĘPUJĄCE WPISY PIERWO 

w dniu 7. X. 1931 r. 
13027. I. Firma: „Sklep spożywczy i sprzedaż wody 

sodowej Ida Grin* w Wilnie ul. Kwaszelna 17. Sklep 
spożywczy i sprzedaż wody sodowej. Firma istnieje 
od 1931 r. Właścicielka Grin Ida, zam. w Wilnie, ul. 

    

Kwaszelna 19—15. 1659/V1. 

w dniu 12. X. 1931 r. 
13030. I. Firma: „Izrael Rachmielewicz* w Wilnie, 

ul. Wielka 38. Sklep gotowych ubrań. Firma istnieje 
od 1931 r. Właścicieł — Rachmielewicz Izrael, zaw. 
w Wilnie, ul. Niemiecka 15. 1662/V1. 

Firma: „S Skip mi 
Antokolska 47. 

istnieje od 1928 r. Właściciel — 
tamże. 

  

13031. I. 
w Wilnie, ul. 

ny Ajzyka Załkinda” 
rzedaż mięsa. Firma 

Ajzyk Załkind, zam 
1663/V1. 

  

  

  

13032. I. Firma: „Sklep mięsny Nochima Kinkul- 
kina* w Wilnie, ul. Ponarska 11. Sprzedaż mięsa. Fir- 
ma istnieje od 1930 r. Właściciel — Kinkulkin N 
chim, zam. w Wilnie, ul. Ponarska 14. | 

  

   

  
13033. I. Firma: „Lewinson Zalman* w Wiłejce, 

ul, Orłowskiego, d. Dubina. Dostawa artykułów spo 
żywczych i paszy. Właściciel -—— Lewinson Zalman, 
zam. tamże. 1665/V1 

13034. I. Firma: „ padotaiorjii techno-chemiczne 

Wulkanizator Ekspres — Dawid Bunimowicz* w Wil- 
nie, ul. Słowackiego 17. Wytwórnia rozmaitych wyro- 
bów gumowych oraz różnych preparatów chemicznych 
do sklejania i wulkanizowania wyrobów gumowych 
i innych. Firma istnieje od 1931 roku. Właściciel —- 
Bunimowicz Dawid, zam. w Wilnie, ul. Piłsudskiego 40. 

1666/V1 

13035. I. Firma: „Masza Trew: w Wilnie, ul. Nie- 

miecka 24. Sklep obuwia ludowego. Firma istnieje od 
1931 r. Właścicielka Trewis- Masza, zam. w Wilnie, 
ul. Szopena 3. 1667/V L. 

    

„Benjamin Isserlin — sklep obu- 

  

13036. I, Firma: 
wia* w Wilnie, ul. Rudnicka 2. Sklep obuwia. Firma 
istnieje od 1981 r. Właściciel -— Isserlin Benjamin, 

zam. w Wiłnie, ul. Miłosierna 2—3. Prokurentem firmy 
jest Leja Fijałkówna zam. w Wilnie, ul. Miłosierna 
nią: 1668/V1. 

13037. I, Firma: "Kosnod Rada K 
nie, uł. Rudnicka 20. Skład apteczny. Fir 
1931 r. Właścicielka 
ul. Aleja Róż 4—1. 

    

nó w Wil- 

istnieje od 
Karlin Rachela, zam. w Wilnie. 

1669/VI 

  

w dniu 20. X. 1931 r. 

13038. I. Firma: „Pracownia Białoskórnicza Adama 
Gerszman w Wilnie* w Wilnie, ul. Podgórna 5. Pra 

  

cownia białoskórnicza, Firma istnieje od 1931 r. Wła- 
zam. ściciel — 

górna 4. 
Gerszman Adam, w Wilnie, ul. Pod- 

1670/V 1. 

  

13039. I. Firm „Piwi 

sow Dwejra Gordon“ w Wilnie, ul. 
wiarnia ze sprzedażą papierosów. 
1928 r. 

     

     

  

  

Firma istnieje od 
Właścicielka — Gordon Dwejra, zam. tamże 

1671/V1 

   13040. I. Firma: „„Centrob: 
wa“ w Wilnie, uł. Rudnicka 3. Sklep galanterji i re: 
tek bławatnych. Firma istnieje od 1931 r. Właścicie! 
Kowalewowa Olga, zam. w Wilnie, ul. Tatarska |. 

1672/V1. 

w dniu 23. X. 1931 r. 

13028. I. Firma: „Tekstilpol — Newach Kapłan” 

w Wilnie, ul. Rudnicka 29. Sklep bławatny i towarów 

bawełnianych. Firma istn od 1931 r. Właścicie|-- 

Kapłan Newach, zam. w Nowo-Wilejce, uł. Wiłeńska 32. 
1660/V I 

  

„Sklep spożywczy - Nachamy 
Portowa 28. Sklep spożywczy. 

Właścicielka — Szapiro 

13029. I. Firma: 
Szapiroń w Wilnie, ul. 
Firma istnieje od 1931 r. 
Nachama, zam. tamże. 

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

Nz. 278 (2220: 

DO REJESTRU HANDLOWEGO 
SĄDU OKRĘGOWEGO W WILNIE WÓLĄG- 

NIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY: 
w dniu 10. 

12217.1. Firma: „Sawick. 

X. 1931 Pp. 
a Marja*, Przedsiębiorstwo й 

zosłało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 
1688/Y1-—-8273 

3035.11. Firma: 
stwo zostało zlikwidowane 

6385.111. Firma: 

„Weksler 

„Urbanowicz Stanisław”. 

Sprinca”. Przedsiębior 

i wykrešla się z rejestru. 
1680718265. 

  

Przedsi;- 
biorstwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 

7901.11. Firma: „Mikosz 

zostało zlikwidowane i wyk 

  

    

   

1682/V1—8267. 4 

w dniu 15. X. 1931 r. | 
565.11. Firma: „Berzak Chonel“. Firma brain 

„Berzak Chonon“ Siedziba w Wilnie, ul. Żydowska 15 
Właściwe imię właściciela przedsiębiorstwa  Berzaka 

brzmi: „Chonon“. 
1678/V1—8263. 

10001.11. Firma: „.Zusman Chaim, Zusman Jankieł. 
Lubcz ski Joseł i Dudman Aron Hirsz Berezyni 

Spółka została zlikwidowena i wykreśla się z 
rejestru. 

1684/VI-—826*). 

11676.I1. Firma: Baro Kanalizacy jno- Wodociągo. 
we Budowniczy A. 5 i A. Wabiszczewicz 

  

Spółka została zlikwidowana i wykreśla się z re 

136.11. Firma: SH dearii 
niższych funkcjonar juszów 
wództwa wileńskiego", Wol 

stwa na własność spółki: 
ograniczoną odpowie dzialnoć 
zeznanego przed Aleksandrem Różnowskim notarj- 

19 stycznia 1929 roku za Nr.515 

przedsiębiorstwo wykreśla się z rejestru. 
szem w Wilnie w dn. 

10385.I1. Fir: 

ma obecnie brz 
Genkin    

    

w da 15. 
84.V. Firma: „Zygmunt 

dysława Tomaszewskiego została cofnięta. Pełnomoc 

kiem nadzorcy sądowego # 
czególnionym 

Sądu Okręgowego w Wilnie 
ca 1931 roku udzielono firmie oraz jej właścicielowi 

odroczenia wypłat na przec 
nając od dnia 31 lipca 1931 r. 

firmy mianowano Antoniego 
Żukowskiego, zam. w Wilnie, przy ul. W.Pohulanka 39. 
nad przedsiębiorstwem 

w dniu 20. 
1133.11. Firma: „Perłow 

zostało zlikwidowane i wyk. 

2607.11. Firma: „Rabino 
stwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z reje 

    

i M. Szwąrc, S-k. jedzi 
ul: Niemiecką 23 w Wilnie. 

  

10914.1I. Firma: 
tęga w Iwieńcu". 
ne i wykreśla się z rejestru. 

DO REJESTRU 

„Gisia Gienkin*, 

cicielem jest Gisia Gienkin, zam. 

Kwaszelna 13. Idel Szapiro zbył swe prawa i obowiązki 
w spółce na rzecz Gisi Gienkin i wystąpił ze spółki. 

w pełnomoc 
1931 roku jest Zygmunt Nagrodzki. 

„Kooperatywa Stowarzyszenia Po- 
Przedsiębiorstwo zostało zlikwidowa 

HANDLOWEGO DZIAŁ A. 

1681/V1-—8266 

a Nina”. Przedsiębiorstwo 

reśla się z rejestru. 

   

  

1687/Y 

ia sni Kasy Samopomocy 
policji państwowej woje- 

bec przejścia przeds 

„Kurjer Wileński Spółka z 
ścią* na mocy aktu zbyci 

    

1690/V1—8275. 

Gisi 

  

i Szapiro Idel“. Fir- 
Wyłącznym wła;- 

w Wilnie przy uł 

16917VI 

X. 1931 r. 

Nagrodzki*. Prokura W 

-8276. 

  

zakresem uprawnień wysz- 
nictwie z dnia 3 września 

Na mocy wyroku 
Wydziału VI z dnia 31 lip- 

    

iąg trzech miesięcy, poczy- 
i nadzorcą sądowy: 

1689/V1—827+.. 

X. 1931 r. 
Girsz*. Przedsiębiorstwo 

reśla się z rejestru. 

16797V1—826-1 

Przedsiebios- 
ru. 

1683/V1-—8265. 

wicz Izrael", 
   

— Bracia 1. i D. Akselrod 
a została przeniesiona na 

1685/V-—8270. 

1686/V1—8271. 

SĄDU OKRĘGOWEGO W WILNIE WCIĄG- 

NIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY: 

w dnia 28. VIII. 1931 r. 
* 8093.A.VII. Firma: „Fabryka Gumowa Rubber 

M. Aronczyk, H. Kuszelewicz, B. i Ch. Lande, S. Melup. 
Br. M. i Z. Sztejnberg, M. Wileńczyk S-ka firmowa « 
Lidzie'*. Lew Kuszelewicż wystąpił ze spółki. Lew Ku- 
szelewicz zbył swój udział na rzecz wspólnika Salomo- 
na Mełupa. 

  

1692/V—8277. 

at — Olga Kowalewo- 

   

1661/VI. © Ciasnej, p. Estko. 

w. dniu 7. X. 1931 r. 

11566.I1. Firma: „Sorkind Abel". Firma obecnie= 
brzmi: „Wenna — Abel Sorkind*. 

Głuchota | Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wene 
ryczne i moezopłoiowe 

Wileńska 3 
od godz. 8—1 1 4—8, 

tel. 567. 6677 

Dr. Wolfson 
Choroby weneryczne, 

moczopłciowe 
i skórne 

ul. Wileńska 7, 
telefon 10-67 

od godz. 9—1 i 4—8 
1684 

L Kenigsberg 
Ghorcby skėrne, 

weneryczne 
1 moczopłciowe, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefen 10-90, 

od gcdz. 9—12 1 4—8. 

  

Akuszerka 

Mara Artežika 
przyjmuje od 9 r. do 7 w 
przeprowadziła się 

ul. Mickiewicza 46, m. 1 
w. Zdr. Nr 3093, 
  

Akuszerka 

Marja LAKNOTOWA 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 

ulica Kasztanowa 7, m. 5 

W. Z. P. Nr. 69. 7120 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

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

  

W. Z. P. 48. 8323 

Pianina 1755“ 
wynajmoję — Mickiewicza 
37—32, Wiejście z ulicy 

L   
- Redaktor oedpowiedziałny Witold Kiszkis. 

t 

1693/V1—8278. 

uleczalna. Wynalazek Eu-- 
fonja  zademonstrowany 

specjalistom. Usuwa przy- 
tępiony słuch, szum, ciek- 
nienie uszów, Licznę ро- 

dziękowania. dajcie 
bezpłatnej pouczając. bro-- 

szury. .Adres: EUFONJA, 
„Liszki k/Krakowa. 6529 

Maszynistka 
poszukuje posady | 

jak również może być 
sngažowana do biura nm 
terminową pracę, bez z0— 

bowiązania wszelkich 
praw, również wykonywus- 
ję różne prace w domuw 

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

  

  

Sprzedaje się 
skórę 

białego niedźwiedzia 
niedrogo. 

Jagiellońska Pa 
610 

  

Pracownia krawiocka 
LonginaKulikowskiega 

ul. Wielka 13, 
przyjmuje zamówienia na 

roboty męskie i damskie- - 
oraz futra. Wykon.solidne.. 
Ceny dostępne. 6812 

Przyjmuje się 

łyżwy do ostrzenia 
według nowego systemu. 

mechanicznego 
0. Wilkamirski 

Ś-to Jańska 5, 
Wykonanie na poczekaniu 

8234 

е@ 

Popierajcie. 

przemysł 

krajowy 

  
 


