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„bBezkrólewie' łotewskie. 
W Libawie miał miejsce przed pa- 

ru dniami charakterystyczny fakt. 

Zniecierpliwiona przewlekającym się 

kryzysem rządowym Rada Miejska 

tego miasta uchwaliła na znak żałoby 

  

opuścić flagę na gmachu ratusza do 

połowy masztu. Uchwała została one- 

gdaj wykonana. 

Nie wiadomo czy ten pomysłowy 

protest będzie miał jakikolwiek wpływ 

ma przyśpieszenie targów partyjnych 

w Rydze. Bądźcobądź jest on bardzo 

symptomatycznym objawem niezado- 

ego społeczeństwo     wolenia, ogarnia 

z powodu niekończącego się prowi- 

zorjum w sprawowaniu władzy pań- 

stwowej. Wprawdzie rząd istnieje i 

pełni swe funkcje, ale rząd ten od 

dwóch miesięcy jest w stanie dymisji. 

Wiadomo dobrze czego jest wart taki 

rząd. Ministrowie zajmują się tworze- 

niem nowego. a urzędnicy grają w to- 

talizatora co do swoich przyszłych sze- 

ce załatwiają się od 

  

łów. Sprawy bież: 

  

  

niechcenia, a zasadnicze czekają no- 

wego ministra, który zechce za nie 

wziąć odpowiedzialność. 

Znałiśmy i w. Polsce podobne kry- 

zysy rządowe i doświadczyliśmy do- 

tkliwie ich skutków, jakkolwiek jesz- 

cze wówczas, przed 8—9 laty tempo 

życia i pracy rządowej było słabsze, 

powolniejsze. 

kłe do wybryków integralnego syste- 

Państwa ś$tare, przywy- 

  

mu parlamentarnego, umieją sobie 

jeszcze radzić z „długotrwałym 

rządem dzięki sprawniejszej, wyrobio- 

nej biurokracji, kierowanej nprz. we 

Francji przez fachowych, niepol 

bez- 

  

nych wiceministrów. Ale i im nie wy- 

chodzi to juž na zdrowie. Przewlekly 

kryzys rządowy w przewlekłym kry- 

zysie gospodarczym i _ politycznym 

staje się poprostu klęską. 

Tymozasem sytuacja w Łotwie by- 

najmniej nie przedstawia się różowo. 

Ogólny kryzys gospodarczy nie omi- 

nął tego szczęśliwie położonego pań- 

stwa. Jego charakterystyczne objawy 

«m nawet tempie 

  

następują w 

niż gdzieindziej. Sytuacja wymaga w 

tym okresie szczególnie energicznej i 

wytężonej działalności rządu wespół 

z czynnikami społecznemi. Organ de- 

sygnowanego premjera p. Skujeneeka 

„Latviesu Balss* bardzo dosadnie o- 

cenia tę sytuację: 

„Łotwie potrzebny jest nowy rząd z wy 

raźną większością w sejmie. w gospodarce 

państwa powstał chaos. Niema środków na 

pokrycie deficytu budżetowego. Na prowin- 

cji brak pieniędzy. Rolnik nie może sprzedać 

swych produktów nawet po śmiesznie niskich 

ch bezrobocie 

  

cenach, W miast: 

  

wywołuje 

nędzę i głód. Tymczasem co czyni sejm? 

Wysłuchuje długich przemówień komunisty- 

cznych i od czasu do czasu przyjmuje for- 
muly przejściowe, z których żadna nie będzie 

wykonywana zanim nie będzie rządu. Utwo- 

rzenie rządu uirudniają interesy o charakte 

rze prywatnym i partyjnym. Przedstawiciele 

burżuazyjnych frakcyj rozporządzają w sej 

mie jedynie nieznaczną wię 

frakcje poszczególne, rozumiejąc swe zna 
czenie wysuwają żądania nie do przy 

Na Łotwie istnieje niewątpliwie 10-ciu ucz 
ciwych ludzi, którzyby nadawali się do kie 

  

szością, to też 

  

rowania państwem, lecz partje wysuwają о- 

soby znane jedynie ze złej strony albo też 

e karty". (Stresz-    stanowiące białe niezapis 

czenie). 

Posłuchajmy też co o tem samem 

mówi inne pismo, organ Związku 

chłopskiego, „Jaunakas Zinas* Nr 

269). 

„Budżetu  zbilansować nie można. Po 

skreśleniu niektórych bardziej zbędnych wy- 

datków i wyzyskaniu wszystkich możliwości 

dochodowych, możnaby zmniejszyć deficyt 

do sumy 10—15 milj. łatów, coby nie było 

dla kraju ruiną. Ponieważ jednak wytworzy- 

ła się taka sytuacja, że dawny rząd nie chce 

powziąć żadnej popularniejszej uchwały w 

kierunku zmniejszenia wydatków a powięk- 

y niezwłocznie 

   
   

  

szenia dochodów, przeto nale 

poczynić Śpieszne kroki, gi 

być za późno. Prywatne ż ekonomiczne 

również oczekuje špiesznej pomocy. Rząd 

utworzony jod auspicjami nieograniczonej 

inicjatywy prywatnej, doprowadził łotewską 

politykę kredytową do ostatecznego upadku. 

  

inaczej może 
   

Osoby, które złożyły w bankach swe osz- 

czędności, mogą otrzymać. jedynie 2 i pół pro- 

cent tych oszczędności tygodniowo, podczas, 

podatki i długi с 

w terminie. 

  

  

pia muszą 

  

gdy własne 
Rolnicy nie otrzymują wcale 

  

przyobiecanych im premij i muszą oddawać 

rządowi zboże i buraki cukrowe, otrzymując 

wzamian jedynie pokwitowania. Gdy zaś rof- 

nicy temi kwitkami pragną uiszczać podafk', 

mować. 

  

to rząd kwitów nie chce prz) 

  

Liczba protestowanych weksli wciąż wzra 

cyfrę rekordową. Zapas 

  

sta, osiągając w r. b. 

walut obcych stopniał w ostatnim roku de 

jednej siódmej. Suma długów zagranicznych 

    

państwa przewyższa 100 miłj. łatów. Zadła- 

żenia ster gospodarczych i kredyty 

140 milj. 
na prowincji jak w miastach odbywają się 

je” 

  

łatów. Zarówno 

  

niczne wynoszą 

  
   stale licytac 

Nie dziwnego, że w tych warun 

kach społeczeństwo pracujące i pro- 

dukujące zaczyna się niecierpliwić z 

powodu niemocy parlamentu stworze- 

nia rządu, opartego o wyraźną więk- 

szość. Zaczęto mówić o rozwiązaniu 

sejmu, ale według konstytucji łotew- 

skiej jest to możliwe tyłko w drodze 

referendum. Conajmniej połowa upra 

do głosowania wnionych obywateli 

musi się wypowiedzieć za propozy 

  

roawiązania, postawioną przez Prezy- 

denta. Tempo dzisiejszego życia nie 

znosi bezkarnie tej skomplikowanej 

procedury, wprowadzonej do konsty- 

tucji na podstawie teoretycznych prze- 

  

słanek drugiej połowy ubiegłego wie- 

ku. 

Cóż się tymczasem dzieje w kulu- 

arach dawnego .,Ritterhauzu* ryskie- 

go (obecnie sejmu Łotwyj? Klecenie 

gabinetu odbywa się na podstawie 

czysto mechanicznej koncepcji rządu, 

opartego o wszystkie łotewskie grupy 

mieszczańskie. Rzecz niełatwa, jako 

że tych grup jest kilkanaście, a każda 

z nich pragnie mieć conajmniej jed- 

nego przedstawiciela w rządzie. Już 

oba poprzednie rządy odznaczały się 

niewspółmierną do istotnych potrzeb 

liczbą ministrów i wiceministrów. 

Najlepiej sobi radził p. Celminsz, któ- 

ry rozdawał teki dla pozyskania gło- 

sów tej czy innej grupki, ale rządził 

przeważnie sam. Udawało mu się ta 

2-ch lat — 

ie bardzo znaczny. 

  w ciągu przeszło okres     

na stosunki łotews 

Ryskie „Siewodnia** swoje sprawo- 

zdanie o toku pertraktacyj nad utwo- 

rzeniem rządu zaopatruje tytułem: 

„Nowy; projekt podziału tek*, doty- 

kając w ten sposób bez obsłonek sedna 

rzeczy. Idzie bowiem w istocie o nie 

innego, jak o podział tek (ministrowie) 

i teczek (wiceministrowiej. Z tych 

ostatnich są przytem takie, które mają 

prawo głosu, inne znów nie. O pro- 

gramie działalności przyszłego rządu 

mówi się mało, albo wcale. Rząd ma 

być 1) koalicyjnym, 2) narodowo- 

łotewskim, 3)  mieszczańsko-chłop- 
skim. Zlekka zarysowuje się jego 

front antymniejszościowy. Oczy 

cie, na pierwszym planie — zwalcza- 

nie kryzysu gospodarczego. Ale jakie- 

mi środkami — to się okaże dopiero, 

skoro ustalona zostanie osoba odpo- 

wiedniego ministra. Kraj czeka więc, 

choć go ta zabawa 15-tu ,partyj* po-' 

litycznych kosztować. 

Spuszczona do pół masztu flaga na 

ratuszu libawskim symbolizuje na- 

strój owego oczekiwania. Dziś dopiero 

naród łotewski może ocenić jak wiel- 
ką i niezastąpioną stratę poniósł przez 

tragiczną śmierć  najwybitniejszego 

swego męża stanu, Zygfryda Mejero- 

wieza, któryby niezawodnie potrafił 

riś- 

    

drogo może 

  

opanować rozwichrzone dziś stosunki 

polityczne w Łotwie. 
Testis. 

DOKŁADNOŚĆ PRZEPROWA- 
DZENIA JI POWSZECHNEGO SPI- 
SU LUDNOŚCI ZALEŻY OD WSPÓŁ 
DZIAŁANIA CAŁEJ LUDNOŚCI Z 
WŁADZAMI SPISOWEML PAMIĘ- 
TAJ O TEM W DNIU 9 GRUDNIA. 

    

  

    

Audjencje u P. Prezydenta. 

WARSZAWA. 3.XII. (Pat.) P. Pre 
zydent Rzeczypospolitej przyjął w dn. 
3 b. m. na audjencji panów prot. Sko- 

asa  Jastrzębowskiego i Stryjeń- 
go, którzy zaprosili Pana Prezy- 

denta na otwarcie Instytutu Propagan- 
dy Sztuki Polskiej. 

Poseł sowiecki 
u ministra Zaleskiego. 

Warszawy) 

    

(Telef. od własn. kor. z 

Minister Zaleski przyjął dziś posla 
sowieckiego w Warszawie p. Owsie- 
jenkę. 

Min. Beck w Paryżu. 

PARYŻ. '3.XII. (Pat.) W 
grudnia przybył do Pa minisłer 
Józef Beck z małżonką, witany na 
dworcu przez. ambasadora Chłapow- 
skiego, ministra Muehlsteina, sen. Tar- 
gowskiego oraz członków ambasady. 

dniu 3 

  

   

Przesunięcia na wyższych 
stanowiskach w armii. 

(Telef. od własn. kor. z Warszawy). 

W dniū dzisiejszym P. Prezydent 
Rzplitej na wniosek ministra spraw 
wojskowych podpisał nominację do- 
tychczasowego szefa ibu głównego 
gen. Piskora na stanowisko inspekto- 
ra Armji. Szefem sztabu głównego 
mianowany został pułk. dypl. J. Gą- 
siorowski dotychczasowy | biura 
inspekcyjnego generalnego inspektora 
sił zbrojnych. 

Nowomianowany szef sztabu pułk 
Gąsiorowski dziś rozpoczął przejmo- 
wanie urzędowania z rąk: swego po- 
przednika. 

Pułk: Gąsiorowski będzie minano- 
wany generałem przy najbliższych a 
wansach spodziewanych jeszcze w 
bież. miesiącu. 

        

W związku z tem dotychczasowy 
pierwszy zastępca szefa sztabu głów- 

  

  

nego gen. Kwaśniewski został przy- 
dzielony do G. I. S. Z. oraz szef od- 
działu I sztabu głównego gen. Zamor- 
ski zmieni swój przydział. Następca 
pułk. Gąsiorowskiego na stanowisku 
szefa biura inspekcji Gen. Insp. 
sił zbrojnych zostanie pułk. Warta. 

Rozpoczęcie budowy kolei 
Kraków-Miechów. 

WARSZAWA. 3.X11. (Pat.) Dnia £ 
grudnia wieczorem wyjeżdża p. mini- 
ster komunikacji inż. Kuchn do Kra- 
kowa, gdzie weźmie udział w uroczy 
Stości poświęcenia kamienia węgiel- 
nego budowy kolei Kraków —Mie 

chów. Uroczystość ta odbędzie się w 
Krakowie 5 grudnia o godz. 9.30 rano. 

Bilans Banku Polskiego. 

WARSZAWA. 3.XII. (Pat.) — Bi- 
lans Banku Polskiego za trzecią de- 
kadę listopada r. b. wykazuje zapas 
złota 597.661 tysięcy zł. to jest o 1811 
tys. zł. więcej niż w poprzedniej de- 
kadzie. Pieniądze i należności zagra- 
niczne zaliezone do pokrycia zwięk- 
szyły się o 2481 tysięcy zł. do sumy 
84.380 tys. zł., natomiast niezaleczone 
do pokrycia zmniejszyły się o 1861 
tys. do 126.491 tys. zł. Portfel wek- 
słowy wykazuje wzrost o 15.159 tys. 
zł. i wynosi 371 tys. zł. Stan po- 
życzek zastawowych podniósł się o 
1484 tys. i wynosi 114.846 tys. zł. In- 

/ 0 11.364 tys. do 
ęcy zł. W pasywach 

a natychmiast płatnych  zobo- 
wiązań zmalała o 54.862 tys. zł. do 
sumy 208.716 tys. zł. Obieg biletów 
bankowych wzrost o 84.621 tys. do 
1.210.911 tys. zł. Stosunek procento- 
wy pokrycia obiegu biletów i natych- 
miast płatnych zobowiązań Banku 
wyłącznie złotem wynosi 42,10 proc. 
pokrycie kruszczowo-walutowe — 
48.04 proc. Wreszcie pokrycie złotem 
samego tylko obiegu biletów banko- 
wych wynosi 49,36 proc. Stopa dys- 
kontowa Banku 7 i pół proc. lombar- 
dowa 8 i pół proc. 

ROŚ 

   

      

  

  

   

  

     

    

   
    

    

Lekka poprawa funta. 

NOWY YORK 3.XH. Pat. — Wczoraj 
funt podniósł się, dochodząc w chwili zam- 
knięcia giełdy do 3.36*/4. 

LONDYN 3.XII. Pat. — Sytuacja funta 
na dziesiejszej giełdzie naogół polepszyła się 
znacznie, aczkolwiek podlegała wahaniom w 
ciągu dnia. Rano dolary notowano 3.38, o 
godzinie 3-ej po poł. — 3.36 i pół, franki — 
86, Na sytuację giełdy ujemnie wpłynął 0- 
głoszony w poładnie tygodniowy bilans Ban- 
ku Angielskiego, wykazujący że rezerwa zło. 
ta w Banku spadła w ciągu tygodnia o prze- 
szło 4 miljony i wynosi obeenie 38.141.694 
f. szt, co pokrywa zobowiązania Banku tyl- 
ko o 28,4 proc. wobec 33,82 proc przed 
tygodniem. 

Z pobytu ministra spr. zagr. Jugosławii 
w Polsce. 

"Wizyta u Marszałka Piłsudskiego. 
WARSZAWA. 3.XII. (Pat.) W dniu 

3 grudnia o godz. 5 po poł. minister 
Zaleski przybył do Belwederu i został 
przyjęty przez Marszałka Piłsudskie- 
go. Wkrótce potem przybył do Bel 
wederu złożyć wizytę p. Marszałkowi 

minister Marinkowicz w towarzystwie 
posła jugosłowiańskiego w Warszawie 
min. Lazarewicza. Rozmowa w miłym 
nastroju przeciągnęła się około pół- 
torej godziny. 

Przyjęcie u min. pełnomocnego Jugosławii. 

WARSZAWA. 3.XII. (Pat.) Poseł 
nadzwyczajny i minister pełnomocny 
Jugosławji w Warszawie i jego mał- 
żonka podejmowali w dniu 3 b. m. 
wieczorem p. ministra spraw zagra- 
nicznych Jugosławji ; jego małżonkę 
obiadem, na którym obecni byli m. in.: 
marszałkowie Sejmu i Senatu, prezes 
Rady Ministrów Aleksander Prystor 

z małżonką, minister. W. R. i O. P. 
Jędrzejewicz z małżonką, poseł polski 
w Białogrodzie Giinther, wyżsi urzęd- 
nicy MSZ i inni. Po obiedzie odbył się 
raut, który zgromadził licznych przed- 
stawicieli rządu, duchowieństwa, ge- 
neralicji, korpusu dyplomatycznego, 
świata politycznego, gospodarczego i 
kulturalnego. 

Min. Marinkowicz udaje się do Krakowa. 
WARSZAWA. 3.XII. (Pat.) Mini- 

ster Marinkowicz opuszcza dziś. wraz 
z małżonką i otoczeniem Warszawę, 
udając się do Krakowa. Ministrowi to- 

warzyszą w podróży minister Zaleski 
z małżonką, poseł polski w Białogro- 
dzie Giinther oraz poseł Jugosławji w 
Warszawie Lazarewicz. 

Hitler wybiera się do Mussoliniego. 
BERLIN. 3.XII. (Pat)  Telegra- 

phen Union donosi, powołując się na 
informacje kół narodowo-socjalistycz - 
nych, iż w najbliższym czasie Hitler 
zamierza wyjechać do Rzymu celem 

odwiedzenia Mussoliniego. Termin 
wyjazdu zależeć będzie od dalszego 

kształtowania się sytuacji politycznej 
w Niemczech. 

Sondowanie opinii brytyjskiej na rzecz Hitlera 
  LONDYN. 3.XHI. (Pat.) Zaintere- 

sowanie kół politycznych wywołuje 

  

przyjazd do Londynu emisarjusza Hit- 
lera Rosenberga, Niemca bałtyckiego 
niegdyś poddanego rosyjskiego, który 
odegrywa rołę doradcy Hitlera w spra 
wach międzynarodowych. 

Rosenberg czynić ma starania, abv 
nawiązać kontakt z  decydującćmi 
czynnikami partji konserwatywne;, 
lecz jak dotąd wysiłki jego, aby być 
wysłuchanym przez Baldwina, nie zo- 
stały podobno uwieńczone powodze- 

    

  

niem. Rosenberg stara się również na- 
wiązać kontakt ze sferami  finanso- 
wemi, czyniąc im z upoważnienia Hit- 
lera nęcące propozycje co do kredytów 

angielskich w Niemczech w razie doj- 
ścia Hitlera do władzy. 

Cała akcja Rosenberga, która 
czynniki .niemieckie starają się Ściśle 
zakonspirować, czyni wrażenie niepo- 
ważnego sordowania opinji brytyjs- 
kiej na rzecz Hitlera, którego dojście 
do władzy Rosenberg przedstawia w 
Londynie jako sprawę przesądzona. 

  

   

  

Wystąpienia przeciwko władzem skarbowym 
BERLIN 3.XII. Pat — W szeregu miej- 

scowości holsztyńsko-sziezwickich wydarzyły 
się ponownie wystąpienia chłopów przeciwko 
władzom skarbowym. Pod wpływem agitacji 
radykalno-prawicowej chłopi w miejsecowoś- 
«i Neukirchen nie depuścił do licytacji gos- 
podarstwa, należącego do pewnego hitlerow- 

Gandhi odwiedzi Rzym. 
RZYM. 3.XHH. (Pat.) Pisma zapo- 

wiadają przyjazd do Rzymu w po- 

ca. Wierzycieła, który przybył z komorni- 
kiem, pebito kłonicami aż do utraty przy- 
tomności. Podobne zajście zanotowano w 
miejscowości Grosskamipen, gdzie chłopi о- 
šwiadezyli komornikowi, że pieniędzy dla 
państwa nie mają. 

wrotnej drodze do Indyj mahatmv 
Gandhiego. 

Zmiana systemu wyborczego we Francji. 
PARYŻ, 3.XIŁ (Pat.) Komisja gło- 

sowania powszechnego lzby Deputo- 
wanych powzięła doniosłą decyzję, de- 
tyczącą ustawy o głosowaniu. Przy- 
jęła ona mianowicie projekt nowej u- 
stawy, na mocy której ma być uwa- 
żany za wybranego w pierwszem gło- 
sowaniu ten kandydat, który otrzyma 
conajmniej 40 proc. złożonych gło: 

Redukcja uposażeń 
  PRAGĄ 3:XIL. Pat. — Parlament uchwalił 

Kudžet na rok 1932. Wydatki wynoszą 9318 
miłjonów koron, dochody 9323 miljony ko- 

rem. Wydatti mają ulec zmniejszeniu przez 

  

sów, pod warunkiem jednak, aby ilość 
tych głosów równała się przynajmniej 
25 proc. ogólnej liczby uprawnionych 
do głosowania wyborców. Wzmianko- 
wany projekt, znoszący zasadniczo 
powtórne głosowanie t. zw. balotaż, 
ma znaleźć się na porządku dziennym 
obrad parlamentu w dniu 15 b. m. 

w Czechach. 
redukcję uposażeń prezydenta republiki, mi- 
nistrów i wyższych funkcjonarjuszów pań- 
stwowych oraz przez redukcję gratyfikacyj 

iątecznych dla urzędników. 

  

  

Pokojowa deklaracja Czang-Kai-Szeka. 
MOSKWA 3.XII. Pat. — Opierając się 

na źródłach chińskich, prasa sowiecka do- 
nosi, że Czang-Kai-Szek zaniechał narazie za. 
miaru odbycia drogą powietrzną podróży do 
Mandżurjt Północnej, W rozmowach z dzien- 

nikarzami Czang-Kal-Szek miał oświadczyć 
że Chiny nie zamierzają wypowiedzieć woj- 
ny Japonji i że dotychczasowy ich stosunek 
do Ligi Narodów nie ulegnie zmianie. 

Sowiety oskarżają Japonję o agresywne 
zamiary. 

MOSKWA 3.XII. Pat. —— Prasa sowiecka 
stwierdza, że wbrew zapewuieniom miaro- 
dajnych czynników japońskch o rozpoczęciu 
jakoby ewakuacji wojsk w Mandżurji, Ja- 
ponja w, dalszym ciągu ściąga większe od- 

dzały do Cieikaru, W ciągu ostatnich dni 

przybyła tam mieszana brygada japońska i 
artylerja polowa. 

Prawda* podejrzewa, że Japończycy 
przygotowują się do akcji przeciwko rejo- 
nowi stacji kolejowej Mandżurja. położonej 

  

    

wpobliżu granicy sowieckiej. Koła japońskie 
pozorują natomiast wprowadzenie wojsk 
niebezpieczeństwem, jakie grozi im ze stro- 
ny gen. Sy-Bao-Gzenk, który na rozkaz gen. 
Maa posuwa się jakoby z północy w kierun- 
ku Gicikaru na czele trzytysięcznej armji. 
W  Cicikarze tymczasem utworzony został 
nowy koalicyjny rząd prowincjonalny, któ- 
ry posiada przy sobie stałego doradcę ja- 
pońskiego w osobie Japończyka Murada, 

  

Zuchwały napad rabunkowy. 
KATOWICE 3.XII. Pat. — Wezoraj rano 

dokonano śmiałego napadu rabunkowego na 
kasę eukrowni w Wojnowiczach w pow. ra- 
ciborskim. Dwóch zamaskowanych bandytów 
wtargnęło do binra cukrowni i steroryzo- 

wawszy personeł przy pomocy rewołwerów 
zrabowało z kasy 10 tys. mk. niem, przezna- 
czonych na wypłatę robotnikom. Sprawcy 
napadu zbiegli. 

Silne lotnictwo to potęga Państwa! 

оЧА 

* IADOMOŚCIz KOWNA 
NOWY NUNCJUSZ W KOWNIE. 

W dniu dzisiejszym przybył do Kowna 
nowomianowany  nunejusz papieski msg. 
Arata. 

POSĄG W. KS. WITOLDA. 

W. centrajnych warsztatach  wąskotoro- 
wych kolei aznych przystąpiono do odle- 
wania olbrzymi posągu W. Ks. Witolda, 
który będz około 5 tonn. Posąg z0- 
stanie umieszczony w ogródku Muzeum Wo- 
jennego. 

Echa spadku funta na Łotwie. 
RYGA 3.XII. Pat. — Spadek funta zna- 

lazł b. silny oddźwięk wśród przemysłow- 
ców drzewnych. Cały szereg tartaków już 
od dłuższego czasu pracował przy zmniejszo- 
nej ilości pracowników. Wskutek ostatniego 
zachwiania się funta przemysłowcy ponieśli — 
tak znaczne straty, że powstaje  kwestja 
wstrzymania pracy w 10 tartakach, które 
przeważnie pracowały nie eksport. 

Wzrost bezrobocia na Łotwie. 
RYGA. B.XII. (Pat.) Liczba bezrobotnych 

w ostatnich dniach znacznie wzrosła. W zwią- 
zku z tem premjer Ulmanis pr ł delegację 
bezrobotnych, która zażądała wyasygnowania 
większych sum na roboty publiczne. 

Ordery W. Ks. Witolda i Ge- 
dymina na piersiach 57 urzęd- 

ników i dziennikarzy 
łotewskich. 

RYGA. 3.XII. (Pat.) W dniu wczorajszym 
poseł litewski Dajlide wręczył wyższym u- 
rzędnikom różnych ministerstw oraz przed- 
stawicielom prasy ordery litewskie w. księ- 
cia Witolda i Gedymina. Ogółem 57 osób 
zostało odznaczonych. 

zaj 

  

       

    

  

  

  

   

    

      

Wszechzwiązkowa konfe- 
rencja partji komunistycznej. 

MOSKWA 3.XII. Pat, — Na dzień 30 sty- 
cznia roku przyszłego została zwołana do 
Moskwy wszechzwiązkowa konferencja par- 
tji komunistycznej, Konferencja ma zająć się 
kwestją drugej piatiletki oraz sprawą dzia- 
łalności przemysłu sowieckiego w roku bie- 
żącym i jego r oju w roku - przyszłym. 
Konferencje partyjne zwoływane są z reguły 
bardzo. rzadko, bo: tylko 
gu całego okresu, jaki dzieł ) 
tyjne. Decyzje konferencji obejmują z za- 
sądy sprawy o doniosłem znaczeniu pań- 
stwowem względnie wewnętrzno-partyjnem. 
Ostatnia taka konferencja odbyła się w kwie 
tniu roku 1929. Zdecydowano na niej m. 
in. sprawę wałki z prawem odchyleniem, 

uchwalono formę ' piatiletki oraz uchwalono 
e polityki sowieckiej w stosunku do 

Jest więc cickawe niezmiernie, co przy- 
niesie najbliższa konferencja. 

Francuška-niemieckie linje 
napowietrzne. 

BERLIN. 3.XII. (Pat) Na konferencji 
między. francuskimi i niemieckimi członkama 

j mieszanej podkomisji w Paryżu dojść 
miało — w/g doniesień prasy — do poro- 
zumienia w sprawie założenia  francusko- 
niemieckich [imij napowietrznych,  któreby 
obsługiwały Południową Amerykę,  francu- 

skie kolonje w północnej Afryce oraz ewen- 
tuałnie również i Daleki Wschód. 

Zderzenie pociągów. 
BRUKSELA 3.X]L. Pat. — Ekspres, idący 

ż Brukseli, zderzył się z ekspresem, idącyne 
z Liłle. Lokomotywy oraz kilka wagonów 
zostały zupełnie zdruzgotane. 4 osoby po- 
niosły śmierć. Rannych jest 25 osób. 
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OSTATNIE DNI CARSKIEJ: KWATERY. Feta 
WOJENNEJ. 

W ostatnich latach wojny Świato- 
wej główna kwatera wojenna naczel- 
nego dowództwa armji rosyjskiej znaj 
dowała się w Mohylowie nad Dniep- 
rem. Obywatelka tego miasta, niejaka 
Bielewska, opublikowała w tych 
dniach wspomnienia, w których szcze 
gółowo opisuje zwłaszcza pobyt cara 
Mikołaja w kwaterze głównej rosyj 
skiego sztabu generalnego w Mohyle- 
wie. Car zajął wówczas miejsce naj- 
wyższego dowódcy armji rosyjskiej 
wielkiego księcia Mikołaja Mikołaje- 
wicza. 

Bielewska w swych wspomnie- 
niach pedaje również charakterystykę 
poszczególnych obcokrajowców, przy- 
dziełonych przez ich państwa do rosyj 
skiego sztabu generalnego. 

O obcokrajowcach autorka opowia 
da następująco: 

Pełnomocnik angielski był zawsze 
„niezadowolony, był to tłusty, zachmu- 
rzony starzec, generał Bartels. Stale 
co$ mu nie odpowiadało i bezustan- 
nie złorzeczył pod adresem restaura- 
cji. w której zamieszkiwał, chociaż 
był to najlepszy hotel w całem mieś- 
cie. Nie podobało mu się jedzenie, cho 
ciaż z Petersburga sprowadzono naj- 
łepszego kucharza. Dla niego jedyną 
przyjemnością byla mala urzędniczka 
pocztowa w Mohylewie, z którą auto- 
"mobilem wyjeżdżał za miasto, kupo- 
wał jej łakocie. Dla niej starał się na- 
wet nauczyć po rosyjsku, ale to mu 
się nie udało. Również jeden z jego 
adjutantów znałazł sobie bogdankę. 
'Była to młodziutka Żydówka, nie pię- 
kna wprawdzie, ale żywa i wesola. 
Dła zabicia czasu cały dzień w okoli- 
cy robili zdjęcia fotograficzne. Wresz- 
cie pomimo protestów swej rodziny 
wyjechała ze swym kochankiem do An 

glji, gdzie została jego żoną. 
Wiele anegdot opowiadano o peł- 

nomocniku Japonji. Ktoś mu powie- 
dział, że jeśli jest dokąd zaproszony, 
to musi służbie dać na herbatę. Dlate- 
go też jak tylko służąca gdzieś otwo- 
rzyła mu drzwi i pomogła mu zdjąć 
płaszcz, natychmiast wkładał jej do rę 
ki rubla. W niektórych domach, gdzie 
dowiedziano się, że japoński generał 
daje napiwek, służące natychmiast po 
włożeniu płaszcza uciekały, tak że Ja- 
pończyk szukał je po całym domu, by 
mógł im dać swego rubla. Uważał za 
konieczne obdarować również gospo: 
dynię domu za obiad. Po pierwszem 
daniu generał Obat, tak bowiem nazy- 
wał się przedstawiciel Japonji, wy- 
głosił płomienną mowę o gościnności 
rosyjskiej, poczem gospodyni darował 
trzy jedwabne chustki. Po drugiem da 
niu wyciągał z kieszeni wachłarz, a po 
trzeciem daniu darował gospodyni ja- 
kieś pudełko słomiane a zawsze przed- 
tem wygłaszał płomienne mowy. U- 
czył się języka rosyjskiego j prosił a- 
by polecono mu jakieś książki rosyj- 
skie. M. Bielawska dała mu opowia- 
dania Kuprina p. t. „Kapitan sztabu 
Rybnikow'. Obat czytał tę książkę 
długo, ale wkońcu zrozumiał, że Ryb- 
nikow był szpiegiem japońskim i bar 
"dzo się złościł. Biegał wówczas po po- 
koju, żywo gestykulując i coś gderał 
swym językiem gardłowym. 

Okazało się jednakowoż, że pomi- 
mo tych komicznych właściwości ge- 
„nerał Obat był przewidującym czło- 
wiekiem. W pełnem przekonaniu opo- 
wiadał, że Rosja będzie jeszcze duża 
cierpieć, że jej nieszczęście jeszcze po- 
trwa, zanim wreszcie państwo się nie 
„uzdrowi i nie zmartwychstanie, by roz 
począć nowe, zdrowsze życie. Obat po 
wiedział raz pewnej swej znajomej: 
„Zaśniecie na dziesięć lat, w Rosji doj 
dzie do straszliwych wypadków*'. 

Rewolucja zaskoczyła wszystkich. 

Do cara, który abdykował, przybyła 
jego matka Marja Feodorowna. Mo- 
narcha tak jak zawsze w niedzielę po: 
szedł do cerkwi. Chór śpiewał prze- 
pięknie. Pułk Georgjewski tak, jak za- 
zwyczaj oddzielał cara od publiczno- 
Ści i jak zawsze „batiuszka'* modlił się 
za dynastję. Po skończeniu nabożeńst 
wa car zstąpił z ambony i pożegnał 
się z obecnymi. Był blady i wzruszo- 
ny. Wygłaszając mowę pożegnalną, 
podnosił się na palcach i gładził so- 
bie wąsy. Patrzył wdal, jakby 
pragnął przejrzeć ściany i pożegnać 
się z całą Rosją. 

Car opuścił Mohylew razem z mat 
ką. Ulice były puste. O godzinie wy- 
jazdu nikt nie wiedział. Jedynie kilka 
babulek rzuciło się z płaczem do a- 
utomobilu, który odwoził cara, po 
akcie abdykacji. W pociągu odwiedzi: 
ły cara kilka gimnazjastek. Car ser- 
decznie powiadał im, że nie powinny 
były opuszczać szkoły i radził im, aby 
nauczyły się baśni Kryłowa „Umiera- 
jący lew*. Ostatnie pozdrowienia na 
pożegnanie przyniosły carowi trzy ko- 
biety i dwie gimnazjastki. LD S 
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ODEZWA. 
Rozporządzenie wykonawcze Ministra 

Skarbu do ustawy o uiszęzaniu niektórych 
zaległych podatków w naturze, na cełe 
bezpośredniej pomocy  materjalnej  bez- 
robotnym przewiduje, iż wytwórcy żyta, 
pszenicy, jęczmienia, ziemniaków, grochu, 
gryki (tafarki), jak również drzewa opałowe- 
go, mogą uiszczać łemi artykułami zaległoś- 
ci w państwowych podatkach: gruntowym, 
przemysłowym | majątkowym, powstałe do 
dnia 31 marca 1930 r., tudzież płatne do te- 
go terminu raty podatku spadkowego. 

Wymienione wyżej artykuły będą przyj- 
mowane po cenie o 10 proc wyższej od od- 
powiednich przeciętnych cen rynkowych. 

Płatnicy, którzy chcą skorzystać z powy- 
ższej możliwości, winni przysłać do włać- 
ciwego Urzędu Skarbowego odpowiednią de- 
klarację, zawierającą rodzaj, ilość i jakość 
produktów, które zamierzają dostarczyć, 0- 

raz proponowany termin I miejsce dostawy 
produktów (z reguły stacja kolejowa, wzglę. 
dnie punkt odbiorczy, ustalony przez Komi- 
tet do spraw bezrobocia). : 

Złożenie deklaracyj wstrzymuje egzeku- 
cję odnośnych zaległych podatków. Okolicz- 
ność ta ma dła płatników poważne znaeze- 
nie z uwagi na zarządzone przez Izbę Skar- 
bową wzmożenie akeji egzekucyjnej w sto- 
sunku do rolników, wobec upływu terminów 
płatności II raty podatku gruntowego z r.b., 
oraz jednej czwartej załegłości rozterminowa 
nych. ? 

Rozporządzenie wykonawcze, o którem 
mowa, ustala warunki techniczne, oraz inne 
szczegóły, dotyczące przyjmowania produk- 
tów za zaległe podatki. Szczegółowy tekst 
rozporządzenia będzie podany przez Woje- 
wódzki Komitet do Spraw Bezroboeia do po- 
wszechnej wiadomości drogą rozplakatowa- 
nia, Niezbędnych informacyj udziełają rów- 
nież Urzędy Skarbowe. 

Mając na względzie, że termin składania 
dekłaracyj o chęci uiszczania zaległych po- 
datków w naturze upływa już z dniem 20-go 
grudnia, a że jednocześnie szybki dopływ 
produktów ma ogromne znaczesie dia akeji 
pomocy bezrobotnym, Wojewódzki Komitet 
do Spraw Bezrobocia zwraca się do ogółu 
„zainteresowanych płatników z apełem. by, ko 
rzystając z nadarzającej się sposobności uł- 
gowej spłaty zaległości podatkowych, pamię- 
tali również, iż szybkiem uiszczeniem należ- 
ności w naturze, przyczyniają słę wybitnie 
do pomyślnych wyników doniosłej sprawy 
społecznej, jaką jest akcja pomocy bezro- 
botnym. 

PRZEWODNICZĄCY 
WOJEWÓDZKIEGO KOM. DO SPRAW 

BEZROBOCIA 

(-) Z. BECZKOWICZ 
Wojewoda 

Wilno, dnia 2 grudnia 1931 r. 
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WAGI dziesiętne i stołowe Е 

PARNIKI i gniotowniki do kartofli = 

SIEKACZE, szarpacze i śrótowniki Ę 

SIECZKARNIE ręczne i konne 
poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
= Wilno, ul. Zawalna 11-a. 
= 

2 ly M A t i t 

  

    

A
K
 

Ц 

K/U2R J-E-R Ww I 

dys'usji o prawie 
ma żeńskiem. 

P. poseł Brokowski nadsyła: nan. 
list następującej treści: 

Wielce Szanowny Panie Redaktorze. 

Sprawozdanie w „Słowie* o przebiegu dy- 

skusji na Klubie Społecznym w sprawie pro 

jektu prawa małżeńskiego, opracowanego 

przez Komisję kodyfikacyjną, jest tak wyjat 

kowo nieoczekiwane, że trudno mi się pow- 

strzymać od wypowiedzenia kilku uwag pod 

adresem sprawozdawcy p. W. Cb. 

Przedewśzystkiem, ze stanowiska formal- 

nego, uważam, że sprawozdanie prasowe po 

winno być mniej więcej dokładnem odbi- 

ciem tego, co się działo. Tymczasem prze- 

bieg dyskusji był tylko podnietą dla pana 

W. Ch. dła wypowiedzenia jego osobistych 

sympatyj i antypatyj. Na to był wieczór dy- 

skusyjny, żeby mieć możność wypowiedzieć 

swoje zdanie tuż pa miejscu wobec zebranych 

iuteresujących się omawianym tematem. 

Przenoszenie zaś na szerszy teren drogą prasy 

wymaga już zgoła innej techniki dyskutowa- 

nia, a mianowicie: pisania artykułów. Jest to 

pozycja dła Pana W. Ch. znacznie wygodniej. 

sza dlatego, że nie każdy będzie chciał pro- 

stować jego osobiste wrażenia, które przez 

sprawozdanie w prasie narzuca się wszyst 

kim czytełnikom. Pominąwszy inne miejsca 

sprawozdania, pozwolę sobie zwrócić uwagę 

tyko na ten jego ustęp gdzie mówi się o 

przemówieniu pewnego lekarza, które spra- 

wozdawca uważał za właściwe ocenić tak, 

że należało się go wstydzić. Reakcja przesad- 

na i zgoła niepospolita. Tym lekarzem by- 

łem ja i pamiętam dokładnie treść mego 

przemówienia. Stanowisko moje było przy- 

rodnicze, eugeniczne, oparte na literaturze 

naukowej i moich osobistych obserwacjach, 

wynikających z racji mego zawodu, Jest kwe- 

stją dyskusji czy w przedmiocie projektu 

prawa małżeńskiego lekarze mają co do po- 

wiedzenia, czy nie. W każdym razie nie moż- 

na zaprzeczyć istnienia tych oczywistych fa- 

któw, które podałem i które nasuwają bar- 

dzo poważne refleksje na temat degeneracji 

ludzkości, jako wyniku wypaczania bjołogi- 

cznego procesu rozrodu przez wpływy cywi- 

lizacji. Jest to rozumowanie, ani prawnicze, 

ani sakralne, tyłko przyrodnicze, które ma 

za sobą całą literaturę naukową. Można się 

z niem nie zgadzać, ałe oblewanie się z tego 

powodu rumieńcem wstydu, uważam za ja 

kąś pruderję średniowieczną, za chowanie 

głowy w. piasek przed oczywistą prawdą 

życia, 

Uważam, że lepiejby było nie wprowadzać 

do dyskusji atektu, a więcej wnikać w inten- 

cję i treść przemówienia interłokutora. Prrv- 

niosłoby to większy pożytek  omawianaj 

sprawie, 

Łączę wyrazy poważania 

Dr. Brokowski, 

Wiłno, 4. XII. 1931. 

* * * 

W tej samej sprawie otrzymujemy 
następujące uwagi od jednej z uczest. 
niczek niedzielnej dyskusji: 

Że łudzie różnych poglądów politycznych 

napadają na siebie kijem i słowem, to może 

jest bardzo niekulturalne — ale poniekąd 

logiczne i ma jakiś sens... jaskiniowy... 

Ale że w prasie tego samego kierunku, 

w jednej gazecie wymyślają na drugą, na 

posłów i senatorów własnego obozu połi- 

tycznego, to jest zjawisko. nawet na nasze 

zwarjowane stosunki dziwaczne. 

Osobiście uważam, że gdy ton złośliwo- 

ści, insynuacji,  ordynarnych 

przejdzie pewną granicę, żaden kulturalny 

człowiek nie powinien na fo inaczej reagować, 

jak zupełnem ignorowaniem takich porce- 

derów. inaczej zniżyłby się do: poziomu na- 

paści, a przecież mimo powojennego szko- 

lenia w tym kierunku, nie każdy smakuje 

w. ordynarności. Hel. Romer. 

Tyłko dobrze zorganizowane Państwo 
zapewnia obywatełowi dobrobyt i wa- 
runki rozwoju kulturalnego. Pow- 
szechny spis ludności — to podwalina 
organizacji Państwa. Pamiętaj o tem 
i współdziałaj z władzami spisowemi. 

konceptów 

L E N.:S K I 

Centrolew przed sądem. 
Konfrontacie. 

(Teł. od własn. koresp. z Warszawy). 

Dziś, w trzydziestym czwartym dniu pro- 
cesu, pierwszy zeznawał b. poseł KURYŁO- 
WICZ były prezes Z. Z. K. Oświadczył, że 
o przygotowywaniu strajku kolejarzy w 1929 
r. nie może być mowy, bowiem rzeczą 
niemożliwą zorganizowanie 200 tysięcy ko- 
lejarzy w konspiracji. 

Następnie staje przed sądem podkomis 
FUCHS, który opowiada o przebiegu 
pod Cytadelą, „Otrzymałem dyspozycję - 
opowiada. -—- żeby przeprowadzić pochód 
PPS do Cytadeli, co też uczyniłem. Na miej- 
scu straceń przemawiało szereg mówców a$g- 
resywnie występując przeciwko rządowi 
Miałem rozkaz unikania starcia i rozwiązać 

manifestację tyłko wówczas gdyby w. nie- 
dopuszczalny sposób atakowano rząd. Nie- 
którzy mówcy dawali mi 100 proc. pewności, 
że nie uda się uniknąć rozwiązania manife- 
stacji. 

Pos. Barlicki kończąc swoje przemówie- 
nie powiedział: „My, którzyśmy walczyli z 
caratem, nie spoczniemy d ki nie obalimy 
rządów Marszałka Piłsudskićgo. Nie baliśmy 
Się caratu i jego bać się nie bę 

wiąc to podniósł palce do góry zysięgamy 
na to*. Wszyscy zebrani prz gę tę zło- 
żyli. Dubois mówił — mniej więcej w ten 
sam sposób. 

Gdy wiec się skończył i tłum zaczął się 
rozchodzić, w pewnej chwili zawiadomiono 
mnie, że komisarz Thorn został napadnięty 
przez tłum. Udałem się z 40 policjantami, 
których ze sobą miałem, i ujrzałem jak tłura 

napastował kom. Thorna. Odniosłem wra- 
żenie, że usiłowano go zabić. Jedni krzyczeli: 
„Wrzucić go do Wisły”, inni —. „Powiesić 
go*, Pos. Arciszewski uspakajał zebranych. 
W czasie akcji zraniłem pos. Dubois. Miałem 
w Oddziale 14 policjanótw poturbowanych 
Broń palna w użyciu nie była, Pos. Pragier 
zachowywał się z rezerwą. Poleciłem: moim 
podkomendnym aby go nie zatrzymywać, 
Pos. Dubois, gdy go raniłem, nie znałem. 
Broniłem się, gdyż zamierzył się na mnie 
kijem. е 

PROKPRATOR: Czy tłum, na który pan 
natarł, był podniecony? 

ŚWIADEK: Podniecenie było znaczne, 
tłum wołał: „Precz z rządem, precz z dyk- 
taturą“. Najlepiej zresztą o tem świadczy 
napad na komisarza Thorna. 
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PROKURATOR: A co to był za pan z. 
czarną bródką, o którym mówiono, że spro- 
wokował zajście? 

ŚWIADEK: Jest to wywiadowca Goszczyń 
ski. Cały czas był ze mną i wiem, że żad 
nych okrzyków nie wznosił. 3 

PROKURATOR: Czy w tłumie były ko- 
biety i dzieci? 

ŚWIADEK: W tłumie, który rozprasza- 
łem kobiet i dzieci nie widziałem. 

OBRONA: Czy pan Przetacznik na pana 
napadał? 

ŚWIADEK: Czytałem, że i on mówił ja- 
kobym go zranił. Oświadczam wobec tego 
przed sądem, że poza p. Dubois nikogo nie 
uderzyłem. 

OBRONA: Mówił pan, że 14 policjantów 
zostało poturbowanych. Czy oni nie strzelali 
do tłumu? 

ŚWIADEK: Nie. 

OSKARŻONY MASTEK: Czy nie zdziwiło 
pana, że kom. Thorn pomimo, iż był na- 
pastowany nie użył broni? 

ŚWIADEK: Nie. Kom. Thorn znał in- 
strukcję, że broń wolno użyć tyłko w osta- 
teczności. 

OSKARŻONY DUBOIS: Na czem polega- 
ła obrona przez pana pos. Pragiera, kiedy 
itak został on ranny? 

ŚWIADEK: Może został ranny zanim po- 
informowałem policjantów, że jest posłem. 

OSKARŻONY DUBOIS: Powiedział pan, 

że zamierzyłem się kijem. Czy jest pan te- 
go oe 

>WIADEK z uśmiechem: O, jestem tego 
najzupełniej pewien. 

OSKARŻONY DUBOIS: A czem pan wy- 
tłumaczy, że mając laskę nie uderzyłem nią 
pana, kiedy pan mnie płazował? 

ŚWIADEK: Może stało się to dlatego, że 
ja lepiej robię szablą niż pan kijem. 

W związku z zeznaniami podkomisarza 
Fuchsa zostaje zawezwany poseł Arciszew- 
ski. Po paru pytaniach obrony dotyczących 
przebiegu starcia policji z tłumem zadaje 
pytania prokurator. 

PROKURATOR: Daleko pan stał od miej. 
sca gdzie nastąpiło starcie? 

ŚWIADEK: Może jakie 30 kroków. 
PROKURATOR: Ilu ludzi liczył naciera- 

jący oddział policji? 
ŚWIADEK: Może 8 ludzi z komis. Fuch- 

sem na czele. 

PROKURATOR: Czy widział pan pierw- 
szy moment starcia? 

ŚWIADEK: Nie. Obserwowałem jak po- 
licja była już w akcji. ‹ 

    

PROKURATOR: Czy widział p. moment 
zranienia pós. Dubois. 

ŚWIADEK: Przy tem nie byłem, stałem 
o' jakieś 50 kroków dałej. | й 

PROKURATOR: A czy incydent z komis. 
Thornem pan zna? : 

ŚWIADEK: Nie, o tem nic nie wiem. 
PROKURATOR: A czy nie widział pan 

leżącej bitej kobiety? 
ŚWIADEK: Nie. (Obrona w tem miejscu 

śmieje się). 
PROKURATOR: To nie jakiś dowcip. Ina. 

czej o tem psał p. Arciszewski w liście do 
„Robotnika“ z dn. 8 listopada 1929 r. 

Przy tych słowach prokurator przedkła- 
da sądowi numer „Robotnika*, w którym 
zamieszczony został list p. Arciszewskiego. 
Z listu tego wynika, że przemawiano z 2-ch 
miejsc i że był on o paręset kroków od 
miejsca gdzie nastąpiło starcie z policją. 
Sąd postanawia załączyć ten numer .„Robot- 

nika“ do akt sprawy. 

Przed sądem staje po raz drugi świadek 

Kwapiński 
OBRONA: Czy napadnięto przy panu na 

komisarza Thorna? 
ŚWIADEK: Absolutnie tego faktu nie by- 

   

  

  

ło. 
OBRONA: Czy obserwował pan co robił 

pos. Duboi 
ŚWIADEK: Nie widziałem aby podburzał 

zebranych. Е 
Sąd zarządza konfrontację świadka z pod- 

komisarzem *Fuchsem. 

PRZEWODNICZĄCY zwracając się do św. 
Fuchsa: „Słyszał pan zeznanie świadka, czy 
znajduje pan w nich sprzeczność z rzeczy- 
wistością '? 

ŚWIADEK: Stwierdzam, że na miejscu 
był tylko mój oddział policji, w tłumie nie 
było.kobiet, że było zimno i deszcz padał 
więc słabsi wcześniej opuścili zebranie, że 
tłum stał frontem do policji i dlatego nie 
mogło być napadu z tyłu. 

PRZEWODNICZĄCY: A co do tego 050- 
bnika z rewołwerem, p. Arciszewski mówił 
że był z laską. 

ŚWIADEK: Może więc p. Arciszewski mó- 
wi o kimś innym. Ja rewolwer u tego ósob- 
nika sam widziałem. 

Na pytanie obrony co do wypadku z 
Thornem św. Arciszewski potwierdza poprze- 
dnie zeznania Na pytanie sędziego Rykacze- 
wskiego świadkowie Arciszewski i Kwapiński 
mówią, że w rozpraszanej grupie było 20— 
30 kobiet. 

Następnie przed pulpitem staje dr Dzia- 
dosz Oświadcza on, że podczas sprawowania 
urzędowania szefa wydz bezpiecz, w Urzę- 
dzie wojew. krakowskim p. Haecker był je- 
go stałym informatorem o stosunkach w P. 
P. $. Mówił on wówczas że niepotrzebnie 
władze partyjne forytują „wyrostków* Cioł- 
kosza, Dubois i Zarembę. O Zygmuncie Żu- 
ławskim mówi, że jest przeciwnikiem naro- 
dowego nastawienia partji. Mastka nazywał 
komunizującym. Z całą świadomością oś- 
wadcza, że Haecker stoi po tamtej stręnie 

ludzi uczciwych. „Proponował mi H. wów- 
czas, że pomoże zostać komisarzem Kasy Cho 

rych, a sam liczył na to, że ja go zrobię 
cenzorem prasowym w Urzędzie Wojewódz- 
kim. 3 

Pomiędzy świadkiem, a ławą obrończą 

powstaje ostra wymiana słów, którą p. Dzia. 
dosz kończy powiedzeniem: „Panowie te pod 

  

  

„rywki na nice się nie zdadzą, bo ja nie dam 
się wyprowadzić z równowagi”. 

OBRONA: Co pan może powiedzieć o służ 
bie wojskowej p. Haeckera? 

ŚWIADEK: P. Haecker odprowadził żoł- 
nierzy II brygady na front, ale był tam bar- 
dzo krótko, bo widocznie klimat frontowy 

był dla niego nieodpowiedni. 

Następuje konfrontacja pomiędzy dr. 
Dziadoszem i p. Haeckerem. Każdy z nich 
pozostaje przy swojem zdaniu. Haecker 
przytem wyjaśnia, że nie było w partji żad- 
nych tajemnic i informacje, jakie udziełał 
p. Dziadoszowi nie były zdradą partyjną, 
Dr. Dziadosz twierdzi, że do p. Haeckera po- 
syłał po informacje swojego urzędnika. 

Po chwili przed sądem staje pos. Żuław- 

ski, który twierdzi, że z dr. Dziadoszem zna 
się oddawna, i dobrze, i że wobec tego mógł 
on mieć dokładne informacje od niego, nie 
uciekając się do źródła jakiem jest p.. Haec- 
ker. W' odpowiedzi na to p. dr. Dziadosz 
oświadcza, że poznał p. Żuławskiego dopie- 
ro od Haeckera, otrzymując od niego infor- 
mację że p. Ż. jest socjalistą międzynarodo- 

ы 5 

Pod koniec rozprawy następuje konfron- 
tacja pomiędzy św. Ołearczykiem a p. Ko- 
rolewiczem. 2 

Świadek Olearczyk stwierdza ponownie, 
że Korolewicz był jego stałym informato- 
rem, 'Korolewicz zaś stanowczo temu' za- 
przecza, a co więcej używa takich wyrażeń, 
że przewodniczący musi przywoływać go do 
porządku. 
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Przed uzyskaniem kredytów 
międzynarodowych dla Polski 

W dniu 2 m. b. wieczorem wyje- 
„chat do Genewy delegat ministerstwa 

robót publicznych przy Lidze Naro- 
dów, inż. Okęcki, który uczestniczyć 
będzie w obradach komisji robót pu- 
blicznych przy Lidze Narodów. Komi 
sja ta zajmie się rozdziałem pomiędzy 
poszczególne kraje specjalnie urucho- 
mionych dla przeprowadzenia walki 
z bezrobociem kredytów międzynaro- 
dowych, a przeznaczonych na zorga - 
nizowanie w szerszym zakresie robót 
publicznych. 

Prowadzone w poszczególnych de- 
partamentach ministerstwa robót pu 
blicznych prace nad zestawieniem pła- 
nów najpilniejszych robót publicz 
nych w Polsce są już na ukończeniu 
Plany te odesłane zostaną do Genewv 
przed dniem 8 b. m. Obejmą one bu- 
dowę dróg, budownictwo mieszkanio 
we, wykończenie budowy wodociągu 
górnośląskiego, oraz ukończenie bu- 
dowy wielkiej tamy wodnej na Sole w 
Porąbce wraz z wielkim wodnym za- 
kładem elektrycznym. 

Licyłacie tartaków 
na Pomorzu. 

STAROGARD 3.XII. Pati — Onegdaj na 
tacji w Starogardzie Bank Powiatowy ku- 

pił za 115 tys złotych największy miej- 
scowy tartak, nošė Niemca Munchena. 
W) najbliższym czasie ma być sprzedanych 
na Pomorzu jeszcze kilka welkich tartaków 
niemieckich. 

TEATR I MUZYKA 
— Rewja warszawska — Halama — Par- 

nell — w Lutni. Dziś w piątek dnia 4-go 
grudnia o godz. 20-ej wiecz., ujrzymy nieby- 
wałą atrakcję dla Wilna Zizi Halamę, 
czołową przedstawicielkę „Sióstr Halama", 
oraz porywającego Feliksa Parnelia, którzy 
przy współudz. takich sił jak: p. p. Tola Man 
kiewiczówna, Adam Rapacki, K. Słupczyń- 
ski, J. Winiaszkiewicz i inni, oczarują nas 
śpiewem, tańcem i najnowszemi szlagierami, 
które osnują swym czarem nasze dusze na 
długi czas. 

Zizi Halama ożywi przed naszemi oczami 
wizję Marleny Dietrich z „Marocco*, рггу- 
pomni nam boską pieśniarkę naszą -— Han- 

kę Ordonównę — i wiele innych. 
Feliks Parnel stworzy takie kreacje ta- 

neczne jak .Gladjator", „Lezginka* oraz z 
swą uroczą partnerką Halamą odtworzy naj- 
nowszy taniec „Rumba”, który oszałammia ca- 
łą zagranicę i Warszawę. 

Jutro „Rewja warszawska”. Ceny spec- 
jalne. Zniżki nieważne. 

— „Teatr Wiecznej Wojny* M. Jewreino- 
wa na Pohulance. Dziś w piątek dnia 4-go 
grudnia — premjera wstrząsającej .sztuki 
Mikołaja Jewreinowa „Teatr Wiecznej Woj- 
ny”, która napewno „poruszy całe Wilno i da 
temat do rozmyślań i dyskusyj na długie 
tygodnie. Jewreinow w „Teatrze Wiecznej 
Wojny”, głosi filozofję teatralizacji życia, 
potrzeby ciągłego przeobrażania się, aby ży- 
cie uczynić barwnem i ciekawem. Błyska 
ogniami dowcipów, filozoficznych tez, i za- 
gadnień praktycznego kierowania swym lo- 
sem. 

Reżyserja spoczywa w doświadczonych 
rękach p. Stanisławy Wysockiej. 

Jutro i dni następnych „Teatr Wiecznej 
Wojny”. ć 

  

    
  

   

    

POPOŁUDNIÓWKI. 

— Ostatnie przedstawienie „Lalki* na Po. 
hulance w niedzielę 8 b, m. o godz. 4-je P- P- 

Ceny znižone. 
— Dwa ostatnie przedstawienia „Pana 

Gełdhaba* w Latni. W sobotę dnia 5-go 
grudnia i w niedzielę dnia 6-go grudnia o 
godz. 4-ej pp. odbędą. się nieodwołalnie dwa 
ostatnie przedstawienia w sezonie wesołej 
komedji Hr. Fredry p. t. „Pan Geldhab“, 

— Wizyta Św. Mikołaja w Latni, Dowia 
dujemy się, iż Św, Mikołaj przybędzie na- 
pewno do Teatru Lutnia by podczas „Kop- 
ciuszka* wręczyć dar dzieciom. Uciążliwą 
ma drogę św. Mikołaj, idzie ku nam aż 
od śnieżnych Tatr, brnie starowina w śniegu, 
worka z prezentami strzeże, by nie zabrakło 
podarków dla każdego dziecka. Więc śpieszy 
Dziadunio, bo musi zdążyć na niedzielę 6-go 
grudnia na godz. 12.tą. Jeszcze jest czas aby 
wszystkie kochające Mamusie dorzuciły do 
worka z podarunkami swoje prezenty. 

Ceny biletów zniżone. й е 
BLTNINUNUS DO ARA 

° .. ° 
Popierajcie Ligę Morską 

i Rzeczną! 

Witoldowy zeszyt „Ateneum Wileńskiego”. 
„Ateneum Wileńskie*, Czasopismo naukowe, poświęcone badaniom prze- 
szłości ziem Wielkiego X. Litewskiego. Rocznik VII. Zeszyt 3-4. Wydaw- 
nictwo Wydziału II Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie. Wilno 1930. 

11 *) 
Prof. M. Morelowski w bardzo cie- 

kawej rozprawie zajmuje się koroną i 
hełmem, znalezionemi w Sandomie- 
rzu w r. 1910, a złożonemi w skarbcu 
katedry krakowskiej. 

Przedstawiwszy w rzutach najo- 
gólniejszych dotychczasowe hipotezy, 
dotyczące owych zabytków, przystępu 
je prof Morelowski do ich gruntowne- 
go zbadania. Zadaje on sobie przytem 
pytanie, czy owa korona i hełm nie 
były czasem owem insygnium, jakie 
cesarz Zygmunt kazał wykonać dla 
Witołda w związku z planami jego u- 
koronowania. w r. 1430? Stanowczo 
nie, a to z wielu bardzo powodów. 
Przedewszystkiem korona sandomier- 
ska wykonana jest z blachy mosiężnej 
z lekką domieszką srebra i ozdobiona 
imitacjami szmaragdów, szafirów, tu- 
dzież kryształów górnych. Otóż trud- 

mo wyobrazić sobie, by potentat tej 
miary i tych ambicyj, co cesarz rzym- 
ski narodu niemieckiego kontentował 
się wykonaniem z mosiądzu korony, 
przeznaczonej do aktu koronacji i to 
«Па władcy, którego chciał wciągnąć 
w rydwan swojej polityki. Dalej, wed- 
ług źródłowych badań Kolankowskie- 
go, cesarz Zygmunt kazał wprawdzie 
złotnikom norymberskim wykonać o- 
koło r. 1429 koronę przeznaczoną do 

*) Cz I. patrz „Kurjer Wileński* z dn. 
3-go b. m.    

koronacji Witolda, ałe nie trafiła ona 
wcale za życia wielkiego księcia na 
polsko-litewskie terytorjum. Najlep- 
szym dowodem, że Witold koro- 
ny nie otrzymał, jest z ostatnich już 

chwil jego życia zachowane pismo je- 
go do ces. Zygmunta. Następnie, z a- 
nalizy stylu korony sandomierskiej 0- 
kązuje się, że jest ona znacznie star- 
szego pochodzenia, aniżęli z roku 142) 

Oto koronę sandomierską cechuje 
pod względem stylu wybitne pokre- 
wieństwo z koroną Karola IV z roku 
1347, a więc: 1) ogėlny podział koro- 
ny w obu wypadkach tyłko na 4 czę- 
ści luźne, łączone zawiasami, a ozdo- 
bione czterema wiełkiemi fleuronami, 
przyczem ten podział i kształ wskazu- 
je na wybitnie francuską tradycję for 
my par excellence królewskiej, ksią - 
żęce bowiem miały oddawna więcej 
fleuronów; 2) uderzająco pokrewne 
traktowanie małych szczycików mię- 

dzy czterema wielkiemi, jedynie jako 
zespoleń szpil, wiążących zawiasy; 3) 
dalej tak pokrewne proporcje między 
rozmiarami wysokości obręczy i fleu- 
ronu; 4) podobieństwa nawet w szcze- 
gółach, jak modelowanie wygięć gór- 
nych na obręczy w ten sposób, że wy- 
twarzają one 2 równoległe linje elip- 
soidalne, identyczne umieszczenie ka- 
mieni, jako ozdób na każdym. z 4 fle- 
uronów i podobne na obręczach. 

Wraz z koroną znaleziono w San- 
domierzu i hełm, w którym owa. ko- 
rona była złożona. Otóż hełm jest 
włoskim i to jedynie z drugiej, albo 
trzeciej ćwierci wieku XIV, a więc z 
tych samych czasów, co i korona. O- 
stateeznie dla obu przedmiotów nale- 
ży ustalić jako czas ich powstania la- 
ta 1325—1360. Najprawdopodobniej 
należały one ałbo do Władysława Ło- 
kietka, ałbo, co może jeszcze możliw- 
sze, do Kazimierza Wiełkiego. To, że 
koronę sporządzono z gorszego mater- 
jału, nie jest przeszkodą do uznania jej 
za królewską, bo wtedy istniał zwy- 
czaj dość powszechny używania ko- 
ron z lichszego metalu w pewnym po- 

szczególnym wypadku, a mianowicie 
wtedy, gdy chodziło o ozdobienie heł- 
mu koroną królewską. To właśnie mia 
ło tutaj miejsce. 

Rozprawa prof. Morelowskiego nie 
zmiernie gruntownie opracowana, 0- 

perująca pierwszorzędnemi argumen- 
tami, raz na zawsze ustali już pogląd 
na koronę sandomierską. W tem jej 
niewątpliwa zasługa. 

Wielce instruktywną jest rozprawa 
inna, pomieszczona w tymże zeszycie 
Ateneum, -— а 10 М. Gumowskiego: 
„O pieczęciach książąt litewskich“. 

Pieczęcie książąt litewskich z wie- 
ków średnich są materjałem sfragisty- 
cznym, najbardziej może rozrzuconym 
i najtrudniej dostępnym. Ponieważ da 
wne archiwum litewskie dziś nie ist- 
nieje, przeto pieczęci tych trzeba szu- 
kać po archiwach obcych, tak pol- 
skich, jak zagranicznych. Stosunko- 
wo najwięcej materjału w tym kierun 
ku dostarcza u nas Muzeum ks. Czar- 
toryskich w Krakowie, gdzie zgroma- 
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dzono resztki zbiorów puławskich i 
części archiwum: koronnego. Pozatem 
poszczególne pieczęcie oderwane lub 
jeszcze wiszące przy dokumentach zna 
łeźć można w archiwum m. Krakowa, 
w archiwum kapituły krakowskiej, w 
archiwum głównem warszawskiem, w 
'Ossolineum we Lwowie i w archiwum 
m. Torunia. Nieco materjału dostar- 
czyło jeszcze archiwum ks. Radziwił: 

eświeżu, przewiezione dziś da 
, oraz archiwum ks. Sau- 

guszów, dziś w Gumniszkach. Poza. 

   
tem znajdują się zapewne na ziemiach 
polskich jeszcze i gdzieindziej pieczę- 
cie książąt litewskich, ale te materja- 
ły nie zostały dotąd wyzyskane. 

Duże znaczenie posiadają dla ba- 
dacza tego zagadnienia również ar- 
chiwa i zbiory zagraniczne. Na pierw- 
szem miejscu postawić tu trzeba ar- 
chiwum krzyżackie w Królewcu, w 
którem skoncentrowana jest duża i- 
lość dokumentów litewskich XIV р ХУ 

wieku. Następnie. i w Rosji znalazła 
się po rozbiorach znaczna część zarów 
no archiwum litewskiego, jak i zbio- 
rów wileńskich, w których dokumen- 
ty książąt litewskich z natury rzeczy 

żą grały rolę. Materjał ten znajdu- 
je się obecnie w Petersburgu, w Mos 
wie, w Rydze i może gdzieindziej je- 
szcze. 

Z całego tego materjału autor ze: 
brał 81 pieczęci kniaziów litewskich, 
należących do 51 osób. W pieczęciach 
tych na pierwszy rzut oka uderza ma- 
ły ich rozmiar. Są one naogół daleko 
mniejsze aniżeli pieczęcie książąt pia- 
stowskich, czy innych zachodnich, a 
zbliżają się rozmiarami do pieczęci 
krzyżackich komturów i innych urzę- 

  

   

    

dników. Natomiast są mimo to daleko 
większe, niż współczesne pieczęcie 
książąt ruskich. 

Pod względem napisowym dzielą 
się pieczęcie litewskie na dwie odręb- 
ne grupy: łacińską i ruską, pisane są 
bowiem alfabetem albo łacińskim, al- 
bo ruskim. W kształcie liter ruskich 
niema wybitniejszych zmian w da- 
nym okresie, łacińskie natomiast pisa- 
ne są w wieku XIV majuskułą, a w 
XV — minuskułą gotycką. Stasunek 
łaciny: do ruskiego jest tego rodzaju, 

że przy godle kreskowem występuje z 
reguły. język ruski, przy figurze zaś, 
czasem ruski, ale przeważnie łacina, 
stąd wszystkie pieczęcie herbowe są 
ruskie, pieczęcie zaś z Pogonią, lub 
figurą księcia, przeważnie łacińskie. 
Tłumaczy się to tem, że pieczęcie her- 
bowe nosili przeważnie książęta dziel- 
nicowi, więcej działaniu kultury rus- 
kiej poddani, natomiast pieczęcie kon- 
ne lub piesze, nosili wielcy książęta, 
stykający się częściej z kulturą pol- 
ską lub krzyžacką. 

Ježeli mowa o litewskich pieczę 
ciach herbowych, to nie naležy rozu- 
mieć tu herbów w šcistem zachodnio- 
europejskiem znaczeniu. To, co tu wi- 
dzimy, to tylko godła osobiste, nie ro- 
dowe i nie dziedziczne, a dopiero póź- 
niej w XVI wieku wyrobią się z nie- 
których prawdziwe herby. Wymienio- 
ne godła napieczętne, to rozmaite kom 
binacje krzyża, strzały i półksiężyca. 
podobnie jak w heraldyce polskiej. 
Mimo to zaszeregowanie tych godeł 
między herby Polski średniowiecznej, 
doszukiwanie się analogii — jest nie 
na miejscu, gdyż są to zjawiska spec- 
jalne heraldyki litewskiej, nawet z ru- 

ską i rosyjską nie mające nic wspól- 
nego. Wzorowane są wprawdzie na 
herbach szlacheckich polskich, ale nie 
należą do adoptowanych w Horodle, 
gdzie, jak wiadomo, książęta litewscy 
udziału nie wzięli. Do innych figural- 
nych wyobrażeń napieczętnych nale- 
ży na Litwie postać księcia pieszego 
lub na koniu, albo na tronie, figury 
św. Jerzego lub św. Michała, wreszcie 
postać centaura czy lwa. Książę na 
tronie — to typowe wyobrażenie pie- 
częci t. zw. majestatowych, najokazał 
szych ze wszystkich i podkrešlają- 
cych pełnię władzy wielkoksiążęcej. 
Pieczęcie takie miał Mendog, Gedy- 
min, Witold, Świdrygiełło i Zygmunt. 
Pierwsze z nich są naśladownictwa- 
mi pieczęci krółów szwedzkich luh 
duńskich, następne od Witolda — wzo 

rowane są już na polskich. Pieczęcie 
piesze ograniczają się do Kiejstuta, Wi 
tolda i Sudemunta i kopjują widocz- 
nie wzory mazowieckie. To samo czy 
nią i pieczęcie konne, znacznie licz- 
niejsze i Litwie właściwe. Możliwe, 
że na wybór tych wyobrażeń działały 
i wpływy ruskie, zwłaszcza, że książę 
występuje czasem z dzidą, a nie z mie 
czem. Faktem jest, że oba te wyobra- 
żenia stały się wnet herbami ziemskie 
mi: książę pieszo — herbem ziemi 
trockiej, książę na koniu — herbem 
ziemi wileńskiej i całego księstwa litew 
skiego. Jako herby ziemskie widzimy 
je już na pieczęciach Witolda od roku 
1401, czyli od Unji Wileńskiej. Książę 
na koniu, czyli Pogoń, występuje na 
pieczęciach królewskich Jagiełły już. 
jako herb całej Litwy w roku 1386. 

3 Zet. 

= (D. N.) f  
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IEŠC!I!OBRAZKIZKRAJU. 
Ujęcie morderców nieznanego 

mężczyzny, 
którego tułów bez giowy znalezione w krzakach 

pod Brasławiem. 2 
Tajemnica ednsiczionych w odleglošei 4 

kilometrėw od Brasiawia, zwłok mężezyzny 
hez głowy, zosiała wyjaśniena. 

Przeprowadzone przez władze śledcze ©- 
nergiczne dochodzenie uwieńczone zostało w 
elągu 24 godzin pomyślnym wynikiem. 

Przedewszystkiem władze Śledcze przy 
pomocy psa policyjnego zdołały znaźć gło- 

wę, która była ukryta w ziemi w odłegiości 
39 metrów od miejsca zbrodni. Ze znaiezio- 
nej głowy zdoł: tożsamość zamor- 

dowanego. Gkaz nin mieszkaniec wsi 
Wiesiołówe gru. j Wiktor Jaunulewiez, 
który przed kilku d ni powrócił z Łotwy, 

" gdzie pracował na sczonowyci: robotach. W 
"wyniku dalszego dochodzenia stwierdzono, 

żę został cen napadnięty znienacka przez 
dwóch osobników. którzy go zamordowali, 

    

     

   

  

   

  

   
       

      

   

a następnie obrabowalł. Dzięki niezwykłej in 
teligeneji psa, oraz zdolności žunkejonarju- 
szy śledczych władze zdołały ująć morder- 
ców. Są ta mieszkańcy wsi Wiesiołowo gm. 
jodzkiej Mikołaj Sadowski i Włodzimierz 
Bejgel. 

Mordercy początkowo nie przyznawali się 
do winy, lecz wzięci w krzyżowy ogień py- 
tań zeznali obszernie i szczegółowo o prze- 
biegu napadu i morderstwa. Bandyci po za- 
mordowaniu J., przy pomocy noży rę: 
nych oderznęli głowę swej ofierze i zakopałi 
ja w ziemi. Uezynili to cełem zatarcia Śła- 
dów. 

Zhrodniarzy osadzono w więzieniu bra- 
sławskiem i w drugiej połowie b. m. staną 
oni przed sądem doraźnym. (e) 

  

Pod zarzutem morderstwa. 
We wtorkowym numerze „kKurjera Wi- 

leńskiego* donosiliśmy 0 ohydaem morder- 
stwie rabunkowem dokonanem na osobie 
mieszkanki wsi Apidamyl (gm. łyntupskiej) 
Krystynie Terentiewównie, która zabójcy 
dwukrotnie przebili widłami. 

W wyniku przeprowadzonego dochodze- 
nia aresztowano pod zarzutem dokonania te- 
go morderstwa brata zamordowanej Teodo- 
ra Terentjewa, oraz Sebastjana Orzecha. 

Obaj szresztowani nie przyznają się do 
winy. Tem niemniej władze śledcze zebrały 

      

  

tały szereg dowodów świadczących © winie 
areszłowanych. 

8 - mio letni syn Teodora Terentjewa 
zeznał podczas badania, że krytycznej nocy 
ojciec jego powrócił do domu wczesnym ran- 
kiem. Zamienił z żeną kiika słów, poczem 
usilnie mył ręce. Pozatem ustalono, że mię- 
dzy Terentjewym a jego siostrą stesunki by- 
ły naprężone, bowiem brat rościł do zamoż- 
nej siostry jakieś pretensje pieniężne. Te- 
rentjew, i Orzech nie mogą udowodnić swe- 
go alibi. Dalsze dechodzenie trwa. (e) 

Tragiczna przeprawa przez |ezioro. 
Utonięcie 2 osób. 

Wezeraj rano na jeziorze Lidniki wpo- 
błiżu wsi Cejkowna gm. zaleskiej zdarzył się 
tragiczny wypadek, podczas którego zginę- 
łe dwoje osób wraz z koniem i saniami. 

Mianowicie, Andrzej Walłaj z żoną i sy- 
nem 18 letnim Wacławem wracał z targu. 
Cheąc prędzej dostać się do wsi postanowił 
przejechać przez zamarznięte jezioro. 
Szybko więc pognał konia po zamarzniętej 

Słuchacze wyższej 

tafli jezłora i gdy sanie znajdowały się na 
Środku jezora, lód załamał się i sanie z ko- 
niem i Wałajami runęły pod lód. Z pod lo- 
du zdołał wydostać się tylko Wacław Wa- 
łaj, zaś Andrzej i jego żona Helena mimo 
zarządzonej pomocy nie wydosłali się na 
powierzchnię. 

Zatonęły także sanie i koń. 

szkoły technicznej 
w Mińsku zbiegli do Polski. 

W dniu 1 b. m. wieczorem na odcinku 
granieznym Kozdrowicze patrol K. 0. P. za- 
uważył trzech osobników, którzy pod gra- 
dem kul sowieckiej straży granicznej prze- 
dostali się na teren polski. Na wezwanie 
patrolu polskiego nieznajomi natychmiast za 
trzymali się, przyczem oświadczyli, iż są 

zbiegami z terena Rosji, Uciekinierzy podali 
się za studentów wyższej szkoły technicznej 
w Mińsku. Są te Bazyl Ignatowicz, Adam 
Piotrowieź i Anzełm Wiłuszyn. 

Powodem ich ucieczki z Mińska są wzgłę 

dy natury politycznej. 

Napad na uczestników zabawy weselnej. 
We ws Ruskie-Sioło, podczas odbywającej 

się w mieszkaniu Łukasza Rejenika zabawy 
weselnej wtargnęło nagle kilku osobników 
"na czele z mieszkańcem sąsiedniej wsi Wło- 

dzimerzem Aksimowiczem. Napastnicy zde- 
molowali eałe mieszkanie, przyczem sSze- 

reg gości weselnych doznało poważnych о- 
brażeń, Szczególnie ucierpiały Teodora Re- 
jenikówna oraz Wiera Sabinowiczówna. W. 
dniu wczorajszym policja aresztowała 4 na- 
pastników. Inicjator napadu W. Aksimowicz 
zbiegł do ZSRR. (0). 

Zderzenie pociągu z furmanką. 
W dniu wszorajszym o godz. 15 min. 25 

na przejeździe kolejowym, na szlaku Wilno 
— Mołodeczno, w odległości 32 kilometrów 
od Wilna, pociąg osobowy najechał na 
furmankę Stefanji Kukułowiczowej — miesz- 
kanki wsi Miedniki - Wielkie. Furmanka ułe- 

  

  

gła całkowitemu rozbiciu. Znajdująca się w 
niej Kukułowiczowa została siłą uderzonia 
wyrzucona na nasyp kolejowy dzięki czemu 
została uratowana odnosząc jedynie lekkie 
uszkodzenie ciała. 

Święciany. 
Zebranie sympatyków B. B. 

w Mielegianach. 
W ostatnich dniach odbyło się zebranie 

sympatyków BBWR. w Mielegianach powia- 
tu święciańskiego. Zebranie miało na cełu za. 
wiązanie komitetu gminnego. Do zebranych 
w liczbie 150 mieszkańców gminy przema- 
wiał pos. Fryderyk Krasicki, zdając jedao- 
tześnie sprawozdanie z działalności na tere- 
nie Sejmu. Po wysłuchaniu sprawozdania 
zebrani jednomyślnie wyrazili uznanie dla 
pracy i ogólnej polityki Bloku, szczegółnie 
w dziedzinie rołnictwa, podkreślając goto- 
wość spokojnego przetrwania ciężkich cza- 
sów gospodarczego kryzysu. W wyniku wy- 
berów do zarządu komitetu gminnego wy- 
brano na przewodniczącego p. Aieksandra 
Guze z majątku Komorowo. 

Holszany. 
Obchód rocznicy powstania 

listopadowego. 

Zorgumizowana  osłatnio w Holszanach 
staraniem Zw. Strzeleckiego uroczystość ob- 
chodu rocznicy powstania listopadow 
mo, że odbywała się w utrudnionych warun- 
kach, wypadła bardzo dobrze. 

Po raz pierwszy tego rodzaju obchód od- 
był się w świetlicy miejscowego Oddziału 
Zw. Strzeleckiego, gdyż miejscowa sala pa- 

rafjalna nie została na ten cel udzielona. 
Dziwnem się wydaje nieprzejednane sta- 

nowisko ks. proboszcza, który odmawiając 
pustującej zresztą w tym dniu sali, omal 
nie doprowadził do niemożności odbycia Ob. 
chodu, który obok uczczenia Rocznicy pow- 
stania dał ludności miejscowej kilka godzin 
godziwej i kulturalnej rozryw 

Na program obchodu złożyły: się: oko- 
licznościowe przemówienie ob. Bareji, dwie 
jednoaktówki, koncert radjowy i śpiewy chó- 
rałne, które dały niewątpliwie zadowolenie 

        

     

  

publiczności, zebranej w ilości z trudem 
mieszczącej się w skromnym lokalu świetli- 
<. Obecny. "a 

Niemenczyn. 
Symulacja napadu rabunkowego. 
Do posterunku policji państwowej w Nie- 

menczynie przybyła w dniu  wezorajszym 

inieszkanka wsi Tomaszewicze, Leonarda 

Żynejdu, która zameldowała, iż ubiegłej 
nocy, przy pomocy wybicia szyby w oknie, 
przedostało się do jej mieszkania trzech u- 
zbrojonych napastn. Byli to rzekomo zna- 
ni jej z widzenia F. Rudziński, St. Kibort i 
M. Szawiło, którzy pod groźbą śmierci za- 
żądali od niej pieniędzy. Jak Żynejda zez- 
nała wydała ona napastnikom 50 zł. 

W związku z zeznaniem Żynejdowej po- 
„lieja wszczęła natychmiastowe dochodzenie 

w wyniku którego ustałono, że Żynejdowa 
napad symuluje. Dalsze dochodzenie w toku. 

(©). 

Łyntupy. 
Umysłowo chora podpaliła ec- 
gielnię w majątku Łyntupy. 

Wezoraj wieczorem wybuchł pożar w 
majątku Łyntupy podczas którego całkowi- 
cie spłonęła duża szopa przy cegielni znaj- 
dującej się w majątku. Dzięki energicznej 
akcji ratunkowej udało się pożar zlokalizo- 
wać i nie dopuścić do dalszego rozszerze- 
nia się. Przeprowadzone dochodzenie poli- 
cyjne ustaliło, że pożar powstał wskutek pod- 
palenia. którego dokonała umysłowo chora 
mieszkanka majątku Helena Inibarówna. 

Imbarównę zatrzymano. Zostanie ona 
przesłana do zakładu dla umysłowo chorych. 

(©) 

Z pogranicza. 
Bezbożniey podpalili kościół. 

Z pogranicza donoszą, iż w dniu 29 b. m. 
w miejscowości Hałyszyn w rejonie Bory- 
sowskim spalił się stary drewniany kościół 
katolicki, zbudowany przez Jezuitów w wie- 
ku XVII. 

Podpalenia najprawdopodobniej dokonali 
członkowie związku bezbożników, którzy da- 
remnie czynili starania w kierunku zamknię 
cia świątyni. 

Walka z przemytnietwem. 
W. ubiegłym miesiącu  funkejonarjusze 

K. O. P. na terenie pogranicza polsko - li- 
tewskiego ujęli 26 przemytników, którym 
odebrano różnego towaru pochodzącego z 
przemytu na sumę zł. 38 tys. Najwięcej skon 
fiskowano: tytoniu litewskiego, sacharyny i 
cukru polskiego, ostatnio masowo przemyca- 
nego z Łotwy. 

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

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

Dziś! Film 

dżwięk.-śpiewny 

Kino dźwiękowe 

Pogoń 
w Nowogródku   

Jaskrawe motyle 
W rolach głównych Bessie Love i Charles King 
  

Nowogródek. 
Sąd w sprawie oskarżenia sędziego p. 
Łowicz - Barańskiego przez adw. p. 

Siawciłło. 

W dniu 1 grudnia b. r. rozpatrywana by- 
na wokandzię Sądu Okręgowego w Nowo: 

"STódku niezwykła sprawa, wzbudzająca pow- 

  

zwłaszcza wśród szchne zainteresowanie, 
prawników i dziennikarzy. 
Podłożem rozprawy jest ogłoszenie ar- 

tykułu w byłem „Życiu Nowogródzkiem* w 
sprawie rzekomo bezprawnego nabycia nie- 
ruchomości w Lidzie przez tamt. adw. p. 
Siawciłło od obywatela Rosji Sowieckiej. Ar- 
tykuł ten naszpilkowany był dość ostremi 
wyrazami zniesławiającemi adw. Siawciłło. 
Zaintrygowany tem ogłoszeniem p. Siawciłło 

  

zaskarżył redaktora tegoż pisma p. Mikołaja 
Zdanowicza udowodniając, że nieruchomość 
ta nabyta została przez niego legalnie. Inda- 
gowany w tej sprawie przez Sąd p. Zdano- 
wicz oświadczył, iż artykuł ten dostarczony 
mu był przez sędziego p. Barańskiego, któ- 
remu on w zupełności zaufał i dlatego arty- 
kuł ten wydrukował. Sąd Okręgowy uznał 
jednak red. p. Zdanowicza winnym i ska- 
zał go na sześć miesięcy więzienia, a Sąd 
Apelacyjny wyrok ten zatwierdził. Opiera- 
jąc się na zeznaniach świadków w powyż- 
szej sprawie, adw. Siawciłło zkolei zaskarżył 

Sądu i sędziego Sądu Okr. p. Łowicz -Ba- 
kiego, co właśnie było epilogiem onegdaj 

  

    
  

  

   
   
    

orawę rozpatrywał Sąd w składzie: pre- 
Sądu Okr. p. Muraszko jako przewod- 

ącego, oraz vice-prezesa p. Łuczaja i se- 
o p. Downar - Zapolskiego jako człon- 

ków. Oskarżał pprok. p. Bitner. 
Z ramienia prywatnego osk: 

    

   

   

    

        

stępował adw. Kiersnowski z 
strony oskarżonego — adw. p. Szys 
również z Wilna i adw. p. Szarejko z No- 

wogródka. 

Po przesłuchaniu świadków: p. p. Zda- 
nowicza, Rolickiego, p. Zdanowiczowej i in- 
nych, zabrał głos ac Kiersnowski, który 
w dłuższem przemówieniu dowodził, że za 
treść wspomnianego artykułu ponosi winę 
p. Barański ponieważ p. Zdanowicz nie był 
wtajemniczony w przebieg nabycią tej nic- 
ruchomości przez p. Siaweiłło i opierał się. 
jak sam zeznaje, tylko na opinji i artykule 

o p. Barańskiego, który urzędująac w 
sprawę tę musiał dobrze poznać. Po. 

jednak rękopisu tego artykułu Sąd 
p. Zdanowicz poddany był 

   

    

  

     

  

nieważ 
nie posiadał. 
dłuższym badaniom czy sędzia Barański do- 

notatkę (na ca ręczył mu tylko odnośną 

też cały artykuł, kładła nacisk obrona), © 

jak to mówił p. Zdanowie: 
Obrona dowodziła przytem, że wspomnia- 

na notatka przez p. Bara go nie była 
podpi i że jakkolwiek p. Siawciłło po- 
siada dokumenty stwierdzające legalność na- 
bycia wspomnianej nieruchomości, jednakż 
nabytą ona została b. tanio i od ob. Rosji 

  

  

     

    

„Sów., tak że w tej części artykuł ogłoszony 
w prz odpowiada rzeczywistości. Co zaś 
do wyrazów i tytułu tego artykułu, to p Ba- 
rański nie może ponosić za to winy, gdyż 
odpowiedzialnym redaktorem pisma był red. 
Zdanowicz. 

Podprok. Bitner oskarżenie p. 
popiera. 

W) rezultacie po pięciogodzinnej rozpra- 
wie, Sąd ogłosił wyrok uniewinniający sę- 
dziego p. Łowicz - Barańskiego, motywując 
to tem. że nie znajduje dowodów jego winy. 

Tw. 

    

Siawciłło 

  

Za zabójstwo. 
Sąd Okręgowy w Nowogródku skazał 

Aleksego  Paszukiewiecza ze wsł Pinczyce, 
gm. zdzięciolskiej pow. nowogródzkiego na 
karę 6 lat więzienia za to że w czerwcu 
1931 r. na łące uderzył kosą Jana Huszczę 
w okolicę szyi powodując śmierć Huszczy. 

"Tłem zbrodni był spór majątkowy. 

Wyrok na komunistów. 
Sąd Okręgowy w Nowogródku skazał za 

działałność wywrotową mieszkańców gm. 
horodeczańskiej, pow. nowogródzkiego Jana 
i Aleksandra Biruków na 3 lata więzienia i 
Sergjusza Biruka na 2 lata twierdzy. 

Kuszelewo. 
Przedstawienie i zabawa w 

Kuszelewie 
W dniu 28 ubiegłego miesiąca zostało 

urządzone w Kuszełewie, staraniem Koła Ku- 
Szelewskiego Związku Pracy Obyw. Kobiet 
przedstawienie i zabawa taneszna w lokalu 
Szkoły Rolniczej. Na program wieczoru zło- 

s sztuka ludowa p. t. „Wigilja Św. 
Andrzeja*, występy chóru Szkoły Rolniczej 
i zabawa taneczna. Całość wypadła bardzo 
okazale. Co się tyczy samej sztuki, to zosta- 
ła odegrana przez koło amatorów zupełnie 
nieźle. Na pierwsze miejsce wysunął się p. 
P. Mikulski, który świetnie odegrał rołę swa- 

„ta Kapusty. Również dobrze wywiązała się 
ze swej roli p. A. Błońska. Chór pod dyrekcją 
p. M. Janczewskiego pozwala mieć nadzieję 
że z biegiem czasu dojdzie do bardzo dob- 
rych wyników. у 

Po przedstawieniu odbyła się zabawa, 
którą zaszczycił swoją obecnością p. wice- 
wojewoda, Fr. Godlewski. Ogółem z rozsprze 
daży biletów i z bufetu, który urządziły ра- 
nie z Komitetu, zebrano 150 zł. czystego 
dochodu. Suma ta została całkowicie prze- 
znączona na urządzenie choinki dła biednych 
dzieci w gminie Kuszełewo. JS, 

BE A T277077 7? 

„Klub uliczników”, 
Akademiekie Koło Łodzian, z którego ini 

cjatywy powstały i działają „Kursy czytania 
i pisania dła dorosłych* (liczące 64 osoby), 
postanowiło zająć się sprawa opieki i wy- 
chowania bezdomnych dzieci ulicznych. W 
tym celu stwerzyło „Klub ulicznikówć, gdzie 
znajdzie pomoe materjalną i moralną pewna 

ilość najmłodszych „uliezników*. Opieka nad 
nimi przejawia się w tem, że każdy z człon- 
ków „Kłubu* będzie otrzymywał szklankę 
mleka i dwie bułki, a następnie będzie miał 
możność spędzenia dwóch miłych godzin w 
ciepłym lokalu, słuchając baśni i opowieści, 
Oraz uczestnicząc w. grach, urządzanych 
przez opiekunów „Klubu* — akademików. 
Otwarcie „Kłubu uliczników* nastąpi dziś, 
dnia 4 grudnia, © godz. 4.30 w lokału Poł- 
skiej Macierzy Szkołnej, Wileńska 23, m. 9. 

Zorganizowanie „Klubu* nastąpiło dzięki 
ofiarności Kuratora „Koła Łodzian* prof. 
St. Hillera, oraz życzliwemu i wielce oby- 
watełskiemu stanowisku dyrekeji Pol. Mae. 
Szkolnej. 

SPORT 
MECZ P1ING-PONGOWY. 

W piątek o godzinie 6-ej wieczorem, od- 
będzie się w nowym lokalu ŻAKS-u, przy ul. 
Zawalnej 21 m. 10, mecz  ping-pongowy 
OGNISKO—ŻAKS, który zapowiada się bar- 
dzo interesująco ze względu na udział naj- 
lepszych rakiet Wilna, 

   

  

   

  

    

Mecz ping-pongowy rozegrany między 

1 p. p. Leg. — Sokół, zakończył się zwy- 
cięstwem legunów 6:3, 

ZEBRANIE PIŁKARZY WKS 1 P.P. LEG. 

Dziś t. j. w piątek o godz. 8-mej wiecz. 
odbędzie się wolne zebranie członków Se- 
kcji piłki nożnej w sali Ośrodka Wycho- 
wania Fizycznego. Uprasza się wszystkich 
członków o gmjalne przybycie ze wzgłędu 
na ważność spraw jakie będą poruszane na 
zebraniu. 

WALNE ZEBRANIE KLUBU WKS 1 p. p. 
LEG. 

W sobotę dnia 5 grudnia w Kasynie Pod- 
oficerskiem 1 p. p. Leg. ( w koszarach) od- 
będzie się walne zebranie klubu WKS 1 p. 
p. Leg. Początek zebrania o godz. 4 po poł. 
w razie braku quorum odbędzie sir w dru- 
gim terminie o godz. 4.30 Obecność wszyst- 
kich członków konieczna. 

PGR TATENA 

Popierajeie Przemysł Krajowy 

    

KU RJ ER 

   

WI EE NS Xx 1 

- Epidemja tyfusu. 
Zarządzenie władz. 

Według informaeyj, otrzymanych z Wy- 
działu Zdrowia Wileńskiego Urzędu Woje- 
wódzkiego, były od szeregu tygodni w róż- 
nych częściach miasta Wilna nótowane po- 
szczególne wypadki durn płamistego, zaś w 
ubiegłym tygodniu od 22 do 28-XI zapadło 
na tę chorobę 8 osób. Obecnie zapada 3—4 
osoby dziennie, co należy uważać już jako 
początek epidemji tej choroby w Wilnie. 

Władze wydały szereg zarządzeń w celu 
niedopuszczenia de rozszerzania się tyfusu. 
i tak: zarządzone przymusowe skierowywa- 
nie wszystkich chorych na dar płamisty do 
szpitala, mycie i odwszenie najbliższego о- 
teczenia chorych a dalej także osób, zamie- 
szkałych w domach i przytułkach nacłego- 
wych, zaządzono pouczanie ludności co do 
sposobów zwalezania tej choroby i t. p. 

Aby się nie zarazić durem płamistym, na- 
leży unikać mieszkań, gdzie były stwierdzo- 
ne wypadki duru plamistego, nałeży prze- 
strzegać czystości w mieszkaniach, czystoś- 
ci ciała, ubrania i bielizny oraz tępić inse- 
kty, które są głównemi roznosicielami tej 
choroby, jak wszy, pluskwy t. p. 

_ Według najnowszych badań naukowych, 
nie jest wykluczone, że w przenoszeniu za- 
razków chorobotwórczych tyfusu płamistego 
odgrywają pewną rolę szezury 

Na terenie powiatów województwa wileń- 
skłego notewano dotychczas sporadyczne 
wypadki duru płamistege, a tylko we wsi Po 
domchy gm dokszyckiej powiatu dziśnień- 
skiego stwierdzono ognisko epidemiczne, za- 
chorowało tam 8 osób, które przewieziono do 

szpitala Stłumieniem tego ogniska zajęła się 
miejscowa kolumna epidemiczna pod kie- 
runkiem lekarza. 

W związku z grożącą epidemją przybywa 
do Wilna w dniu dzisiejszym 4 bm. z War- 
szawy naczelnik Wydziału chorób zakaźnych 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dr. H. 
Palester. 

W najbliższych zaś dniach przyjeżdża do 
Wilna dr. Anigsztejn z Państwowego Zakla- 
du Higjeny w Warszawie dla prowzdzenia 
badań naukowych nad durem plamistym. Dr. 
Anigsztejn na zaproszenie rządu augielskie- 
go przeprowadzał podobne badania na wy- 
spach Hawajskich. 

  

KRONIKA 
4 
Grudzień | 

Dziś: + Barbary m., Piotra. 

Jutro: Anastaz , Kryspina. 

  

Wschód słońca 

Zachód . 
! g. 7 m. 4 
& — g. 15 m 28 

Spestrzeżenia Zzekładu Meteorsiagj! U. S$. P. 
w Wiinis z dnia 3 XII — 1931 raku 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 775 

Temperstura średnia  — 10 С. 
= wajwyżezni — 7° С 

> najniższa: — 13° С. 

Opad w miłimetrach: — 

Wiatr przeważaiący: połudn. 

Tendencja barom.: słaby wzrost, pot. spadek 

Uwagi: pogodnie, wietrzno. 

KOŚCIELNA. 

—- Roraty cechu szewców m. Wilna. W 

niedzielę 6 b. m. o godz. 6 rano w kościele 

św. Jana odbędą się roraty Cechu Szewców 

m. Wilna. 

— Roraty Kolejoweów. Staraniem Zjedno- 

czenia Kolejowców Polskich łącznie z dru- 

żynami parowozowemi we wtorek 8 b. m. o 

godz. 6 rano w Kościele 0. 0. Misjonarzy 

odbędą się na intencję Kolejowców Roraty, 

o przybycie na które Kolejowcy z rodzinami 

są proszeni. 

  

OSOBISTA 

-— Powórt p. wojewody. Pan wojewoda 

Beczkowicz w dniu 4 grudnia, w piątek, po- 

wraca z dwudniowego objazdu powiatów 

mołodeczańskiego, .wilejskiego i dziśnień- 

skiego. 

MIEJSKA. 

— Tranzlokaeja pogotowia ratunkowego. 

Z dniem wczorajszym pogotowie ratunkowe 

przeniesione została do nowego lokalu w mu 

rach po-Franciszkańskich. 

Lokal ten jest specjalnie przyszykowany 

do pomieszczenia pogotowia. 

— Rząd je straty poniesione przez 

miasto zB ai zbożowej. Na 

skutek interwencji szefa sekcji finansowej, 

ławnika Żejmo w Warszawie u miarodajnych 

władz rządowych, te ostatnie zgodziły się na 

pokrycie strat poniesionych przez miasto pod 

czas t. zw. interwencji zbożowej, gdy w oba- 

wie zwyżki cen Magistrat zakupił większą ję 

lość zboża, Potrzeba interwencji okazała się 

zbyteczną, ceny na zboże w międzyczasie 

znacznie spadły, wobec czego Magistrat zmu- 

szony był sprzedać zapasy zbożowe ze stra- 

tą 12000 złotych. Suma ta obecnie ma być 

miastu zwrócona przez rząd. 

SPRAWY PRASOWE. 

—- „Cajt* i „Tog* skonfiskowane. Władze 

administracyjne skonfiskowały wczorajszy na 

"kład czasopism żydowskich „Cajt” i „Tog“, 

za ujawnienie szczegółów dochodzenia pro- 

kuratorskiego w sprawie ustalenia przyczyn 

śmierci ś. p. W. Wacławskiego. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Z Sekcji Pośrednictwa Pracy. Sekcja 

Pośrednictwa Pracy przy Bratniej Pomocy 

Pol. Młodzieży Akademickiej U. S. B. w Wil- 

nie (ul. Wiełka 24) zawiadamia P. T. Publi- 

czność że na życzenie może polecić wykwali- 

fikowane siły korepetytorskie we wszelkim 

zakresie. Ponieważ sprawne funkcionowanie 

takiego organu, jakim jest Sekcja Paśrednict 

wa Pracy ułatwia w wysokim stopniu stud- 

ja dziesiątkom młodzieży akademickiej R: 

kcja jej, jak i innych akademickich organi- 

zacyj saraopomocowych jest w obecnym cza- 

sie najbardziej skuteczną w walce o pelny 

przypływ zdrowej polskiej inteligencji do 

zbiorowej pracy Narodu, 

Wszyscy poszukujący korepetytorów i in 

nych pracowników zechcą zgłaszać się w go- 

dzinach od 13—15 i 19—21 (lub telefonicz- 
nie Nr. 7-70 do Sekcji Pośrednictwa Pracy). 

— Z Domu Akademickiego. Referent Do- 

mu Akademickiego zawiadamia Kol.Kol. z 

listy kandydatów do mieszkań w Domu Aka- 

demickim, że mogą zamieszkać natychmiast 

po załatwieniu formalności wstępnych. 

Jednocześnie Komisja Kwalifikacyjna «a- 

wiadamia Kól.Koł., że podania o przyjęcie da 

Domu Akademickiego przyjmowane będą w 

dalszym ciągu. 

—- Z Koła Prawników. Zarząd Koła Praw- 

ników wzywa wszystkich członków, którzy 

dotychczas nie zwrócili książek do bibljote- 

ki do natychmiastowego ich zwrotu najpóź- 

niej do dnia 16 grudnia r. b. Jednocześnie 

zawiadamiamy, iż po dniu 15 b. m. ci Kol. 

Kol. którzy książek nie zwrócą będą imien- 

nie podawani do wiadomości publicznej. 

— Odezyty popularne w Ogniskach Kolejo- 

wych. Koło Prawników U. S. B. zawiadamia 

członków Koła, że są wznowione odczyty po 

pularne w Ogniskach Kolejowych na terenie 

Dyrekcji Wileńskiej P, K. P. 
" Warunki odczytów — z roku ubiegłego. 

Kol.Kol. z przygotowanemi tematami, ©- 

wentualnie chcący wziać udział w wyjazdach 

odczytowych mogą sie zgłaszać do Koła Pra- 

wników Studentów USB. (ul. Zamkowa 11) 

w poniedziałki i piątki w godz. 13—14 do 

kol. Bani. referenta społecznego. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Koncert na wpisy. Dnia 5-go b. m. w 

lokalu Gimn. Zygmunta Augusta odbędzie się 

koncert na wpisy dla niezamożnych uczniów. 

Program wypełnią p. p. Aleksandrowiczowa 

(„Ciotka Albinowa”), W. Biszewska (śpiew), 

Z. Bortkiewicz-Wiyleżyńska (špiew), T. Ma- 
recka (dekl), J. Wokulska-Piotrowiczowa 

(fortepj.), Z. Rewkowski (śpiew), J. Wasi- 
lewski (deklam.), K Wyrwicz Wichrowski 

(rzeczy wesołe). 

      

   

  

HARCERSKA. 
-- Akademicka Drużyna Harcerska. W 

sobotę dnia 5. grudnia b. r. odbędzie się 
zbiórka drużyny w lokału Zw. Osadników 

(Zygmuntowska 16) o godz. 20-tej. Program 
zbiórki: Uroczyste przyrzeczenie harcerskie 

„Mikolajki“. 

GOSPODARCZA. 
— Ożywienie w handlu rybnym. W ostat 

nim tygodniu na targi wiłeńskie przywiezio- 
no przeszło 2.000 klg. ryb. z jezior Wi- 
leńszczyzny. Pozatem większy transport róż- 

nych gatunków ryb wysłano do Warszawy. 
Obfity połów ryb był w pow. brasławskim 

i dziśnieńskim. 
Ceny ryb nie uległy jednak zniżce, a na- 

wet przeciwnie wohec ostainich mrozów po- 
drożały. 

— Ożywienie ruchu towarowego z Z. 5. 
R. R. Ze Stołpców donoszą, iż w ostatnim 

tygodniu zauważono znaczne ożywienie ru- 
chu towarowego. Codziennie przez stację 

graniczną przechodzi po kilkanaście wago- 
nów toy skich, i sowieckich. Do 
Rosji najwięcej idzie wagonów z manufaktu- 
rą, zaś do Polski futer, skór i wyrobów gu- 
mowych. 

— Koncesje wódczane będą przedłużane. 
Duże zaniepokojenie wśród koncesjonarjuszy 
monopołowych wywołała wiadomość o tem, 
że tym razem koncesje już nie będą przedłu- 
żane i z dniem 1 stycznia otrzymają je tylko 
inwalidzi. - 

Obecnie dowiadujemy się, że naskutek in- 
terwencji przedstawicieli organizacyj gospo- 
darczych u władz skarbowych, koncesje ©- 
sób nieuprzywilejowanych zostaną przedłu- 
żone. 

Koncesje odebrane będą tylko tym, któ- 
rzy naskutek protokółuów władz administra- 
cyjnych lub wyroków sądowych skazani z0- 
stali na pozbawieni koncesji monopolowej. 

Równocześnie wydane zostanie zarządze- 
nie, co do niektórych zmian w rozporządze 
niu do nowej ust, a szcezgółnie co do roz- 
planowania miejsc sprzedaży alkoholu. 

— Koszty utrzymania w Wiłnie wzrosły. 
Podług prowizorycznych narazie danych 40 
szły utrzymania w Wilnie w listopadzie w 
porównaniu do października wzrosły o bli- 
sko 5 proc. Koszty utrzymania wykazują 
zwłaszcza znaczny wzrost w związku z pod- 

rższeniem cen artykułów spożywczych, a 
więc w pierwszym rzędzie nabiału i chleba, 
który zdrożał. 

    

   

   

  

    

  

rę 

—- Uezezenie piętnastej roczniey  zgo- 
nu Henryka Sienkiewicza. Sekcja dramatycz 

na „Ogniska”* wystawia w niedzielę nadcho- 

dzącą 6-go b. m. o godz. 8-ej wieczorem 

barwną sztukę ze śpiewami i tańcami z po- 
wieści Henryka Sienkiewicza „Pani Wołady- 
jowska“. Do sztuki tej przygotowano nowe 
dekoracje i kostjamy. Reżyserja artysty te- 
atrów wileńskich p. Zbigniewa Śmiałowskie- 

10. 
° Przed rozpoczęciem sztuki p. Władysław 
Arcimowicz wygłosi prelekcję literacką 

— Odczyt. W: niedzielę dnia 6 grudnia o 
godzinie 1-ej w południe w sali „Ogniska 
Kolejowego” (Kolejowa 19) odbędzie się II- 
gi bezpłatny odczyt prof. Konstantego Gał- 
kowskiego na temat „Życie i twórczość Cho- 
pina“, ilustrowany wielkim -działem koncer- _ 
towym w którym biorą udział: p. Wacława 
Cumftėwna (fortepjan), p. Janina Kamińska 
(sopran), p: Bronisława Jagminówna (alt). 

Odczyt będzie ilustrowany przezroczami, 
Wstęp dła wszystkich wolny. 

— Zabezpieczenie torów kolejowych przed 
opadami Śnieżnemi. W roku ubiegłym Wi- 
leńska Dyrekcja PKP. otrzymała z Minister- 
stwa Komunikacji instrukcje o najodpowied 
niejszych sposobach wałki ze śniegiem i mro 
zami. 

W związku z rozpoczynającym się sezo- 
nem zimowym Ministerstwo Komunikacji za- 
żądało obecnie sprawozdania Dyrekcji w 
sprawie przedsięwziętych środków zaradczych 
na wypadek konieczności ochrony  kolet 
przed skutkami silnych opadów Śnieżnych. 

Ze sporządzonego już przez Dyrekcję spra 
wozdania, wysłanego do Ministerstwa wyni 
ka, że zastosowała się ona Ściśle do zeszło- 
rocznych zleceń i instrukcyj Ministerstwa, 
czyniąc najdalej posunięte środki zapobie- 

gawcze. 8 
Na wypadek obfitych opadów atmosf>- 

rycznych została już przygotowana odpowied 
nia iłość pługów odśnieżających, których pra 

ca pozwoli na utrzymanie normalnej komu- 
nikacji kolejowej. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Klub Włóczęgów. W piątek dnia 4 bm. 

zebranie Klubu Włóczęgów Senjorów nie 
odbędzie się ze względu na udział członków 
Klubu w pracach związanych z II Powszech- 
nym Spisem ludności. 

— Ze Związku Pań Doma. Dnia 10 b. m. 
o godz. 8 wiecz, w Sali €imnazjum Lelewela 
przy placu Łukiskim odbędzie się II zebra- 
nie Związku Pań Domu. 

Program następujący: 

1) Słowo wstępne wygłosi p. Helena Sta- 

romiejska. 
2) Odczyt p. t. „Jak należy organizować 

się gospodarczo w chwili obecnej. Na margi- 
nesie zamierzeń Związku Pań Domu* — wy 
głosi dyr. W. Mazurkiewicz. 

8) Sprawozdanie z I. Ogólnego Zjazdu 
Oddziałów w Warszawie. 

4) Pokazy materjałów na suknie, płaszcze 
itd, z Wileńskiej Spółdzielni Tkackiej. 

— Zarząd Koła Związku Oficerów Rezer- 
wy zawiadamia Kolegów oficerów i podcho- 
rążych rezerwy, iż dnia 5 grudnia 1931 r. 
o godzinie 18-ej w lokalu Koła Z. O. R. Wil- 
no — ul. Wiłeńska 33 (Klub Techników) 
odbędzie się pierwsza w bieżącym sezonie 
konferencja koleżeńska n. t. „Jednostka a 
Tłum, na którą Zarząd zaprasza. 

Z KOLEL | 
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— Przyjazd do Wilna największego po- 
cty hebrajskiego. Dziś przybywa do Wilna 
najznakomitszy poeta hebrajski Ch. N. Bia- 
lik, stale zamieszkały w Palestynie. Przyby- 
wającego gościa spotkają na dworcu przed- 
stawiciele społeczeństwa żydowskiego. 

KOMUNIKATY. 
‚ — Egzaminy dia rabinów i podrabinów. 

W dniu 14 grudnia 1931 r. o godz. 1l-ej w 

Urzędzie Wojewódzkim Wileńskim odbędzie 
się ostatnia w r. b. sesja komisji egzamina- 
cyjnej, egzaminu z języka polskiego dła kan- 
dydatów na rabinów i podrabinów, ubiegają - 
cych się o te stanowiska w gminach wyzna 
niowych na obszarze województwa wileń- 
skiego. 

Kandydaci na rabinów i podrabinów, któ- 
rzy dotąd nie złożyli egzaminu, a ubiegają się 
o te stanowiska w gminach, mają się stawić 
na egzamin we wskazanym terminie po zło- 
żeniu podań i uiszczeniu opłaty egzaminacyj- 
nej w kwocie zł, 30 (do Kasy Skarbowej do 
dyspozycji Urzędu Wojewódzkiego) z wymie- 

nieniem przeznaczenia tej kwoty. 
— Komitet Uczezenia 25-lecia Sakry Bi- 

skupiej J. E. Księdza Biskupa Władysława 
Bandurskiego w Wilnie zawiadamia, 
że jubiłatowi zostanie wręczony. w dniu 
uroczyst adres od społeczeństwa ziemi 
wiłeńskie 

W) związku z tem Komitet zdecydował 
przedłużyć termin składania przez organi- 

    

   

* zacje i instytucje zapotrzebowania na arku- 
i'sze na których mają zebrać podpisy swych 
członków. Wiobec tego uprasza Instytucje 
Państwowe, społeczne i wszelkie organizacje, 
chcące złożyć podpisy śwych członków o na- 
desłanie do sekretarjatu Komitetu, Tatarska 
3. w terminie najpóźniej do dnia 10-go grud- 
nia r. b. pełnego brzmienia nazwy danej 
instytucji w celu przygotowania odpowiednie 
go arkusza. 

Wszelkich informacji udziela Sekretarjat 
codziennie w godzinach od 17-iej do 19-tej: 
telef. 17-52. ; 

RÓŻNE. 
— На Skarbowa zawiadamia, że dnia 

24 listopada 1931 r. zgubiono grzbiet kwitar- 
jusza sekwestratorskiego Serji „O“  Nr.Nr 

430301—430400, w którym pozostało niezu- 
żytych 10 pokwitowań (Nr.Nr. 430391—- 
430400), zaopatrzonych w odcisk pieczęci u- 
rzędowej II Urzędu Skarbowego w Wilnie. 

— Filmy propagandowe. Koło Kolej 
Komitetu Floty Narodowej w Wilnie uz 

   

    

  

ъ ki w dziedzinie po- 
nia floty Wojennej i Handlowej. 

Filmy wyświetlane są w kinach: Kolejo- 
wem „Ognisku“. Miejskiem, „Hollywood“ i 
„Casino“, 

Koło Kolejowe Kom. Floty Narodowej 
gorąco zaleca obejrzenie zdjęć odnoszących 
się do rozbudowy potęgi Polski na morzu. 

— Dzieci dla dzieci. Śliczne przedstawie- 
nie dła dzieci, o którem już poprzednio pi- 
saliśmy, odbędzie się niezawodnie we wto- 
rek dnia 8 grudnia r. b. o godzinie 12 w po. 
łudnie w małej sali miejskiej, przy ul. Koń- 
skiej Nr. 3. 

Przedstawienie urządzają dzieci wileń- 
skie pod reżyserją p. Reny Dziewulskiej by- 
łej artystki Reduty, oraz znanego kompozy- 
tora p. prof. E. Dziewulskiego, dła dzieci 
rodaków naszych przebywających na obczyź- 
nie. 

„. Każde polskie dziecko, będąc na: tem 
przedstawieniu, poza własną przyjemnoś- 
cią, jaż tem samem złoży ofiarę dla dziawy 

polskiej na obczyźnie. Za pieniądze, uzyska- 
ne ze sprzedaży biletów, Towarzystwo „O- 
pieka Polska nad Rodakami na Obczyźnie” 
wyśle książki połskie do Francji naszym 
małym rodakom. ` 

iBlety od 30 gr. do 2 zł. wcześnie do na- 
bycia w księgarni Gebethnera i Wolfa ulica_ 
Mickiewicza 

RADJO 
FALA, 581 mtr. — MOC 22 Kw. 

PIĄTEK, dnia 4 GRUDNIA 1931 roku. 

Sygnał czasu. 14.10: Progr. dzien- 
ny. Muzyka z płyt gramofonowych. 
15.15: Kom. 15.25: „Rola instynktów w ży: 
pomimo próśb, bezpłatnie sali nie otrzymał. 
dla mąłodzieży (płyty). 16.20: „O boksie" — 

й, . Codzienny odcinek powiešcio- 
5: Lekcja angielskiego. 17.10: „Krół 

Aleksander I i królowa Elżbieta w Katedrze 
Wileńskiej" —— odczyt. 17.35: Koncert. 18.50: 
Kom. LOPP-u. 19.00: „Wybory Prezydenta 
na Litwie". 19. „Przegląd krajowej i za- 
granicznej prasy rolniczej”. 19.25; Program 
na sobotę. 19.30: Odczyt z Warsz. o spisie 
ludności, wygłosi minister Pieracki. 

19.45; Pras. dzien. radj. 20.00: Pogad. muzy- 
czna. 20.15: Koncert symfoniczny z Filhar- 
monji 22.45: Kom. i muzyka taneczna. 
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SOBOTA, dnia 5 grudnia 1931 r. 

11.58: Sygnał czasu, 12.10: Poranek szkol- 
ny. 14.10: Program dzienny. 14.15: Muzyka z 
płyt gramofonowych. 15.15: Wiadomości woj- 
skowe. 15.25: Przegląd wydawnictw perjod. 
15,45: Koncert życzeń (płyty). 16.20: Radjo- 
kronika, 16.40: Codzienny odcinek powieścio- 
wy. 16.50: Koncert życzeń (płyty). 17.00: Tee. 
nabożeństwa z kaplicy w Ostrej Bramie. 
18.05: Audycja i koncert dla dzieci. 18.50: 

   

  

" Kom. rolniczy Tow. O. K. R. 19.00: Tygodnik 
litewski. 1920: Kwadrans akademicki. 19.35: 
Progr. na niedzielę i rozm. 19.45: Pras. dzien. 
radj. 20.00: Feljeton z cyklu „Na widnokrę- 
gu“. 2015: Operetka („Niobe“ — Oscara 
Straussa). 21.55: „Dzwony“ — felj. 22.10: 
Koncert chopinowski. 22.40: Kom. 23.00: „A- 
kuku*—odcinek z docinkami. 23.50: Muzyka 
taneczna. ее 

NOWINKI RADJOWE. 
WYBORY PREZYDENTA LITWY. 

O godz. 19 zamiast pogadanki red. Janu- 
szą Ostrowskiego nadany zostanie odczyt p. 

  

' Marjana Beuermanna o wyborach prezydenta 
w Litwie Kowieńskiej. 

P. MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
PRZED MIKROFONEM. 

Niezmierną doniosłość mającego się od- 

yć w przyszłym tygodniu II powszechnego 
spisu ludności w Polsce podkreśli w swem 
przemówieniu przez radjo P. Minister Spraw 
Wewnętrznych Bronisław Pieracki, transmi- 
towanem dzisiaj z Warszawy o godz. 19.30 
na wszystkie stacje. 

Z-.KRÓLEWSKIEGO WILNA. 

Postacie króła Aleksandra Jagiellończy- 
ka i królowej Elżbiety, pierwszej małżonki 
Zygmunta Augusta naogół mało są znane 
szerszemu ogółowi. Dopiero odkrycie w Bazy 
lice Wileńskiej szczątków Aleksandra i Eiż- 
biety rozbudziło zainteresowanie się temi po- 
staciami. To też zapowied odczytu prof. Mie- 
czysława Limanowskiego, który dziś o godz. 
17m. 10 mówić będzie 0 nich, przyjęta zosta- 
ła przez radjusłuchaczy z żywem zadowole:- 
niem. 

   

BEETHOWEN I DEBUSSY. 
O godz. 2015 rozpocznie się transmisja 

koncertu symfonicznego z Filharmonji War- 
szawskiej. Program obejmuje między in. trzy 
Szkice symfoniczne p. t. Morze — GL De- 
bussyego (napisane w r. 1905) oraz 7 symfo- 
nję Beethovena. Przy pulpicie kapelmistrzov: 
skim stanie p. Massima Freccia. W przerwie 
koncertu znany. krytyk literacki p. St. Adam- 
czewski wygłosi feljeton, poświęcony twór- 
czości Kazimierza Przeerwy-Tetmajera. 
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„ nędzy do pieniędzy", „Dwa lądy, dwa kraje, jedno Serce, 
Od czwartku 3.XIl. 
  

Dla młodzieży 

K UR JER- 

  

» "r ° 

Kim Miejskie |; ц оао ж “ ё D 

Kaka okna ADA BE pr M mori wem? «PIEŚŃ WIOSENNA, i: : ar t iest k p. M. . ul. Ostrobramska 5. Początek o godz. 4. 6. B i 10 wiecz. Ceny miejsc: Kelio 40 ao 60 a as S 130 MO wieez. 

Bźwięk. Kino- О х 151 Сеп)а! 
o Kent gwiazda zolychia ANNA MAY WONG H A ž T A N G SS 

w słynnnym rekordowym arcyfilmie dźwiękowym "ir A HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

  

Tragiczna pi 

Dźwięk. Kino-Teatr 

Hollywood 
Mickiew 22, tel. 15-23 

Dziśi 

W roł. gł; Król. 
para kochanków 

operetka 
Dźwięk. Kino-Teatr 

P.A N UWAGA! 

Rekordowa 
komiczna! 

W rolach głównych: Rogen Treville, 
w New-jorku Joseph Smith. 

ń miłości egzotycznej kochanki rosyjskisgo oficera. 
Przecudne piosenki. Egzotyczna muzyka. Tańce rosyjskie. zo < Początek o godz. 4-ej 

WKRÓTCE przebój sezonu: Tajemnica Cytatieli Warszawskiej w-g powieści Gabzjeli Zapolskiej. 

Powrót do życia 
Janet Gaynor i Charles Farel. NAD PROGRAM: Kronika Morza Polskiego 

р 
Początek o godz. 4, 6, B i 10.30, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. Na |-szy seans ceny od 60 gr. 

Reeliz. slyn. režys. Ryszarda Helchberga. 
Na |-szy seans ceny zniżone 

O:szałamia, zachwyca i olśniewa 

widza tematem, grą i wystawą 

i Atrakcje dźwiękowe   

  

7 DNI SZCZĘŚCI Arcypikantny film, rozgrywający się na 
tle życia Paryża i przepięknej Wenecji. 

Janina Guise, orsz wspaniały tenor opery „Metropolitain House“ 
NAD PROGRAM: Dodatek dźwiękowy Foxa i dodatek Pathe. 

Prosimy zwrócić uwagę na nasze aparaty dźwięk. „Klangfilm* (A. Е. C.), które przewyższają wszelkie 

w 

Admin. „Kuriera Wileńsk.” 
codziennie od g. 9—3 i 7—9 w. 

НЧ 

Od roku 1843 istnieje | 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20: 

Meble. 
Jadaine, sypialne i ga- 
biastowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

HURTOWY SKŁAD PAPIERU 
I MATERJAŁÓW PIŚMIENNYCH 

8179 

SPÓŁKA AKCYJNA „PAPIER” 
WILNO, UL. ZAWALNA 13. TEL. 507. 
Poleca w dużym wyborze : 

kalendarze na rok 1932, ozdoby choinkowe, pocztówki świąteczne i nowo- 
roczne, księgi rachunkowe oraz wszelkie artykuły kancelaryjne i szkolne. 

Nr. 281 (2223) 

przyjmuje ogłoszenia ż 

  

NIEDROGO, 
1a dogodnych Warmiae 

I NA RATY. | r 
NADESZŁY p ! BIURO 0 GŁO SZ EN 

J. KARLIN ZOSTAŁO PRZENIESIONE 

DO NOWEGO LOKALU 
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ulica Wiełka 42. 

Dźwiękowe Kino 

C6/INS 
-. Wielka 47, tel. 

. Kino Kolejowe 

OGNISKO 
(ebok dworca kolejow.) 

  iane aparatury swym naturalnym i łagodnym dźwiękiem. Początek o g. 4-ej, w święta o g. 2-ej Ceny od 40 gr. 

Wkrótce! teso; Wiejski h * dźwięk 
film produkcji „Sowkino“ + 16jS 16 grzec Į 

Dziś! Wielki - lacyiny dźwiękowej ON ALBO JA 
i Hans Junkermen. 

NAD PROGRAM: 
(+ 

Dramat erotyczny, mejący za tlo stosunki 
rodzinne w rosyjskiej wsi. W rol. gł. wy- 
bitni art. teatru Stanisławskiego w Moskwie 

Jest to arcyprzebojowa awantura 
sensacyjno erotyczna. W rol. gł.: Harry Piel 

Film ten.jest najwspanialszą kreacją Harry Piela. 
Film, który nie miał w przeszłości równego sobie. 

Dodatek dźwiękowy Początek o godz, 4, 6, 8 i 10.30, w dnie 
. św. o g. Ż-ej. Na |-szy seans ceny zniż 

ZŁOTE BAGNO 
; Rzecz dzieje się w jednem z wielkich miast stołecznych 

W rolach głównych: George Bancroft, Olga Bakłanowa, Nancy Carroll i Paul Lukas. 
Początek o g. 5-ej, w święta o godz. 4-cj po poł. Ceny miejsc: I i I! po 60 gr., Ill po 50 gr., akadem. po 50 gr. 

15-41 

Dziś i dni następnyc Е 
Nadzwycz. film sezonu! 

Wielki szlagier p. t. 

Wepanialy dramat 
erotyczno-życiowy 
w B8-miu aktach. 

Maszynistka 
poszukuje posady 

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

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

przy ul. NIEMIECKIEJ 35 tel 605 
wejście frontowe |-sze piętro. 

BERZARENMAGZEZZDZZAWECNEZZAGANOWEOSNE 
  

po b. niskich cenach. 
Łaskawe oferty proszę 
kierować do Administx. 
„Kurjeza Wileńskiego” — 
Jagieloūska 3—!, tel. 99, 
pod „Molsynišika“ 2087 e I i a Mięsa. 

Remnatyzm "5722 

Magistrat m. Wilna 
podaje do wiadomości taryfy opłat za korzystanie z targowiska 
przy Rzežni, lokali i urządzeń Rzeżni Miejskiej i Stacji Kontroli 

Opłaty na targowisku: 

Dźwięk. Kino-Teatr | Dziś! Najnowsza bezkonkuren- 
cyjna 100% dźwiękowa 'supersen- 
sacja po raz pierwszy w Wilnie p.t. Legion walecznych 

Najpiękniejszy dźwie- 
kowy sensacyjny dra- 2) Za postój w oborach bydła sok teg ннна samicžnych. Informacyju- 

l. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

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

  

S ! : W. Z. P. 29. 
tabes zupełnie uleczalne. | |) Za bydło rogate i konie . . po 2 zł. od sztuki - 
b ki ię wada BO ORC Z WEN RPW FA RÓW Daj ZA = LEKARZ DENTYSTA 

„Hetrobalsam“ produkt ro- da Er asktomėi olejków bal. „ owce, kozy i cielęta . . . 0304 > P. ZARCWI 
60 gr. za dobę Wilno, Wielka 18. 

STYLOWY 
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Dogodny format i obfite infor- 
macje ze wszystkich dziedzin na 

czynią z ńaszego Kalendarz 
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praktycznych rad gospo- 

= 2 

nika lekarskiego i szeregu 

darskich odpowie 

Wilno, 

Poleca w wielkim wyborze po cenach najnižszych: 
Žyrandole do wszystkich pokoi, motory, wentylatory i wszelkiego rodzaju 
materjały instalacyjne 

    ==== Trocka 17,   

  

tej. 7-81. (zes najwyższy pomyśleć o ogłoszeniach šwiątecznych! 
Ogłoszenia do „KURJERA WILEŃSKIEGO" 
oraz do innych pism przyjmuje po cenach 

KALENDARZ- 
ALMANACH 

1932 
300 stronach 

niezbędnej dla każdego przez cały rok. 

8 ® Stali abonenci naszego pisma otrzymają ten Kalendarz- 20311 50 
. Almanach na specjalnie dogodnych warunkach — tylko 

  

rówki oszczędnościowe wszystkich firm i świec. Aparaty radjowe od | do 8 
lampowe ostatniej konstrukcji oraz dedektorowe i wszelki sp:zęt radjowy. 

Biuro koncesjonowane przyjmuje wszelkie roboty w zakres elektrotechniki wchodzące. 

iki M K A o NAd 

NOWOŠCI: 

LR ž > p 
= Upraszam o przekonanie się. 
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& 

który wyjdzie 

jeszcze w ciągu b. r. 
GRZEBIENIE ELEKTRYCZNE, į 
LAMPECZKI LANCELA, 
GARNITURY KRYSZTAŁOWE, 
PERFUMERJA, KOSMETYKA etc. 
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a-Almanachu rodzaj 

A GODBZIENNEGO PREZENTY NA WSZELKIE CENY i GUSTY 
poleca po cenach znacznie zniżonych 

J. PRUŽAN skt. Apt. 
Egz. od 1890 roku. Mickiewicza 15, vis-a-vis Hot. „Georges“, tel. 4-82   Krawiec 

męski i damski 
Gigała Antoni 
przyjmuje obstalunki 

ul. Rydza-Śmigłego 46/2 
8395 

  

Z powodu wyjazdu 
sprzedaje się 

JADŁODAJNIA 
lub wydzierżawię 

na dogodnych warunkach   TYYYYYYYYVYYYVYYYYYYVYYVYYYTYYYYYYYYYYYTYYYYYYYYYYYYYYYYVYVYYVYYYYYYYVYYYTYVYYVYVYY Ludwisarska 5. 8420 

|BIURO REKLAMOWE 
STEF. GRABOWSKIEGO 
w Wiinie, ul. Garbarska 1, tel. 82. 

—) KOSZTORYSY NA ŻĄDANIE (— 

a 
= 
a 
> 

Przybory do nagrzewania, żelazka elektryczne, ża- E NAJTAŃSZYCH 

= 
Е 

Н reperuję Pianina (242 
wynajmuję — Mickiewicza 
37-—32, Wiejście z ulicy 
Ciasnej, p. Estko. 7769 
  

Do Karnawału tańców 
salonowych i wirowych 

wyucza 
dyplomowany nauczyciel 

M. Alperowicz 
Wilno. Dąbrowskiego 3-12 

8399   

i światłem elektr., do wy- 
najęcia, ul. Kazimierzow- 

ska Nr. II, m. |. 

Łaźnia i wanny 
„Moskiewska”, 
21. Pasaż Bunimowicza. 
Czynne codziennie. 7623 

Kto chce mieć 
dokładny czasi dobrze u- 
regulowany zegarek, niech 
zajdnie do M. Dajchesa 
UL. ZAWALNA Nr. 41. 

8373 

Sam przeczytaj! 
Powiedź Innym! Na wzór 
Zagraniczny | Sposobem 
Korespondencyjnym uczą 
Szoferów ! Kursy Samo- 
chodowo -Motocyklowe 

Tuszyńskiego, Warszawa, 
Mazowiecka 11. Nie trać 
pieniędzy, czasu na wy- 
jazdy! Żądaj bezpłatnych 
prospektówi 8418-4 

Zawalna 
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Poszukuję 
posady 

rządcy domu 
tylko za mieszkanie 
w domach rządowych 
lub prywatnych, oraz 
w hotelach, posiadam 
dobre świadectwa.. 
Łaskawe oferty pro- 
szę nadsyłać do adm. 
„Kurj. Wiłeńskiego* 

pod Nr. 6872. 

BROSZURĘ. 
pouczającą o deniosłem 
znaczeniuziół leczniczych.. 
wysyła chorym darmo — 
Apteka w Liszkach. 

  

54) 

CZTERY DNI. 
Przekład autoryzowany z angielskiego. 

Cisza przeciągała się w nieskończo- 
ność. 

"Wkońcu Pike chrząknął i zaszurał 
nogaini; a Lucas poruszył się, przy- 
czem zatrzeszczał jego fotel. Ale te 
drobne dźwięki przełamały 'czar i Ra- 
venscourt. przemówił, Wszyscy spoj- 
czeli zdziwieni, bo głos jego brzmiał 
Jak głos wolnego człowieka, który ma 
jeszcze przed sobą całe życie. 

—. Gethryn, winszuję. panu!.. Od. 
krył pan tak dużo, nie mając prawie 
żadnej podstawy, że powinien pan do 
wiedzieć się wszystkiego, W szufladzie 
tego biurka — pokazał głową — jest 
koperta, której zawartość przeczyta 
pan... po mojej śmierci... : 

— Trzymajcie gol — ryknął Dy- 
soh, zrywając się z sofy. 
W pokoju wybuchła wrzawa, Trwx 

ło to sekundę, a pozostało we wspom- 
nieniu wszystkich jak” bardzo 'długo 
chwila. 

pó Wydawnictwo „Karjer Wileński     je 

Bo Ravenscourt zerwał się z fotelu, 
uderzył ramieniem Pike, który upadł 
jak długi na politurowaną podłogę, 
odparł zadziwiająco zręczny atak Lu: | 
casa, wyrżnęwszy go zakutemi w kaj- 
dany rękami w piersi, tak, że komi- 
sarz-asystent runął pod biurko, 
wyrwał się na wolność. Wydawał się 
w tej chwili nadłudzko olbrzymi, ja- 
sne włosy rozwiewały mu się w nie- 
ładzie nad czołem, stalowe oczy gorza 
ły jak dwa ognie. 

i 

I stało się, Wszyscy zrozumieli, co 
chciał zrobić i nikt nie zdążył prze. 
szkodzić. Dyson zdołał ledwie musnąć 
połę rozwianego płaszcza. i 

Zobaczyli w jednej chwili, błyska 
wicznej chwili jak Ravenscourt ze- 
brał się w sobie niby szybkobiegacz i 
skoczył ku środkowemu oknu. 

Na dwa kroki przed niem zatrzy- 
mał się w biegu, wyrzucił wprzód ża- 

    

   

kute w kajdany ręce i skoczył udzerza 
jąc niemi w. szybę. 

Zniknął wśród przerażającego brzę 
ku tłukącego się szkła, które posypa- 
ło się na dębową podłogę. Przez wiel- 
ką dziurę wdarł się do pokoju silny 
podmuch wiatru. 

Zapadła straszna cisza, wśród któ- 

rej do uszu obecnych dobiegł stłumio- 
ny, głuchy odgłos. 

Flood rzucił się do drzwi. Za nim' 
wypadli Pike i Dyson, a na końcu ku 
lejący Lucas. 

* Tylko Antoni nie ruszył się z miej- 
sca. Wogóle nie podnosił się. Po chwi 
li wyciągnął szufladę. Była pusta, tył 
ko na środku leżała długa cienka ko- 
perta. Na wierzchu widniał -zamaszy- 
sty brzydkj napis. 

Ściśle poufne. 
śmierci. 

Antoni zważył kopertę w ręku. By- 
ła bardzo lekka i zawierała' tylko dwa 
arkusze formatu kancelaryjnego — ра- 
pieru, zapisanego po obu stronach, 
Pismo było to samo co na kopercie, 
tylko mniejsze i staranniejsze. . Znać 
że piszący starał się, aby:było wyraź- 
ne. 

Otwórzyć w razie 

Antoni spojrzał na pierwszą stro 

  

nicę. Nie było nagłówka, ani wstępu. 
Rzecz zaczynała się odrazu. 

— „Nie wiem dlaczego to piszę. 
Muszę. Nie będę się bardzo rozwodził, 
bo niema nad czem. 

„Varolłes, marzec 1918 roku. Po- 
czątek wielkiego ataku niemieckiego. 
Na naszym.odcinku — piekło. Szcze- 
gólniejsza brygada-ma za swoje. Piek 
ło na ziemi i pod ziemią przez dwan"ś 
cie dni. Świeże wojska ciągle niby idą. 
a niema ich. 

_ .„Linja cofnęła się. Do djabła! Nie 
hyło rozkazu do odwrotu. Większe od 
działy cofnęły się, mniejsze zostały i 
utonęły. 

„Jeden punkt odcinka. Czterej lu- 
dzie z sierżantem i karabinem maszy- 
nowym. Nie Vickersem, lecz zabra- 
nym Niemcom razem z zapasem amu- 
nicji. , ) 

„Bronili się jak Iwy. O šwicie by- 
ło ich siedmiu, o dziewiątej już tylko 
czterech. O jedenastej trzech, a.w kwa 
drans później — dwóch. Sierżant z0- 
stał z jednym żołnierzem. Wszyscy by 
di dzielni, ale sierżant był wart sześ- 
ciu. 

„„W południe sierżant: został sam i ca się. zdecydować. 

zaraz potem. Niemcy zaprzestali ataku. 
Ogień ustał. Co za ulga! W pierwszej 
chwili aż boli. 

„Sierżant przy karabinie sięgnął do 
manierki z wodą. Była pusta. Zerwał 
ją więc z pasa i odrzucił. 

„Po prawej stronie w dziurze, wy- 
rwanej przez granat zaczął wyć An- 
glik, bo słyszałem niektóre słowa. To 
dowodzi, jak było cicho. 

„Gdzie ja byłem? O, byłem ofice- 
rem. Siedziałem w okopach za gniaz- 
dem karabinu maszynowego, wykopa 
nem przez sierżanta. Nie. Nie -służy- 
łem w tym pułku co on, ale wtedy na 
naszym odcinku panował piekielny za 
męt i nikt nie był na swojem miejscu. 

„Cisza przedłużała się w nieskoń- 

czoność. W wyrwie od granatu powtó 
rzyło się wycie. Oficer w okopie — to 
jest ja! — poczuł się lepiej i wylazł 

na przedpiersie. : 

„Prymitywne gniazdo karabinu 

maszynowego znajdowało się o jakieś 

dwadzieścia kroków dalej. Zobaczy- 

łem, że sierżant spojrzał na swój ka- 

rabin, a potem na wyrwę, skąd docho- 

dziły krzyki i jęki. Nie wiedział, na 
Niemey mogli * 

znów zacząć lada chwila. Nie wie- 
dział, czyby ewentualnie zdążył. 

„Zacząłam pełznąć w jego stronę, 
po suchym mule. Czułem  dygotanie* 
wnętrzności. Słońce prażyło nie jak w 
marcu, lecz jak w sierpniu. W powie 
trzu unosił się wstrętny zaduch. 

„Człowiek w wyrwie wrzeszezaš 
jak potępieniec. ; 

„Sierżant odwrócił się i zobaczyk 
mnie, Wtedy nie można było odróżnić 

na odlógłość oficera od: 'sanitarjusza.. 
Nim  przebyłem połowę dzielącej: 

mnie od niego odległości, zaczął krzy 
czeć, wskazując ręką na wyrwę. — 
„Zabierz go stamtąd! Gdzie siedziałeś. 
do cholery? Idź go zabrać! 

: „Wtem Niemcy zaczęli muzykę jūž- 
nie na żarty. 

„Oficer nie poruszył się. To byłem» 
ja! Nie poruszyłem się! Zostałem na: 
miejscu z twarzą przyciśniętą do zie- 
mi, .zrozpacźony, że opuściłem cuch- 
nący okop. Sierżant popatrzył na mnie: 

i popędził do wyrwy. 

(D. C. N.) 
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