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* niż połowy uprawnionych obiera Pre- 
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PALCIE TYLKI DBESTALLUNKOWE 
Litwa pod znakiem 
wyborów Prezydenta. 

Niedawno dość nieoczekiwanie na 
szpalty prasy litewskiej spadła odez- 
wa Prezydenta Snietony „Do Narodu'* 

a wśład za nią „Ustawa o obiorze Pre- 
zydenta“. 

  

    

   
Szukając bardziej wyczerpuj: 

wiadomości, sięgamy do litew 
„Dziennika Ustaw* — „Vyriausybės 

Žinios“ Nr. 36-9 z dn. 25 ub. m. Na ty 
tułowej stronie tego dziennika, w któ- 
rym publikują się zwykłe tylko usta- 
wy i rozporządzenia usankcjonowane 
przez władze państwowe — widnieje 
propagandowa . odezwa przedwybc 
cza Prezydenta Smetony „Do Na- 

rodu“'. 

Odezwa ta, będąca ze względu na 
niezwykłe miejsce -jej opublikowania, 
swojego rodzaju precedensem w usta- 
wodawstwie litewskiem — żawiera wy 

nurzenia Smetony, potępiające w czam 
buł rządy sejmowe i podkreślające je- 
go własne zasługi i prace położone w 
ciągu 6-ciu lat dla dobra Litwy. Jedno- 
<ześnie w odezwie swej prez. Smetona 

apoteozuje przewrót grudniowy. nazy- 
„wydarzeniem _ historycz- 

      

   
  

  

nem'', 
Mówiąc 60 motywach ogłoszen:a 

wyborów Prezydenta, Smetona w odez 
wie swej oświadcza: 

„Mając na 

  

względzie odpówiedzialny 
obowiązek rządzenr uznałem, iż wodzowi 

państwa nałeży: się publicznie wyrażonę po- 
parcie Narodu w. jego trudnem aniu. 

Przejęty tą troską, postanowiłem wy 
i ogłosić przewidzianą w AO i usta 
0 obiorze:- Prezydenta”. 

Pówyższa motywacja rózpisania 
wyborów Prezydenta, mimowoli. na- 
suwa przypuszczenia, iż nie. tyle: lu 
chodzi o umożliwienie 'społeczeństwu 
wolnego obioru reprezentanta ” pań- 

„publiczne wyraże- 
nie uznania, osobie ohecnego . pre 
denta, czyli innemi słowy zalegal 
wanie obeenego stauts quo. {5 

Tuż za odezwą, „Vyr. Žinios“ 7a- 
mieściły ustawę a obiorze prezydenta, 
ustala jącą procedurę tego aktu. Doko- 
nywują go wybrani przez rady samo- 
rządów gminnych, powiatowych i 
miejskich nadzwyczajni przedstawi- 
ciele narodu —- elektorzy w liczbie 
118-tu (Jeden na 20.000 mieszkańców). 

Zwołane przez Prenijera zgroma- 
dzenie elektorów w drodze tajnego 
głosowania, przy obecności nie mniej 

  

    

     

  

    

   zydenta. Prawo wysunięcia czyjejś 
„kandydatury na Prezydenta przysłu- 
guje nie mniej niż 20-tu elektorom. Na 
stanowisko Prezydenta może by 
brana osoha, licząca nie mniej niż 
lat. Kadencja Prezydenta wynosi 7 
lat. Przewodniczącym zgromadzenia 
elektorów jest Prezes Ministrów, któ- 
remu ustawa nadaje bardzo szerokie 
uprawnienia. 

Naprzykład $ 

    

45-ty ustawy: prze- 
widuje, iż a= ma prawo 
USUI ze zgromadzenia każdego nad- 

zwyczajnego przedstawiciela narodx, 

któryby zakłócił powagę i spokój i 
w razie potrzeby może w celu utrz 
mania porządku jąć się wszelkich ia 

nych środków. / 

Z drugiej strony uprawnienia zgro- 
madzenia elektorów są bardzo ogra- 
niczone, gdyż jak głosi $ 47-my usta- 
wy, — Nadzwyczajni przedstawiciełe 
narodu w czasie zgromadzenia poda 

  

  

  

  

  

ją jedynie głosy i nie r prawa 
wszczynania i żan innych 

  

spraw, ani też czynienia jakichkolwiek 
innych uchwał. 

Wielce charakterystycznym jest 
również $ 65-ty ustawy. ustalający, iż 

o ile żaden z kandydatów nie uzyska 
absolutnej większości głosów w ta- 
kim razie zarżądza się ponowne gło- 
sowanie, w czasie którego decyduje 
zwyczajna większość głosów. W razie 

gdyby głosy podzieliły się równo, Pre 
denio m zostaje kandydat najstarszy 
wiekiem. Przebija tu wyraźnie obawa 
i chęć zaasekurowania się przed mo- 
žliwošcią nieprzychylnego dla: rządu 
ukonstytuowania się zgromadzenia, w 
wypadku którego narodowcy pomimo 
wszystko nie mieliby absolutnej więk- 
szošci. 

Wreszcie godne uwagi jest de- 
monstracyjne łączenia obioru Prezv- 
denta z V-tą rocznicą przewrotu grud- 

  

   

" poważni 
" innej: opozycji. 

  

niowego, gdyż wybory elektorów ód- 
były się 2-go grudnia, zaś obiór Pre- 
zydenta nastąpi dnia 
r. b: 

Wybory elektorów, jak podaje „E!- 
ta" odb, się zupełnie spokojnie. Na 
prowineji w przeważającej ilości zo- 
stali obrani narodowcy, co zresztą by- 
ło do przewidzenia. 

      

Pobudką do przyśpieszenia wybo- 
ru Prezydenta była również, jak słusz- 
nie zaznacza .„Jaunakas Żinas”, pogar - 

a się ekonomiczna sytuacja Lit- 
wy, która. mogłaby zkodzić w Э- 
czach społeczeństwa rządowi narodow 
ców, — A więc czas wyborów został 
również wcale trafnie wybrany. 

    

Nie należy się spodziewać by wi- 
bory Prezydenta pociągnęły za sobą 

jakąś zmianę w dotychczasowej poli- 
tyce litewskiej, gdyż przepuszezeni 
przez tylokrotny filtr elektorzy niewąt- 
pliwie wyrażą swe uznanie dotychcza- 
sowemu Prezydentowi — Antoniemu 
Smetonie. - Będzie to połowiczne zale- 
galizowanie rządów narodowców 
połowiczne gdyż pozostanie jeszcze da 
załatwienia kwestja: Sejmu. 

Po wypróbowaniu swych sił w cza- 
sie wyborów "Prezydenta, narodowcy 
zechcą zapewne również skonstruówać 
Sejm o wyraźnej większości prorządo - 

: і’ппфзт Smetona Av rozmowie 

ZW spółpr acownikiem „łdische Stim- 
me“ oświadezył, iż wybory do Sejma 
zosłaną przeprov гайхопе po opracowa- 
niu'nowćj ordynacji wyborczej, dają - 
cej gwarancję, iż ćzłonkówie przyszłe- 
go -Śejniw będą praćówafi dla dobra 
Ojcżyzny. Oświadezenie to -jest dość 
wymowne: dla dalszych: płanów „„tau- 
łininków**' w dziedzinie utrwalania 
swojej pozycji polikiazas) w Republi- 
ce Litewski ). 

Jak dotąd; nic nie w; skazuje na to, 
aby na dej. drodze mogli oni spotkać 

jszy opór ze strony tej czy 
Nawet polityka silnej 

ręki w stosunku do opozycyjnego du- 
chowieństwa i powstały na tem tle kon 
flikt z Watykanem zakończyły się dla 
„tutininkó pomyślnie. Można się 
spodziewać, że pó zdobyciu pierwszego 
bastjonu „wołi narodu'* w postaci u 
znania dla obecnego Prezydenta, na- 
rodowcy forsownym marsze wyri- 
szą ku napawającemu ich dotąd oba- 

  

    

  

  

  

   

  

   

  

  

-wą — bastjonowi przedstawicielstweo 

  

narodowego. A zwycięstwo oczywi 
będzie po stronie silniejszego. 

Marjan Beiiermann. 

Obrady komisii gospodarczej 
przy min. rolnictwa. 

Onegdaj odbyło się w ministerstwie rol- 
nictwa pod przewodnictwem p. ministra d-ra 
Janta-Połczyńskiego t-sze posiedzenie op 
jodawezej «komisji gospodarczej, powołanej 
do życia przez p. ministra rolnictwa w chara- 
Kterze organu doradczego ministerstwa w 
sprawach gospodarczych. 

    

ostali zaproszeni pp. K. Es- 
ra „Fudakowski, poseł. W 

zes J. Karwacki, 
ski. Ponadto 

   

  

   oraz b. minister J. 
w posiedzeniu wz : prezes W. Przed 

z szereg wyższych urzędników mi- 
rolnictwa, przemysłu i handlu o- 

  
   

     

ni 
raz spraw. zagranicznych. 

Na porządku dziennym pierwszego dnia 
sy następujące: za- 

projekt u- 
tykułów 

obrad znalazły 
gadnienie zni 

y standary 

czych, pochodzen 

się s 

    
      

     

  

rolni- 

zagadnieniu konwe 
zadłużenia rolnicze 

Zagaja ją 
scharakteryzował przy: 
nisterstwo rolnictwa 2 
łać do życia wspomnianą komisję i wyraził 

gotowość wykorzystywania w jak najszer- 
szym zakresie przez ministerstwo rolnictwa 
wszystkich uwag, jakie będą zgłoszone przez 
komisję. 

    

Pożar szybu. 
LWÓW, 4. 12. (Pat). Prasa donosi, że o- 

negdaj pastwą płomieni padł szyb naftowy 
małopolskiej grupy towarzystw naftowych w 

Bóbrce obok Krosnhą. Ogień wybuchł wskutek 
nieostrożności jednego. z robotników, który 
rozgrzewając rurę, zaświecił zapałkę, przy- 
czem zapalił. się gaz ziemny powodując wy- 
buch, a następnie pożar. Robotnik ten odniósł 
ciężkie poparzenie i odwieziony został do 
szpitala w Krośnie. 

11-go grudnia + 

Audjencje u P. e 
WARSZAWA, 4. (Pat), W dniu 

4 grudnia o adnie: 3 p. Prezydent 
Rzeczypespolitej przyjął na audencii 
p. Premjera Prystora, o godzinie 11 
min. 30 delegację Związku Legjoni- 
stów w osobach dr. Piestrzyńskiego, dr 

Władysława Dziadosza, podsekretarza 
stanu Korsaka i Kaden. Bandrowskie- 
go, która zaprosiła Pana Prezydenta 
na wieczór pieśni legjonowej w dniu 
6 b. m. w Teatrze Wielkim. O gozi- 
nie 12 Pan Prezydent przyjął delegację 
z gen. Reuppertem na czele, która za- 
prosiła Pana Prezydenta na uroczy- 
stość otwarcia kamery niskiego ciśnie- 
nia w Centralnym Instytucie Badań 
Leczniczych. O godzinie 12. min. 30 
przyjął Pan Prezydent prezesa N. I. К 
p. Krzemieńskiego i wiceprezesa Ru- 
giewicza. 

Prymas Hiond u premiera 
NAC 

WARSZAW 2. (Pat). J. Em. 
prymas Polski ks. kabės Hlond zło- 
żył wczoraj wizytę p. -premjerowi, 
który w czasie swego pobytu w Pozna- 
niu wizytował wówczas ks. kardynała. 

Rada Ministrów. 
WARSZAWA, 4. 12. (Pat). W pią- 

tek dnia 4 b. m. odbyło się pód prze- 
wodnictwem premjera Aleksandra Pry 
stora posiedzenie Rady Ministrów. Na 
posiedzeniu tem Rada Ministrów 

twierdziła zamknięcie rachunków pań 
stwa na okres budżetowy 1929-80 i n- 
poważniła ministra skarbu do przed- 
stawienia tego zamknięcia Seimoi do 
zatwierdzenia. 

Dalej Rada Mińistrów zatwierdziła 
bilans oraz rachunek zysków i strat 
przedsiębiorstwa P: K. P. z Okresu 
od t-go kwietnia 1930 roku do 31-go 

marca 1931 roku. "Wreszcie Rada Mi- 
nistrów uchwaliła projekty ustaw o 

rejestrowym zasławie drzewnym i:i- 
gach kredytowych dła instytacyj rolni- 
czych, jak również rozporządzenie w 
sprawie zniesienia oraz zmiany granie 
niektórych powiatów na obszarze wó- 
jewództwa krakowskiegó. 

Zmyślona wiadomość 
o reorganizacji władz wojskowych. 

(Teł. od własń. koresp. z Warszawy). 

Dziś jedno z pism warszawskich 
podało wiadomość o rzekomej reorga 

nizacji naeżelnych władz wojskowych 
i.całkowitem zlikwidowaniu Głównego 

Sztabu. : ` 
Wiadomość ta wywołała zrozumia- 

łą sensację, lecz po sprawdzeniu U Źró- 
deł miarodajnych okazała się całko- 
wicie nieprawdziwą. 

    

   

  

    

    

  

  

  

Prezes Sławek dementuje. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Dzisiejszy „Robotnik* podał lis: 
sen. Moca. zawierający rzekomą. treść 
rozmowy prowadzonej przeż niego z 
p. prezesem Sławkiem, .w której p. 
Sławek miał się jakoby wyrazić, że 
jest zwolennikiem wprowadzenia w 
Polsce ustroju monarchicznego. 

W odpowiedzi na te prezes Sławek 
oświadczył dziś prasie: „Cóż mogę od- 
powiedzieć na to, co ktoś sobie uroił. 

P. Moc przypisuje mi rzeczy i póglądy 
które sam chyba wymarzył”. 

   

  

Wyniki pobytu min. Marinkowicza w Polsce. 
Komunikat oficjalny. 

WARSZAWA, 4. 12. (Pat). W cza- 

sie jak najbardziej przyjacielskich roz- 

mów, jakie mieli sposobność przepro- 

wadzić z sobą w Warszawie minister 

spraw zagr. Jugosławji p. Marinkovie 

i minister spraw zagr. Polski p. Zale- 

ski, obaj mężowie stanu zbadali sy- 

tuację ogólną i mogli stwierdzić z za- 

dowoleniem zupełną zbieżność swych 

poglądów na główne zagadnienia do- 

by obecnej. Rozmowy te pozwoliły 

im zdać sobie raz jeszcze sprawę z te: 

go, że oba kraje, między któremi nie- 

ma żadnych nieporozuniień, winny w 

przyszłości pracować 'nad jeszcze Ści- 

ślejszem j bardziej skutecznem zbliże- 

niem. i 

Pragnąc podkreślić ze specjalnym 

naciskiem pobratymstwo oraz współ- 

" ność podstaw kultury narodowej Pol- 

ski i Jugosławji, ministrowie podpi- 

sali konwencję. dotyczącą współpracy 

intelektualnej, która przyczyni się z 

  

pewnością do pogłębienia rozwijaja- 

cych się obecnie kontaktów w powyż: 

szej dziedzinie pomiędzy obu krajami 

Postanowili również popierać wszyst- 

kie wysiłki obu rządów, zmierzające 

do rozszerzenia stosunków gospodar- 

czych pomiędzy Polską a Jugosławją. 

W zakresie stosunków politycznych 

obaj mężowie stanu postanowili ko- 

munikować sobie wzajemnie swe po- 

glądy na wszystko, co dotyczy spraw 

mniejszościowych, rozbrojenia i u- 

trzymania traktatów pokojowych, w 

tem przekonaniu, że jedynie utrzyma- 

nie w mocy zobowiązań międzynaro- 

dowych może odrodzić ogólne zaufanie 

a przez to ułatwić przezwyciężenie 0- 

becnego kryzysu. Mieli wreszcie mo- 

żność stwierdzenia pewnych wyników: 

pozytywnych trwałej współpracy po- 

między Polską a Jugosławją w obrę- 

bie Euopy Środkowej i Wschodniej, 

współpracy, której celem jest ogólne 

„dźwignięcie polityczne i gospodarcze, 

„a która winna być nadal prow adzona 

w przyszłości. 

  

Min. Marinkowicz w Krakowie. 

KRAKÓW, 4. 12. (Pat). W piątek 

minister Jugosławii 

Dostojnym 

rano przybył tu 

Marinkowicz z małżonką. 

gościom towarzyszyli w podróży mi 

nister Zaleski z.małżonką, poseł Jugo- 

  

sławji w. Warszawie Lazarewicz i in. 

  

Na spotkanie przybyli «wojewoda 

krakowski dr. Kwaśniewski z małże n- 

ką i starosta grodzki Małaszyński. 

autem do 

     7 

dworca goście udali się 

Grand-Hotelu, gdzie powitał ich pre- 

zydent miasta Belina-Prażmowski. Po 

chwiłowem zatrzymaniu się w hoteiu 

goście udali się na zwiedzenie mia st      zwiedzając kolejno katedrę i Zamek 

królewski ma Wawelu, kościół na Skał- 

ce i t. d: Pani Marinkowicz zwiedziła 
   

również Muzeum Narodowe oraz Mu- 

zeum Czartoryskich. Wieczorem. goś- 
cie odjeżdżają:z Krakowa. 

Rezolucja polska - -czėskostowackiego 
' porozumienia prasowego. 

  

PRAGA, 4. 12. (Pat). W'dniu 4 b. 
'm. zakończyła prace czwarta dórocz- 
na konferen polsko- -czeskosłowne- 
kiegó pórozumienia prasowego. Przy- 
jętó jednomyślnie rezolucje następu- 
jącej treści: | ; 

Konferencja uważa za swój óbo- 
wiązek przestrzec opinję publiczną 

_ przed niebezpitczćństwem propagandy 
rewiżjonistycznej. Prasa czeskostowae 
ka i polska trwa niezłomnie przy za- 
sądzie, że nowy porządek, zbudow any 

kosztem tak wielkich ofiar Kry fiie- 
nia obu narodów, winien być *ho- 

wany, a wszelkie zakusy na nienaru- 
szalność traktatów pokojowych muszą 
być bezwzględnie odparte. 

      

   

Czwarta konferencja polsko-czesko- 
słowackiego porozumienia prasowego 
postanawia: 1) że oba komitety w nai- 
bliższym czasie złożą swoim rządom 
wyczerpujące memorjały, wykazujące 
niebezpieczeństwo i szkodliwość tych 
mełod i wystąpień prasowych, które 
zwracają się przeciwko Polsce lub 
Czechosłowacji; 2) zwrócą się do 
swych rządów, ażeby projekt połski 
rozbrojenia moralnego we wnioskach 
dotyczących prasy, został uznany ха 
obowiązujący w stosunkach polsko- 

czeskosłowackich, niezależnie od te- 
go, kiedy i jakie sankcje uzyska pro- 
jekt polski o rozbrojeniu moralnem na 
tereńie międzynarodowym. 

      

  

Skład gabinetu Skulenzeksa. 
RYGA, 4. 12. (Pat). — O godzinie 

21 min. 30 p. Skujeneeks odczytał de- 
klarację rządową omawiającą sprawy 
gospodarcze. — feki w nowym gabi- 
mecie zostały podzielone w sposób na- 
stępujący: premjer, minister spraw 
wewnętrznych i ezasówo p. 0. mini- 
stra finansów — Skujeneeks, minister 
wojny — gen. Balodis, kierownik mi- 

nisterstwa sprawiedliwości i minister 
oświaty Koeninsz, minister spraw za- 
granicznych — Zarninisz, minister ko 
munikacji — Kursits, minister opieki 
społecznej Ruguls i minister rołni- 
ctwa — Gulbis. — Do późnego wie- 
czora trwała jeszcze debata nad ex- 
pose. 

  

Dokoła zatargu chińsko - japońskiego. 
Rada Ligi Narodów wyczekuje. 

PARYŻ, 4. 12. (Pat). Dzień wczo- 
rajszy nie przyniósł nic nowego w о- 
bradach Rady Ligi Narodów, gdyż 
Japonja pozostaje nieprzejednana vo 
do ustalenia daty ewakuacji oraz.co do 
działań przeciwko bandytom. które 
chce przeprowadzić nawet w strefie 
neutralnej poza kontrolą obserwato- 
rów Ligi Narodów. Trudno jest przy- 

Plany japońskie 
MOSKWA, 4. 12. (Pat). — Prasa sowiecka 

podaje że w japońskich kełach wojskowych 
dyskutowane są różne formy organizacjł 
Mandżurji. Rada wojenna wypowiedzieć się 
miała rzekomo za stworzeniem mandżurskie- 
go generał-gubernatorstwa i podporządkowa- 
niem mu wszystkich miejseowości organów 
jopońskieh. 

- wiadomości. 

puszczać, by Japonja zmieniła swe sta- 

„nowisko. 
Wobec tego uwaga skoncentrow 

na jest na Tokio, skąd oczekuje się 
Również Chiny nie za- 

wiadomiły dotychczas, iż spełniły przy 
jęte zobowiązania co do ewakuacji tej 
okolicy, eo do której dali przyrzecze- 

nie. 

co do Mandżurji. 
Według projektu, przy: generał-guberna- 

torstwie miałby powstać rząd z różnemi sek- 
«jami, obejmującemi całość życia gospodar- 
czego i administracyjnego państwa. „Praw- 
da* do wiadomości tej dodaje, że istotnym 

  

celem planów inos jest aneksja Mand- 
żurji. 

Straty japońskie W Mandżurii. 
TOKJO, 4. 12. (Pat). 

ministerstwa wojny, od początku 
— Wedle danych 

akcji w 
Mandżurji Japończycy stracili 210 żołnierzy, . 

w tej liczbie 12 oficerów zabitych, oraz 473 
żołnierzy, w tej liczbie 27 oficerów, rannych. 

Zastrzeżenia 

rządu japońskiego. 

PARYŻ, 4. 12. (Pat). Yoshizawa 
przedstawił Briandowi zastrzeżenia 
rządu japońskiego co do projektu re- 
zolucji, zmierzającego do zorganizo- 
wania pasa neutralnego. 

Rząd japoński za pośrednictwem 
swego delegata podkreśla niemożli- 
wość poczynienia ustępstw w tej dzie- 
dzinie. Z drugiej strony z innych źró- 
de! dochodzą wiadomości o ruchach 
wojsk chińskich wpobliżu Mukdenu, 
zagrażających bezpieczeństwu garni- 
zonu japońskiego. 

Zdaniem kół japońskich, władza 
rządu nankińskiego nie jest uznawana 
przez oddziały Czang-Tso Lianga, któ- 
'rego wojska nie opuściły jeszcze pasa 
neutralnego. Delegat japoński spc- 
dziewa się otrzymać w dniu jutrzej- 
szym z Tokjo definitywne instrukcje. 

"czone z 

Nie znają się na dowcipach 
Tel. od wł. kor. z Warszawn. 

Krakowski „llustrowany Kurjer 
Codzienny“ podat za „Action Francai- 
e* wiadomość, że istnieje zamiar oże- 

nienia brata króla rumuńskiego ks. 
Mikołaja ze starszą córką Marszałka 
Piłsudskiego i powołania ks. Mikołaja 
na tron polski. 

Jak się dowiadujemy, redakcje obu 
tych pism padły ofiarą złośliwego dow 
cipu. 

Światowa sytuacja gospo- 
. darcza. 

W siedzibie Stow. Techników w Warsza- 
wie odbył się odczyt p. Józefa Kaczkowskie- 
go o światowej sytuacji gospodarczej. Prele- 
gent jest zdania, że obecnie przeżywany kry- 
zys wszechświatowy nie może być zaliczony 
do zwykłych kryzysów cyklicznych, że jest 
on poglębio padkami politycznemi, któ- 
re uniemożliwiają powrót do normalnych sto- 
sunków. Na potwierdzenie swego zdania przed 
stawił p. Kaczkowski na wykresie, niezmier- 
nie ciekawie zestawionym, a opartym na ma- 
terjałach Ligi odów, rozwój gospodarczy 
najważniejszych państw ata od czasu za- 

warcia pokoju do ostalniej doby, Z wykresu 
tego wynika, że dopiero w połowie 1930 r. 
zaczyna się, względnie uwidacznia załamanie 
konjunktury gospodarczej, co zbiega się z 
wypadkami politycznemi, w których Niemcy 
są pierwiastkiem, wywołującym niepokój i 

rekonstrukcję gospodarki 

    

   

   
     

   

  

   
  

        

świalów Ё 

„Poza tym wykresem prelegent przedstawił 
przy pomocy przeźroczy, szereg tablic. doty- 
czących podziału złota, stosunku złota do in- 
deksu sen, stanu złota w bankach emisyjnych 

i ruchu złota za ostatni okres czasu ;itp., a 
wreszcie omówił konjunkturę . gospodar: 
Polski, ilustrując ją również przeźroczami. , 

    

    

Polskie wybrzerze zamarza. 

GDYNIA, 4. 12. (Pat). Dziś w nocy 
zamarzła zatoka Pucka oraz port w 
Jastarni. ; $ : 

Wisła stanęła. 
LUBLIN, 4. 12. (Pat). — Wskatek pany- 

ch mrozów Wisła zamarzła pod Pulg- 
wzmi i Zawiehwostem, Bug — wzdłaż: mi 
      

ać województwa lubelskiego. 
Rzy 

70 arderów litewókiek < 
dla Łotyszów. 

Przyjęcie | mowy u posła 
Dajlide. В 

RYGA, 4. 12. (Tel. wł.). Wczoraż 
u posła litewskiego w Rydze, p. Dajli- 
de odbyło się galowe przyjęcie, połą- 

udekorowaniem litewskiemi 
"orderami 70-ciu osób z pośród rządo- 
wych i społecznych działaczy łotew- 
skich. 

W mowie, wygłoszonej po łotewskie 
p. Dajfide zaznaczył, że przedstawicie- 
łe epoki odrodzenia obu narodów, mi- 
mo wspólnych łosów ji celów, szli do- 
tychczas różnemi drogami i dopiere 
teraz zrozumieli, że te drogi trzeba 

Mostem, który powinien po- 
łączyć obydwa państwa, będzie 15 га- 
wartych osłatnio traktatów i konwen- 
cyj pomiędzy Łotwą a Litwą. 

W imieniu udekorowanych odpo- 
wiedział minister spr. wojsk. E. Laj- 

wskazując, że dzisiejsza uroczy - 
stość stanowi nowy dowód zaciśnia- 
jących się pomiędzy obu narodami 
stosunków, opartych na wzajemnem 
zrozumieniu i przyjaźni. : 

Rabunek sklepu jubiierskiage. 
WIEDEŃ, 4. 12. (Pat). — Wezoraj wie- 

ezorem nieznani sprawcy obrabowali zakład 
jubilerski przy ulicy Margaretien. Szkody 
wynoszą 200 tys. szylingów. 

NASL TATTO 

Z Białorusi Sowieckiej. 
Tępienie nacjonalizmu białoruskiego 

3 w Mińsku. ** 
Do Wilna nadeszla wiadomošė, iž wiel- 

kie wrażenie na Białorusi sowieckiej wywo- 
łał fakt aresztowania wyższego urzędnika ł 
działacza białoruskiego prof. Grzegorza Mich- 
niewicza. Michniewicz powrócił przed pół 
rokiem z Berlina, gdzie bawił w eelach naa- 
kowych. Władze sowieckie zarzucają Mich-- 
niewiezowi szerzenie naejonalizmu bialora- 
skiego wśród studentów a nawet profeso- 
rów. 

Zaznaczyć należy, iż po kllkumiesięcz- 
nem uspokojeniu władze sowieckie rozpo- 
<zęły ponownie rusyiikacyjną politykę we-- 
bee działaczy białoruskich i narodoweów. 

Ze szkół mińskich usunięto kilkunastu 
nauczycieli Białorusinów, zlikwidowano Z 
związki studenckie, które według władz sa- 

   

    

wieckich miały uprawiać nacjonalizm hin-- 
łoruski wśród młodzieży. 

Dr. med. EM. CHOLEM 
Urolog. 

Choroby nerek, pęcherza i dróg moczowyck. 

Jagiellońska 8, tel. 10-63. 
Przyjmuje 12—2 i 5—7.   
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AKCJA BIAŁORUSKA W CERKWI 
PRAWOSŁAWNEJ. 

Kwestja bbialorutenizacji Cerkwi 
Prawosławnej na ziemiach białorus- 
kich w Polsce zawsze była aktualną 
i znajdywała swój wyraz w działal- 
ności wielu ugrupowań białoruskich. 
Największy jednak rozwój tej akcji 
rozpoczął się przed rokiem, kiedy żo- 
stał utworzony w Wilnie „Centralny 
Komitet Prawosławny Białorutenizacji 
Cerkwi Prawosławnej. Cala działał- 
ność Komitetu, ogniskująca się zarów- 

no w ustawicznem interwenjowaniu 
u odpowiednich władz cierkiewnych, 

: jak i w szeregu nieoficjalnych jedno- 
dniówek i miesięczniku „Świetacz 
Biełarusi', była prowadzona w kie- 
runku ostrej walki z żywiołem rosyj- 
skim, który. głęboko tkwił w dotych- 

* czasowym ustroju Cerkwi Prawosław- 
nej. 

Wysuwanym przez Komitet postu- 
latóm, domagającym się całkowitego 
zbiałoruszczenia Cerkwi Prawosław- 
nej na ziemiach białoruskich w Polsce 
najbardziej sprzeciwiał się Konsystorz 
Prawosławny w Wilnie. Przeto całe 
ostrze akcji było zwrócone w pierw- 
szym rzędzie przeciwko Konsystorzo- 
wi i jego członkom. Łączy się z tem 
Ściśle głośna sprawa jednodniówek p. 
t. „Procz z lichazieliem* i „U imia 
praudy*, w których stawiano cały 
szereg zarzutów poszczególnym człon- 
kom Konsystorza, a za które był na- 
wet pociągnięty do odpowiedzialności 
sądowej ich autor — student Sergjusz 
Soroko. W dalszym ciągu powyższe 
ugrupowanie prowadzi nadał intensy- 
wną walkę z Konsystorzem na łamach 
wspomnianego już pisma _ „Świetącz 
Bielarusi“. 

Walka prowadzona przez „Centra- 
Iny Komitet Prawosławny* i poszcze- 
gólne jednostki z nim związane bu- 
dziła szereg zastrzeżeń wśród szersze- 
'go ogółu prawosławnych  Białorusi- 
nów, ze względu na metody i środki 
jakiemi w tej walce posługiwano się. 

  

Również moment celowości podob 
nej walki nasuwał szereg zastrzeżeń. 
Nieprzejednane stanowisko „Central: 
nego Prawosławnego Komitetu* wy- 
woływało zaciekły opór prawosławne- 
go wileńskiego Konsystorza. gdy che- 
dziło o realizację postulatów prawo- 
sławnych Białorusinów, odnośnie bia- 

łorutenizacji Cerkwi Prawosławnej. 
Przytem nie jest tajemnicą. że „Cen- 
tralny Komitet Prawoslawny“ poza 
paru jednostkami, moeno zaawanse- 

wanemi politycznie, nie miał dosta- 
tecznego oparcia wśród społeczeństwa 
białoruskiego. 

Zrozumialą zatem było rzeczą, że 
powinna była powstać jakaś nowa gru 
pa, któraby odrzucając a limine wszel- 
ką szkodliwą w dziedzinie religijno- 
cerkiewnej demagogję, jak również 
moment osobistej walki, nie przebie- 
rającej w środkach, dołożyła wszel- 
kich starań by narodowo-religijne in- 
teresy narodu białoruskiego były na- 
leżycie uwzględnione przez przawos- 
ławne władze duchowne. 

Obecnie taka grupa powstała, a jej 
organem jest „Hołas Prawosłaunaha 
Bielarusa“. 

Nowe prawosławne ugrupowanie 
białoruskie dąży do tych samych ce- 
lów, co i „Centr. Komitet Prawosław- 
ny“ lecz w swem postępowaniu po- 
sługuje się innemi metodami. Usiłuje 
ono pracę swą oprzeć na rzeczowem 
ustosunkowaniu się do władz duchow- 
nych pawosławnych, rozumie się nie 
rezygnując z posłulatów, stawianych 
wobec prawosławnych władz duchow- 
nych. 

Że te metody są słuszne Świadczy 
już chociażby to, że, jak się dowiadu- 
jemy, prawosławne władze konsystor- 
skie pozytywnie ustosunkowały się do 

niektórych postulatów białoruskich, 
co należy policzyć za zasługę nowego 
białoruskiego ugrupowania prawosła- 
wnego. w. 

  

LU BETA DEDE 6 "m: 

Teatr Lutnia. 
Pan Posel i Julia. Komedja w trzech attach K. Leczyctiego i J. Mackiewicza 
zo 
Komedja? Pierwszy i drugi akt ma 

wszelkie cechy dramatu, mimo wysił- 
ków autorów przetykania konceptami 
sytuacji nie komedjowo wcale przed- 
stawionej: posła broniącego publicznie 
uwiedzonych kobiet, a prywatnie (o 
czem wszyscy wiedzą), krzywdzącego 
uroczą Julję, by się żenić z bogatą zie- 
mianką. 

Na widowni zastanawiano się, któ- 
ry z autorów przemawia od Julji, a 
który od posła? Zapewne każdy mó- 
wi o tem co lepiej zna. W każdym ra- 
zie zbliska musieli się przypatrzeć 
prototypowi głównej osoby swej sztu- 
ki: ten obrońca różnych świętości, 
rotegowany przez kler, leader swej 
artji, persona grata arystokracji, (u- 

wielbia go hrabia, prezes Klubu stron- 
nictwa), przyszły minister jest w oso-, 
bistych stosunkach brutalem, chamem, 
miażdżącym wszystkich i wszystko po 
drodze, jest cynikiem, dbającym tył- 
ko o karjerę, przyznaje się do 20 lat 
pracy tylko w tym celu, co innego 
robi, a co innego mówi z trybuny sej- 
mowej i t. p. 

Słowem nie pożałowali ciemnych 
barw. Nie jest to rzecz nowa, ale mło- 
dzi autorowie z jakąś  prostolinijną 
naiwnością, bęz reszty ukazali taki typ 

i ukarali go też w dość naiwny i już 
zupełnie naciągany sposób. Ostatni 
akt jest najżywszy, ale i najmniej pra- 
wdziwy. Wszystko się tam dzieje po 
myśli Julji i redaktora, czyli autorów, 
nie liczących się z prawdopodobień- 
stwem. 

Właściwie, najciekawszym jest w 
sztuce problem, odwiecznie porusza- 
ny, niezgodności prywatnego życia 
człowieka z wygłaszanemi z forum za- 
sadami, lub chociaż stanowiskiem, wy- 
'zyskującem szacunek ludzi, na który 
objekt nie zasługuje. 

Jest to problem skomplikowany: 
przeciętnemu człowiekowi, nie mające- 
mu wielkich zasług społecznych czy 

politycznych, jego prywatne paskudz- 
twa nie uchodzą bezkarnie. O ile jest 
koniecznie potrzebny większej ilości 
ludzi jak Pan Poseł Nowacki, to ci 
przechodzą do porządku dziennego 
nad jego prywatnemi grzeszkami. A 
w wypadku wielkich zasług?.. Tak.. 
któż nie przyzna, że np. Wagner po- 
stąpił szpetnie... zabierając podstępnie 
żonę, Cosimę, córkę Liszta i Marji 
hr. d'Agoudt najlepszemu przyjacie- 
łowi, Biilowowi, który całego siebie 
poświęcał, żeby Wagnerewi torować 
drogę do sławy?... Któż nie zna u nas 
analogicznego wypadku ze sławnym 
muzykiem, który drugiemu, swemu 
opiekunowi i dobroczyńcy zabrał rów- 
nież żonę? A któż nawet z tych którym 
takie sprawki psują uwielbienie dla 
talentu, zdobędzie się na potępienie? 
Suma tych niezmiernych darów, któ- 
re daje genjusz, przewyższa winę. 
chociaż ona rzuca cień na charakter 
i osobę. Ale to jeszcze jest inna dzic- 
dzina. Dziedzina sztuki i talentu, w 
której uniesieniu, nieliczenie się ze 
stosunkami społecznemi mniej razi, 
gdyż ci ludzie nie występują jako ad- 
wokaci spraw, w którch oni pierwsi 
musieliby się dostać na ławę oskarżo- 

nych. ; 
A takim właśnie jest poseł Nowac- 

ki, jaskrawa karykatura (czy kary- 
katura?)... naszych zakłamanych sto- 
sunków. I dlatego jego historja ze 
skrzywdzoną i broniącą się za wszeł- 
ką cenę Julją, przerasta ramy kome- 
dji; drugi akt, acz rozwiekły i powta- 
rzający sytuację pierwszego, zawiera 
w sobie patetyczne momenty, zwłasz- 
cza scenę kiedy Julja chce się bronić. 
groźby Nowackiego, i niemoc redakto- 
ra... Rozmowa Żuka z Julją, to dobry 
duet miłosny naszych czasów. 

Pomysł zemsty i jej wykonanie, 
prowadzone, jak i cała sztuka świetną 
grą artystów, jest naiwny i ułożony 
według widzimisię autorów, ale zu- 

KsDoR LE. R W BL EN SK "T 

„Drugi Powszechny Spis Ludności 
Rzeczypospolitej. 

Dnia 9 grudnia b. r. odbędzie się II Pow- 
szechny Spis Ludneści, mieszkań, budynków 
mieszkalnych i dzieci w wieku szkołnym. 
Spisy tego rodzzju są przeprowadzane we 
wszystkich kulturalnych państwach conej- 
mniej raz na 10 Ist. W Połsce Niepodległej 
pierwszy spis powszechny odbył się dnia 
30 września 1921 r. jednak nie ebjął on ob- 
szaru m. Wiłna ł Wileńszczyzny. Dopiero 
obeeny II Spis wykaże dokładnie ludność 
całej Pelski i pozwołi władzom państwo- 
wym przy układaniu pianów gospodarczych 
dla całego państwa, uwzględniać odpowied- 
nio potrzeby Wilna i Wileńszczyzny. 

Jak wielkie znaczenie dla gospodarki pań 
stwowej i zapewnienia dobrobytu ludności 
posiada Spis powszechny, można przekonać 
się łatwo, biorąc pod uwagę, że wsz ie po- 
czynania rządu, zmierzające do podniesie- 
nia przemysłu, rolnictwa, handłu, rozbudowy 
dróg, zakładania szkół, zwalczania bezrobo- 
cia i t. d. opierają się na danych, uzyska- 
nych podczas spisów. Nie będzie miał pra- 
wa żaden przemysłowieć, handlowiec, rolnik, 
pracownik umysłowy czy fizyczny domagać 
się od państwa pomocy i zrozumienia jego 
potrzeb, o ile podczas spisu przez opiesza- 
łość czy niedbalstwo, w udziełaniu odpowie- 
dzi wprowadzi w błąd spisującego i tem sa- 
mem przyczyni się do zrobienia omyłek w 
obliczeniach statystycznych dła całego pań- 
stwa. 

Ze względu na znaczne koszty, jakieby 
spis pociągnął za sobą, gdyby był przepro- 
wadzony przez płatnych komisarzy, wszyscy 
komisarze pełnią obowiązki bezpłatnie rozu- 
miejąc potrzebę i znaczenie wykonywanych 
czynności. Unikamy dzięki temu nowego wy- 
datku ze strony skarbu państwa, a wobec 
tego, że fundusze skarbu są czerpane i z po- 
datków, unikamy wprowadzenia nowego 
obciążenia podatkowego. Należy więc tem- 
bardziej ułatwić Komisarzom spisowym ich 
ciężką, ofiarną I odpowiedzialną pracę. 

Komisarzami będą między innymi Wasze 
dzieci — uczniowie i uczeniee, którzy w ten 
sposób pierwszy raz w życiu będą mieli moż- 
ność własną pracą służyć Ojczyźnie. Niech 
że im ta praca, dzięki Wam będzie miła. 

Każdy komisarz spisowy, aż do General- 
nego Komisarza na całą Polskę włącznie, 
jest zobowiązany do zachowania tajemnicy 
zebranych wiadomości, z których zostaną 
ogłoszone jedynie liczby mówiące o ilości 
mieszkańców, ich wykształceniu, zatrudnie- 
niu i t. d. Ani osobom prywatnym, ani na“ 
wet władzom państwowym czy sądowym, 
komisarz spisowy nie ma prawa podawać 
nazwisk i adresów osób spłsanych. Po spraw 
dzeniu, że wszyscy został spisani, nazwiska 
i adresy zostaną zniszczone tak, aby nikt 
nie mógł zebranych wiadomości użyć do żad- 
nych innych cełów, niż obliczenia statystyez- 
ne. 

Komisarze spisowi będą obchodzili wszy- 
Stkie mieszkania już 7 grudnia 1931 r. by 
przygotować ludność do mającego się od- 
być spisu. Dnia 9 i 10 grudnia Komisarze 
będą sami spisywali wszystkich, którzy cho- 
ciażby nawet przypadkowo byli obecni i 

  

   

   

przenocowali z dnia 8 na 9 grudnia w dznem 
znieszkaniu oraz wszystkich, którzy zwykle 
mieszkają, ałe akurat tego dnia i tej nocy 
znajdowali się poza domem. 

Odpowiedzi na pytania będzie obowią- 
zany udzielić nietylko właściciel mieszka- 
nia, ale każdy, kogo koniisarz spisowy za- 
stanie w mieszkaniu. By nie trzeba było po 
kiłka razy odwiedzać tych samych mieszkań, 
Wiad Spisewe proszą wszystkich miesz- 
keńców © przygotowanie odpowiedzi na wy- 
liczone niżej pytania: 

1) Dokiadna data urodzenia (dzień, mie- 
siąc, rok) 

2) Miejsce (miejscowość, gmina i powiat) 
urodzenia 

3) Stan cywilny 
4) Wyznanie (Religja) 
5) Język ojczysty 
6) Dokładna nazwa szkoły lub zakładu 

naukowego, który osoba zapytywana ukoń- 
czyła oraz liczba kursów, oddziałów czy klas 
ukończonych w tym zakładzie 

1) Czy umie czytać i pisać 
8) Czem się trudni, jaki zawód posiada 

łub skąd czerpie Środki utrzymania? 
%) Czy pracuje samodzielnie w swoim za- 

wodzie, czy służy o kogoś? 
t0 Adres miejsca pracy 
11) Jeżeli dana osoba posiada gospodar- 

stwo rolne lub przedsiębiorstwo, podać ilość 

zatrudnionych pracowników 
12) Jeżeli posiada dwa zatrudnienia, lub 

dwa źródła dochodu, podać dodatkowe za- 
trudnienie, lub źródło dochodn 

13) Ježeli osoba spisywana jest właści- 
eielem rolnym lub dzierżawcą, winna podać 
iłość posiadanego gruntu i rodzaj (poła, lasy, 
łąki, pastwiska), 

Należy zgóry przygotować dokumenty 

zawierające te dane (dowód osobisty, Ksią- 

żeczka Kasy Chorych i t. p.). Osoby, które 

w dniach 9 i 10 wyjdą z domu winny pozo- 
stawić na kartce spisane odpowiedzi u ko- 

gos z domowników czy sąsiadów. Nienmie- 

jący pisać mogą poprosić osoby piśmienne 

© wypisanie im odpowiedzi. Prócz tego, 0 ile 

osoba spisywana nie jest stałym mieszkań- 

ccm mieszkania, w którem noeowała z dnia 

B na $ grudnia winna podać miejscowość, 

gminę I powiat gdzie mieszka stale i skąd 

przyjechała. Jeżeł zaś ktoś stałe mieszka w 
spisywanem mieszkaniu tylko wyjechał aku- 
rat na dzień spisu, należy zapisać przypusz- 
czalne miejsce pobyta w chwili spisu, poda- 
jące miejscowość, gminę i powiat. 

O ile odpowiedzi na te pytania zawczasu 
„będą przygotowane, komisarz łatwo wykona 
swą pracę i nie będzie zabierał czasu po- 
szezególłnym mieszkańcem swemi  pytania- 

mi. W przeciwnym razie będzie musiał tak 
długo pytać i przychodzić, aż się wszystkie- 
go nie dowie. 

Od ludności więc zależy, czy spls Woje- 

wództwa Wileńskiego zostanie przeprowa- 
dzony dobrze i szybko i czy przyniesie te 
korzyści mieszkańcom, które przynieść po- 
winien, o ile się nuda. 

WOJEWÓDZKA KOMISJA SPISOWA. 

  

    

   

          

Adolf Menjou 
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on CEO 

pozazdrości Panu noszącemu modny krawat, piękny oral, 

rękawiczki i eleganckie getry 

ze sklepu FRANCISZKA FRLICZKI    Zamkowa 9, tel, 6-46. 
  

pełnie nie do przyjęcia w rzeczywi- 
stości, gdyż roi się od niekonsekwen- 
cyj. Jednak jest najzabawniejszy. Za- 
znaczyć trzeba z całą stanowczością, 
że wprowadzenie zupełnie zbędnej do 
akcji, a wysoce niesmacznej i niesym- 
patycznej postaci intrygującego księ- 
dza, jest zgrzytem, którego nam do- 
tąd oszczędzali polscy, a nawet i „bez- 
božni“ francuscy autorzy, również ca- 
ła początkowa „religijna“ rozmowa 
siostry Julji, która się wogóle pęta nie- 
wiadomo poco ze swoim jezuitą, jest 

wysoce niesmaczna i powinna być 
skreślona. 

Publiczności było sporo, niezbyt o- 
klaskiwano autorów, artyści grali Świe 
tnie i-z przekonaniem, bo poszczegół- 
ne role są dobre do wygrania się. Po- 
sła grał zupełnie odpowiednio p. Gliń- 
ski, którego ponura ciężkość postaci 
dawała doskonały obraz duchowej bru 
talności uwodziciela Julji. Tę grała p. 
Brenoczy wspaniale, jakiż ta kobieta 
ma temperament! Myślę że dałaby ra- 
dy 10 posłom i bez pomocy Żuka, gdy. 
by Julja istotnie była taką pełną e- 
nergji osóbką, p. Ciecierski bez szar- 
ży, subtelnie odtworzył postać księcia 
prezesa, p. Wasilewski buł uroczym, 
przekonanym o swej misji uwodzicie- 
lem (pyszny pomysł to wyznanie „ca- 
łej* prawdy uwodzonej žonie),, pp. 
Rychłowska i Jasińska miały zwykły 
sukces, przedstawicieł opozycyjnego 
stronnictwa, senator (zawsze świetny 
Wałłejkoj, dał bardzo komiczną sy!- 

wetkę. Hiro. 

27 mam RE 

Poeta hebrajski Chaim Nachmea 
Bialik. 

Przybyły wczoraj do Wilna naj- 
większy współczesny poeta hebrajski, 
Ch. N. Bialik, zamieszkuje stale w Pa- 
lestynie. Jest on narodowym poetą ży- 
dowskim jak z treści tak z formy. 

Poezja żydowska dochodzi do wy- 
sokiego poziomu w utworach lirycz- 
nych. Bialik jest wyłącznie lirykiem 
i to lirykiem, jakich mało spotykamy 
w innej łiteraturze. Siła i wyrazisto: 
jego poetyckich uczuć, ich świeżo: 
i bezpośredniość nie mają sobie rów - 
nych w literaturze hebrajskiej. Jego 
„Pieśni światła* i poematy z wyjat- 
kiem „Zmarłych w Pustyni* są bar- 
dziej liryczne niż epickie. „Zohar* i 
„Hamathmid'* są to poematy liryczne. 
„Powieść o Pogromie“ to proroctwo 
w szerokiem tego słowa znaczeniu. 
Nawet bardzo plastyczny ,„Zwitek o 
płomieniu* zawiera więcej liryki niż 
epiki. Właśnie jako liryk zasłużył 
Bialak na nazwę poety narodowego 

współczesnego żydostwa. 

Ale Bialak jest ponadto poetą na- 
rodowym ze względu na treść swej 
twórczości. Bezgraniczna miłość ku 
staremu judaizmowi, biblijnemu i tat- 
mudycznemu, i bezbrzeżna tęsknoła 
za niechybnie znikającym lepszym do- 
bytkiem żydostwa — wypełniają 
pierwszy Okres twórczości Bialika 
(1891—1901). Miłość starych źródeł 
religijno-aarodowego judaizmu przy- 

    

   
z czasem u Bialaka urocz 

tragiczny charakter. He: okropnc 
ile tragizmu we wszystkiem! Bialik 
oddaje w mistrzowski sposób skompli- 

     

„kowany proces psychologiczny. zwią- 
zany z nienaturalnem życiem narodu 
bez ojezyzny. Izolację żydostwa i jego 
moc wyraził Bialik w symbolicznyin 
poemacie „Zmarli w Pustyni*, który 
inoże być porównany z klasycznemi 
wzorami epopei innych narodów. Śpią 
„zmarli w pustyni golusu, pogdążeni 
w głębokim piasku, bez wszelkich о- 
znak życia. Lecz ci zmarli są olbrzy* 
mami, choć pozornie ušmierceni, 

Bialik korząc się przed nieugięto 
ią golusowego Żyda względem eman 

acji i związanego z nią rozkładu, 
spogląda z wielką pogardą na połowicz 
nego Żyda współczesnego, Tutaj Bia- 
lik występuje jako prorok karzący. 
Niedługo przed pierwszym Kongre- 
sem Śjonistyczny (1897) wypowiada 
następujące proroctwa: „I naród mój 
wysechł, jakby łodyga wyschła, 
Jako trup leży, niezmiernie ciężki. 

W r. 1905, po pogromie kiszyniow- 

   

  
     у 
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skim, napisal Bialik swą „Powieść о 

pogromie“, gdzie krešli jego okropne 
ści. „Dość mam błagalnych waszych 
skomleń, skrzeczeń...' Walka narodu 
zamienia się u Bialika w walkę z Bo- 
giem. Poczucie niemocy przechodzi w 
przeciwieństwo, w. potężną siłę samw- 
obrony. 

    

. Lecz wszystkie motywy twórczości 
Bialika: szukanie pełni życia ziem 
skiego, tęsknota miłości, oburzeni 
ciemięzców ześrodkowały się | 
ognisku, w symbolicznym poemacie 
Bialika, najgłębszym z wszystkich 
które napisał, w „Zwitku o plo- 
mieniu ''. Jest to alegoryczna opowieść 
o tem, jak żydostwo, po utracie swc- 
go samodzielnego życia pc 
wędrowało po pustyni golusu a jedy- 
nym duchowym pokarmem jego była 
wiara w przyszłe zbawienie. 

   

    

  

  

      

Jak starożytny Jeremiasz przygo- 
towuje . Bialik swem  proroctwem 
„Końca* nowy „Początek* — począ- 
tek bardziej pełnego życia. 

Dr. A. Wirszubski. 

  

Centrolew przed sądem. 
Zakończenie badania świadków. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Dziś nareszcie przesłuchano trzech osłat- 
nich świadków. ępne dwa dni poświęco- 
ne będą zapozna się z dowodami rżeczo- 

wemi dołączonemi do sprawy, poczem nastą 
pi 10-dniowa przerwa, w cełu dania możno- 
ści stronom należytego przygoątowania się do 
przemówień. Dnia 14 grudnia rozpoczną się 
przemówienia prokuratorów, które potrwa- 
ją przypuszczalnie 3—4 dni. 

Po przemówieniach oskarżycieli nastąpią 
przemówienia adwokatów. V y 16-tu za- 
powiedzieli swoje mowy. ży też brać 
pod uwagę możliwe repliki i przemówienia 
11-tu oskarżonych, wobec czego: zakończenia 
procesu należy spodziewać się dopiero po 
Bożem Narodzeniu. 

Dziś zeznawali adw. z Przemyśla — Сгов- 
feld przewodniczący O. K. R. w Przemyślu i 
pos. Róg, prezes Klubu Ludowego w poprzed 
nim Sejmie wice-marszałek, który zeznaje, 
że pierwsze wspólne wystąpienie Centrolewu 
śmiało miejsce po zajściu z oficerami w kulu- 
arach sejnowych. Wystąpiono wówczas na 
pleum Sejmu z wnioskiem o wyrażenie vo- 
tum nieufności rządowi Świtalskiego. Poza- 
tem Świadek daje, już kilkakrotnie о$- 

wietlaną, genezę polityczną zwołania kongre- 
su krakowskiego i wkońcu zaznacza, że w 

prywatnych rozmowach między członkami 
Centrolewu poruszano sprawę postawienia 
wniosku o pociągnięcie Prezydenta Rzplitej 
do odpowiedzialności przed Trybunałem Sta- 
nu, wobec czego Prezydent musiałby ustąpić 

    

   

i złożyć władzę na ręce marszałka Sejmu, 
którym był wówczas. Daszyński. 

PROKURATOR: A z kim pan te rozmowy 
prowadził, gdzie i kiedy? 

Świadek odpowiada, że nie pamięta. 

PROKURATOR: Na czyjo głosy, liczyli 
panowie w tym wypadku? 

ŚWIADEK: Centrolew miał wówczas 18% 
głosów, Klub Narodowy — 37 i Klub Ukra- 
iński 40. 

Adwokaci i prokurator zrzekają się sze- 
regu skoich świadków, a po krótkiej przer- 
wie sąd odczytuje zeznania tych świadków, 
którzy z różnych powodów na rozprawę nie 
przybyli. Odczytano m. in. zeznania urzędni- 
ka M. S. W. Szymborskiego o akcji Centro- 
lewu, posła na Sejm gdański Lendziona © 
wypowiedzianych przez p Mastka  obelży- 
wych słowach o Polsce, i Bron. Żywota, któ- 
ry był obecny na Kongresie Centrołewu i ze- 
znaje, że rezolucja wówczas uchwalona pod- 
burzała przeciwko państwu. 

Zkolei nastąpiła ekspertyza biegłych w 
celu ustalenia czy odezwy, biuletyny infor 
macyjne i ulotki były drukowanę w drukar- 
ni „Robotnika“, Biegli orzekli, že co do po- 

chodzenia tych druków absolutnej pewno- 
ści być nie może. Najważniejszem jednak 
jest to, że przy zestawianiu odezwy „Do bra- 
ci policjantów* z drukami pochodzącemi z 
drukarni „Robotnika” zachodzi to samo zgru 
powanie czcionek. 

  

List vicemarsz. St. Cara. 

W związku z zeznaniami b. pre- 
zesa Sądu Najwyższego, p. Mogilnic- 
kiego, - złożonemi podczas przewodu 
sądowego w procesie 11-tu członków 
Centrolewu, wicemarsz. Sejmu, p. Stan. 
Car opublikował w „Gazecie Polskiej** 

z dn. 3 b. m. list otwarty, w którym 
zaprzecza stawianym mu zarzutom, 
że jako minister sprawiedliwości usi- 
łował wpływać na orzeczenia sądowe. 
Wicemarsz. Car nie neguje, że w r. 
1928 konferował z p. Mogilnickim m. 
in. na temat znaczenia j formy uchy- 
lania dekretów Prezydenta Rzeczyp., 
t. zn. na temat interpretacji art. 44 
Konstytucji. Nie miała jednak ta roz- 
mowa żadnego związku z jakąkolwiek 
konkretną sprawą sądową. 

„-.Twierdzę stanowczo — pisze p. Car,— 
że p. Mogilnicki składając zeznania przed 
Sądem w dniu 1 grudnia r, b., nie umiał za- 
panować nad tem uczuciem i dlatego przy- 
toczonym przez siebie fąktom nadał zabar- 
wienie fałszywe, do gruntu zmieniające ich 
treść istotną i sens, przez co wytworzył obraz 
nieprawdziwy, jakby z odbicia we wklęsłera 
zwierciadle". 

Wicemarsz. Car przypisuje wystą- 
pienie p. Mogilnickiego niechęci do 
siebie, bowiem, będąc ministrem spra- 
wiedliwości przeniósł w r. 1929 p. Mo- 
gilnickiego w stan spoczynku stosow- 
nie do art. 284 prawa o ustroju Sądów 
powsz. Uczynił to, ponieważ nie mógł 

kierownictwa jednej z izb 
ego w rękach zdecydowanego 

przeciwnika nowego ustroju, któryby rozpo- 
częte prace unifikacyjne sabotował, a w do- 
datku jednostka o skłonnościach wybitnie ne 
gatywnych i formach groteskowych*. 

Pspierajele Przemysł Krałowty 

   

Kłub Narodowy interwenjuje. 
Tel. od wł kor. z Warszawy. 

Klub Narodowy wystosował pismo do 
marszałka Świtalskiego w związku z zezna- 
niami złożonemi wczoraj przed Sądem przez 
dr. Dziadosza, oświadcza on w swojem pis- 
anie, że p. Dziadosz w sposób nieprzyzwoity 
wyraził się o p. Rybarskim, wobec czego, pro- 
si p. marsz. Świtalskiego by wydał właści- 
we zarządzenie i ukarał podwładnego sobie 
urzędnika. 

—— 

Wielka eksplozja materjałów 
wybuchowych. — 

BERTHELEY (Kalifornjaj, 4. 12. (Pat). — 
Wczoraj wieczorem w ezasie pożaru w jed- 
nym z budynków nastąpiła eksplozja małer- 
jałów chemicznych. Dwie osoby poniosły 
Śmierć, jedna eiężkie rany, zaś okoła 60 о- 
sób zostało lżej poranionyeh. O 3 osobach 
brak wiadomości. Siłą wybuchu rozpalone 
wiązania i bełki rzucone były na - znaczną 

odległość i spadły na przyglądającą się poźa 
rowi pubłiczność, raniąc ciężko kilka osób. 
Szkody obliczają na 6 miljonów dołarów. 

Do zwalczania tyfusu plamistego 
poleca się proszek japoński KATOL, któ- 

аааа A M ОЕр 
ię rozwija, gdzie mieszkanie jest 

zanieczyszczone przez robactwo, a szcze- 
gólnie przez wszy odzieżowe. 

KATO L sprzedaje się w składach 
aptecznych i aptekach. 

Przedstawiciel Katolu H. Wojtkiewicz, 
Wiino, Kalwaryjska 21. 

eee eee eee 

PARNIKI do kartofli 
udoskonalonego systemu, bardzo овт- 
czędne i praktyczne w użyciu. tudzież 
gniotowniki, płuczki i sortowniki 

do kartofli poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
WILNO, ul. Zawalna Nr. ||-a. 
Dogodne warunki kupna — żądajcie 

prospektów. 7080 
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Witoldowy zeszyt „Ateneum Wileńskiego". 
„Ateneum Wileńskie*, Czasopismo naukowe, poświęcone badaniom prze- 
szłości ziem Wielkiego X. Litewskiego. Rocznik VII. Zeszyt 3-4. Wydaw- 

 nictwo Wydziału III Towarzystwa 

Tyle wiadomości czerpiemy z tej 
«ciekawej niezmiernie pracy. 

Mniej już interesujące dla niespe- 
<jalistów są rozprawy inne, pomiesz- 
<zone w tymże zeszycie Ateneum, a 

mianowicie: prof. Jana Jakubowskie- 
go: Przywilej Witołda dla m. Kowna 
oraz — Gdzie leżało Horodno hipac- 
kiego latopisu?; Józefa Puzyny: Kor- 
jat i Korjatowicze; dr.Fr.A.Doubek'a: 
Formuła pozdrowienia (Salutatio) w 
Codex epistolaris Vitoldi oraz 
Skarga Żmudzinów i odpowiedź za- 
konu niemieckiego z r. 1416; Michała 
ŹŻdana: Stosunki litewsko-tatarskie za 
czasów Witolda; Wandy Białowiej- 
skiej: Stosunki Litwy z Moskwą w. 
pierwszej połowie panowania Aleksan 
dra Jagiellończyka; Stanisława Bod- 
niaka: Z wyprawy radoszkowickiej na . 

||| Moskwę w r. 1567/8; prof. Jana Oki: 
- Paweł Deusterwalt, nieznany humani- 

*) Cz. II patrz „Kurjer Wileński* z dn. 
5: m 
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Przyjaciół Nauk w Wilnie. Wilno 1930. 

III *) 

sta XV wieku oraz — Nieznanego au-- 
tora pieśń o bitwie pod Grunwaldem; 
Marty Burbianki: Antoni Hlebowicz 
zapomniany biograf Witolda; prof. 
Władysława Semkowicza: Nieznane 
nadania Witolda dla osób prywat- 
nych; prof. Ryszarda Mienickiego: 
Ttrzy dokumenty z wieku XV dotyczą 
ce Ziemi Połockiej. 

Prócz artykułów powyższych w a 

statnim zeszycie Ateneum. mamy jesz- 
cze szereg recenzyj z prac poświęco- 
nych przeszłości ziem W. X. Litew- 

skiego, a dalej niezwykle cenne wia- 
domości, zebrane przez Michała Am- 
brosa w dwu artykułach: Czasopisma 
wileńskieego rejonu bibljograficznego 
w roku 1930 oraz Wileńska bibljogra- 
fja regjonalna w II półroczu 1930 r. 
Dowiadujemy się z nich, że na terenie 
4 północno-wschodnich województw 
zarejestrowano w drugiem półroczu 
1930 r. ogółem 531 druków, co wraz 
z 277 pierwszego półrocza tworzy 

rocznie 808 pozycyj. Na cytrę ową 
składają się druki nieperjodyczne, a 
z perjodycznych tyłko te, które poja- 
wiały się rzadziej, niź kwartalnie, lub 
wyszły po raz pierwszy. Spadek w po- 
równaniu z r. 1929 wynosi 322 oka- 
zów drukarskich, a zatem więcej niż 
', całej produkcji r. 1929. Nawet rok 
1928 prezeywższył 29 egzemplarzarni 
roczną produkcję roku 1930. To samo 
zjawisko zachodzi i w dziedzinie cza- 
sopism. Gdy chodzi o język owych 
druków, to w języku połskim jest dru- 
ków 64,6 procenta, a obejmuje za ca- 
ły rok 1930 pozycyj 531. Reszta 293 
druków tegoż roku dziełi się na: ję- 
zyk żydowski łącznie z hebrajskim 
199, białoruski 46, rosyjski 19, litew- 
ski 15, łaciński 9, niemiecki 3, fran- 
cuski 1, angielski 1. O ile w porów- 
naniu z rokiem ubiegłym język biało- 
ruski, litewski i rosyjski utrzymały się 
naogół na tym samym poziomie, to 
język żydowski cofa się, i to jest god- 
nem uwagi, bo Wilno nałeżało do naj- 
poważniejszych ośrodków  wydaw- 
nictw żydowskich. Częściowo fakt po- 
wyższy tłumaczy przeniesienie się nie- 
których żydowskich pubłikacyj zagra- 
nicę, do Rosji, z powodu zbyt wyso- 
kiego kosztu druku w Wilnie. 

Na czele całej produkcji rejonu 

kroczy Wilno ze swemi 569 drukami; 
po niem idą: Pińsk -— 69 druków, 
Łomża 52, Białystok 50, Brześć 41, 
Grodno 17, Nowogródek J1, Suwałki 
4, Grajewo 3, Głębokie 2, Słonim 2, 
Święciany 2, Baranowicze 1 i Wołko- 
wysk 1. 

Treść połityczno-społeczna bierze 
górę mając 274 druków. Zaznacza tu 
swoje znamię okres wyborów. Dru- 
gie zkołei miejsce w ilości 91 druków 

zajmują druki treści informacyjnej. 
Na treść religijną przypada 105 pozy- 
cyj. Do literatury pięknej szerzej po- 
jętej należy 110 utworów. Dział nau- 
kowy reprezentuje 87 okazów. Treść 
kształcąca objęła 57 druków w posta- 
ci popularnych opracowań i podręcz- 
ników szkolnych. Pozatem wybito 38 
czasopism nowych. 

Nie zostały uwzględnione w po- 
wyższej statyscyce 1726 plakatów i 
formularzy. 

Czasopiśmiennictwo wileńskiego 0- 
kręgu bibljograficznego, obejmujące- 
go województwa: wileńskie, nowo- 
gródzkie, poleskie i białostockie, znaj. 
duje się od roku 1928 w stadjum spad 
ku ilościowego. Kiedy w r. 1928 li- 
czono czasopism 208, w r. 1929 skur- 
czyła się ich liczba do 192, aby w na- 
stępnym, 1930, zmniejszyć się jeszcze 

do 186. Uwzględniając, że wśród tych 
186 prawie */* bo 57, to pisma, które 
w r. 1930 ziłczęły dopiero wychodzić, 
ujrzymy przerażającą Śmiertelność na 
szych czasopism. Wyraża się ona w 
roku 1929 w liczbie 64 pism, czyli *» 
ogółu. 

Język polski ilością bije wszystkie 
inne razem wzięte, stanowiąc 120 cza- 
sopism, czyli 64,5 procenta. Po nim 
idzie żydowski z hebrajskim dając 40 
pozycyj — 21,5 proc., białoruski 13 
(7 proc.), wreszcie litewski 6 i rosyj- 
ski 7. Białoruski i litewski ograniezy- 
ły się wyłącznie do Wilna, rosyjski z 
dwoma okazami sięgnął i do Brześcia. 
Zato żydowski miał przewagę poza 
Wilnem, wytłaczając tam 25 pism, 
gdy w Wilnie drukowało się ich 15. 
Język polski rozdzielił się w równej 
ilości pozycyj na m. Wilno i na pro- 

wincję. - 

Pod wizględem częstości wycho- 
dzenia, to najwięcej pojawiło się mie- 
sięczników, bo aż 45. Drugie miejsce 

zajmują pisma nieokresowe; było ich 

41. Tygodniki dały cyfrę 39. Dzienni- 

ki zajmują dopiero czwarte miejsce 

w liczbie 29. Z innych idą zkolei: dwu 

tygodniki 20, kwartalniki 7, dwumie- 

sięczniki 4 i 1 półtygodnik. 

Na czele produkcji czasopiśmien- 

nictwa kroczy oczywiście Wilno ze 
swemi 98 czasopismami, stanowiące- 
mi, 52,7 proc. ogółu. Z reszty wynoszą 
cej 88 pism przypada na: Białystok 
21, Brześć 20, Łomżę 13, Grodno 8, 
Nowogródek 6, Słonim 4, Pińsk 4, 
Baranowicze 3, Suwałki 3, Wołko- 
wysk 3, Głębokie 2 i Nieśwież 1 cza- 
sopismo. W obliczeniach tych za pod 
stawę bierze się miejsce druku. Nie- 
zawsze jednak pokrywało się ono z 
miejscem wydania i przeznaczenia. 
Raczej grały tu rolę względy oszczę- 
dnościowe — gdzie druk był tańszy, 
tam drukowano. 

Tak się przedstawia w swej cało- 

ści Witoldowy numer Ateneum Wi- 
łeńskiego. Jak z powyższego przeglą- 
du jego treści widać, Ateneum wierne 
jest swemu podtytułowi: czasopismo 
naukowe poświęcone badaniom prze- 
szłości ziem W. X. Litewskiego. Prze- 
szłość ta w przeróżnych swych prże- 
jawach jest przedmiotem pracy ba. 
dawczej autorów drukujących tu owoc 
swych dociekań. Obok jednak przesz- 
łości i teraźniejszość tychże ziem w 
swym skrócie syntetycznym, gdy idzie 
o ich kulturę duchową, znajduje tu 
swoje odbicie. Dzięki temu Ateneum 
Wileńskie jest prawdziwą skarbnicą 
wiedzy o naszych ziemiach. Zet.
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> Bilińskiego zdarzył się straszny wypadek. 

| Żona Bilińskiego Janina podczas nałewania 

_ benzyny do maszynki, nicostrożnie zbliżyła 
/. do niej zapaioną zapałkę. Benzyna zapali- 

ła się i płomienie ogarnęły kobie 
1 _ poparzonej z pomocą pośpieszyła 

Oszmiana. 
Ze Związku Strzeleckiego. 

` Dnia 1 b. m. w gmachu Starostwa odby 

ło się posiedzenie Zarządu Powiatowego Zw. 
Strzeleckiego w Oszmianie. Na . porządku 

dziennym była omawiana sprawa urządzenia 
 lrzydniowego kursu dla referentów wycho- 

Wania obywatelskiego z terenu powiatu. ( 

lem powyższego kursu będzie, szczegółowe 

zapoznanie p. p. reierentów z metodą i spo- 
<Sobami prowadzenia w tym kierunku wykła- 
"dów w poszczególnych oddziałach na terenie 

Powiatu. 
Zarząd doceniając cel i zadanie wspom- 

aianego wyżej kursu postanowił takowy u- 

sządzić w pierwszej połowie stycznia 1932 r. 
Ww którym ma wz udział przeszło dwa- 
<lzieścia osób z pośród nauczycielstwa szkół 

powszechnym pełniących bezinteresownie, a 
4 wielkiem poświęceniem obowiązki referen- 

/_ łów oświatowych w oddziałach strzeleckich. 
S. 
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sk Pogrzeb zasłużonego pracownika na 

a niwie społecznej. 
Dnia 29 listopada b. r. odbył się pogrzeb 

« ©złonka Zarządu Ochotniczej Straży Ognio- 
wej Lejby Bogat. Zmarły liczył 70 lat życia. 

wczesnej młodości brał czynny udział w 
Orgunizacjach społecznych. Był pierwszym z 
tych, którzy przyczynili się do zorganizowa- 
"nia Ochotniczej Straży Ogniowej w Oszmia- 
nie, której był przez pewien czas naczelni- 
<xlem i z poświęceniem bezinteresownie speł- 
niał swój obowiązek świecąc przykładem i 
Wytrwałością wśród swoich — podwładnych. 
*Zmarły należał do .„Kłubu Żydowskiego Myś- 
M Państwowej" i szerzył z całem przekona- 
niem idee państwowości wśród społeczeń- 
*twa żydowskiego. Z chwilą jego zgonu spo- 

eństwo żydowskie m-ta Oszmiany stra- 
ło człowieka pracy na polu społecznem. To 

4 €ż w dowód szacunku w dniu pogrzebu spo- 
® deczeństwo m-ta Oszmiany bez różnicy wy- 
nania wzięło udział w pogrzebie na czele z 
 ©ddziałem Ochotniczej Straży Ogniowej, od- 
Prowadzając zwłoki na miejsce wiecznego 
spoczynku, gdzie p. Abram Strugacz w Swo- 

pożegnałnem przemówieniu nad mogiłą 
, scharakteryzował przebieg życia i zasługi 

| zmarłego, który wiele przykładu wytrwałości 
nz tawil w spadku dla młodego po. 

Głębokie. 
Podziękowanie. 

а, W uznaniu zasiug położonych przez p. 
Marjana Jankowskiego — b. starostę — obec 

_ Mego Wice Wojewodę Wileńskiego — Dziś- 
_ Mieński Sejmik Powiatowy na posiedzeniu 
W dniu 1 grudnia r. b. — uchwalił wyrazić 

_ Hu podziękowanie. 

|. Posiedzenie Sejmiku Powiatowego. 
4 W dniu i grudnia r. b. w sali Wydziału 

iatowego odbyło się pod przewodnictwem 
Р. Jerzego de Tramecourt'a — starostę po* 

_ Wiątowego — posiedzenie Dziśnieńskiego Sej- 
Miku Powiatowego, na którem poza: omó- 

,  Wieniem szeregu spraw bieżących, wysłucha- 
k? sprawozdań Wydziału Powiatowego, spra 

|  Wozdań Komisji Rewizyjnej — udzielono 
4 Skwitowania Wydziałowi Powiatowemu za 

Tok 1930/31. 
@ W związku z ogólnie przeżywanym kry- 

ysem gospodarczym, przedłożone przez Wy- 
dział Powiatowy wnioski o kompres 

_ żetu bieżącego roku — zostały przy 
zatwierdzającej wiadomości z zalecen 
Sowania dalszych oszczędności w budżecie. 

__ Doceniając znaczenie rozwoju Komunal- 

ej Kasy Oszczędności — Sejmik ustalił wy- 
bokość zadłużenia się na przyszły rok K. K. 
J. do 1.500.000 zł., pozatem powziął szereg 

wał upowaźniających Władze Kasy do 

zyskania i wykorzystania kredytów spec- 
ych. jak to na materjały budowlane, ma- 

Szyny i narzędzia rolnicze i t. d. 
Nie pozostała bez uwagi Sejmiku druga, 

Odgrywająca duże znaczenie, plucowka go: 
Podarcza na terenie powiatu, mianow 
półdzielnia Rolniczo-Handlowa „Rolnik w 

Głębokiem. Obecny na posiedzeniu Sejmiku 
Dyrektor „Rolnika* p. M. Ostaszewski, w 

Ą %rótkim referacie zobrazował działalność 
i Įpėlazieini za ostatni rok, podkreślając przy 

nawiązanie bliższego kontaktu z ©ddzia- 

    

      

    

    

   

  

    

      

    

    

  

      

  

  

  

    

   

Tymezasem po wsi gruchnęła wieść, iż 
pożar powstał z podpale którego depuś- 
cił się Jan Wiszlajtis, zkaniece tejże wsi. 
Wiszlajtis po dokonaniu zbrodni ukrył się u 
krewnego swego Franciszka Bajranisa, 

    

Na wieść o tem przed domem Bajranisa 
zebrała s srupa włościan, która na 

le z J y Adamowiczem 
gnęła de izby, skąd wyciągnęła podpa- 
a. Na głowę zbrodniarza posy 

razy i uderzenia kijami, poczem z 
go na miejsce pogorzeliska i tu debi 

im przybyła wezwana policja,  Wisz 
15 

Pelicja zarządziła dochodzenie. Adamowi- 

cza i Grynećwicza aresztowano. 

    

   

  

   

      

    

jeż nie    
  

Żywe pochodnie w Duksztach. 
nia córki Wiktorja, na której również za- 
paliło się ubranie. Wówczas z pomocą po- 

špieszyt sąsiad Wiktor Rogal, który odniósł 
także poparzenia, gdyż z r У 
przerzucił się na serwełę, firanki i mebie. 

Sąsiedzi ugasili pożar, zaś poparzonych od- 
wieziono de szpitala. te) 

  

  

  

  

lami Wojskowymi, do których dostarczył w 
roku bieżącym pokaźną iłość owsa, to też 

    

  

Sejmik Powiatowy uchwalił jednogłośnie wy- 
razić podziękowanie p. generałowi Litwinowi 
czowi — dowódcy Okręgu Korpusu Nr. IL 
w Grodnie — za przychylne ustosunkowanie 
się do spraw rolnictwa, wyrażające się w 
wydaniu zarządzeń do Oddziałów i Inten- 
dentury zmierzających do zaopatrywania ich 
w zboże bezpośrednio od producentów lub 
zrzeszeń rolniczych е 

Pozatem uchwalono za 
życzliwy stosunek do spraw 
przesłać na ręce dowódcy Okręgu 

kowanie p. p. dowódcom: pierwszego puł- 
ku artylerji połowej, 3 Dywizjonu Artyłerji 
Konnej, 4 pułku ułanów i p. p. kpt. Tysow- 
skiemu, kpt. Grabowskiemu i por. Błaże- 
jewskiemu, którzy dzięki zorganizowaniu za- 
kupu owsa z terenu powiatu dżiśnieńskiego 
okazali nader wydatną pomoc rolnictwu. 

Brasław. 
Kurs dla przedowników wsi. 

W dniu 2-go grudnia otwarto pięcioduio- 
wy kurs świetlicowy dla młodzieży wiejskiej 
powiatu brasławskiego. Otwarcia kursu doko 

nał inspektor szkolny p. Szczerbicki w obec- 
ności starosty P. Januszkiewicza, dowódcy 
19-g0 Baonu K. O. P. P. ppłk. Michnowicza 

i przedstawicieli organizacyj- społecznych. 
Frekwencja kursu wynosi 48 osób. Kierow- 
nikiem kursu jest insp. ośw. pozaszkolnej p. 
Dracz 

Kurs zorganizowano przy wydatnej po- 
mocy finansowej Przewodniczącego Wydzia 
łu Powiatowego nadto przy poparciu mater- 
jalnem Polskiej Macierzy, Szkolnej. Organi- 
zacja kursu jest w ręku instr. ośw. pozaszkoł 
nej Inspektoratu Szkolnego p. Stopy. Kurs 
świetlicowy da szybko rozwijającej się pra- 
cy społecznej przygotowaną do niej mło- 
dzież, a nauczycielstwu wartościowych współ 
pracowników. 

Raków. 
ARESZTOWANIE DZIECIOBÓJCZYNI. 

Polieja aresztowała w Rakowie 19 letnią 
Ołimpję Mackiewiczównę pod zarzutem za- 
mordowania 6 tygodniowego dziecka. Pod- 
czas badania Mackiewiczówna ze skruchą 
przyznała się, iż zmuszona była udusić swo- 
je nieślubne dziecko, gdyż znajomi i krewni 
szydziii, że narzeczony, który obiecał z nią 
się ożenić porzucił. 

Młoda morderczyni trupa dziecka zakopa 
ła w ziemi. Obecnie z polecenia władz śled- 
czo-sądowych zwłoki uduszonego dziecka od- 
kopano 1 zabezpieczone. tej 

Z pogranicza. 
Ujęcie wysłanników wywiadu 

litewskiego, 
Ubiegłej nocy na pograniezu polsko-li- 

tewskiem funkcjonarjusze K. O. P. ujęli 
dwóch podejrzanych osobników, którzy pod 
osłoną nocy. nielegalnie przedostali się na 
teren polski. Zatrzymani podali się za zbie- 
gów politycznych i oświadczyli, iż zbiegli z 
więzienia w Olicie. Przy ściślejszem docho- 
dzeniu zdołano ustalić, iż nie są to żadni 
uciekinierzy z więzienia, lecz wysłanniey li- 
tewskiego wywiadu, wysłani na teren połski 
w eelach wywiadu. Zatrzymanych skierowa- 
no do dyspozycji władz śledczych. Po zbada. 
niu zostaną oni przekazani sądowi dorazne- 
mu. 

     
   

   

   

dotychczasowy 
rolnictwa — 

— podzię- 

    

    

Konterencja połsko-sowiecka. 
Na odcinku Maniewicze odbyła się poł- 

sko-sowiecka konferencja graniczna przy 
udziale władz administracyjnych i K. O. P. 
oraz dwóch delegatów z Mińska. Tematem 
konferencji było ustalenie punkfu granicz- 
nego we wsi przejściowo-granicznej Sunisz- 
ki, oraz wydanie 3 żołnierzy sowieckich, któ- 
rzy w dniu 28 listopada r. b. w czasie in- 
spekcji granicznej zabłądziłi i dostali się na 
teren polski, gdzie przez władze połskie zo- 
stali aresztowani. 

W wyniku 4 godzinnych narad usta- 
lono punkt graniczny na środku wsi, koło 
domu Bazylego Kirjanowa, pozatem zwró- 
cono komendantowi odcinka zabłąkanych żoł 
nierzy sowieckich. 

| WIEŚCI Z WOJEW. NOWOGRÓDZKIEGO 
|| oddział Nowogródzki „Kurjera Wileńskiego" mieści się 
R: w Nowogródku przy ul. 3-go Maja, tel. 94. 
  

Kino dźwiękowe | Dziś! Film 
{ dźwięk.-śpiewny 
1Pogo 
4 * Nowogródku   

Zew ciała (Serilla, miasto miłości) 
W roli głównej: Ramon Novarro. 

Eu WKRÓTCE: Niebezpieczny romans. MIENIEM     

Nowogródek. 
Posiedzenie Rady Miejskiej. 

W sobotę dnia 5 h. m. odbędzie się po- 
+ dzenie Rady Miejskiej, na którem mają 

. 2“ omėwionė sprawy wydzieržawienia Ki- 

Е й Miejskiego i taboru asenizacyjnego. w. 

| Spis ładności w Nowogródku. 

3 Pracą przygotowawcza jest już na ukoń- 

ju. W ostatnich dniach odbyły się w ca- 

3%, Powiecie kursy dla komisarzy spiso- 

i, Wi Nowogródku, ze względu na brak łu- 
ją, ZOStali wciągnięci do tej akcji w cha- 

ае Komisarzy Spisowych również i 

    em na miaste Nowogródek mianowa- 

  

no 4 starszych Komisarzy spisowych i 80 
komisarzy okręgowych. iw. 

Przetarg na dzierżawę taboru 
asenizacy jnego. 

W dniu 1 grudnia odbył się w Magistra- 
cie przetarg na dzierżawę taboru asenizacyj- 
nego. 

Do przetargu stanęło dość sporo osób, 
przeważnie takich, którzy chcieliby cksplo- 

atować cudzą pracę. 
w rezultacie jednak, tabor ten wydzier- 

żawili p. p. Kołoło i Kryśko, którzy w tym 
zawodzie sami pracują. 

Tabor został wydzierżawiony na bardzo 
korzystnych dla Magistratu warunkach, bo 
oprócz 2,550 zł. rocznej dzierżawy — dzier- 
żawcy będą musieli wykonać dła Magistra- 
tu szereg innych prac na sumę 15,000 zł. 

i Iw. 

ynki ogień * 

KUR _JZECR 

Walka z 

WE L E-N S-Ksi 

tyfusem. 
Konferencja z udziałem delegata Min. Spr. Wewn. 

W związku z grożącą Wilnu epidemją ty- 
fusu wczoraj przybył! z Warszawy naczelnik 
wydziąłu chorób zakaźnych . Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych d-r H. Palester. Przy 
jego współudziale odbyła się o godz. 12-ej 
w. peładnie w lókału Magistratu konferencja, 
w której udział wzięli szef sekeji zdrowia 
Magistratu d-r Males: i, naczelny lekarz 
m. Wiłna d-r Minkiewicz, naćczełnik 
łu zdrowia d-r Rudziński oraz wszy 
rze sanitarni, 

Tematem narad była sprawa przedsię- 
wzięcia środków zaradczych w związku z 
res em z dniem każdym nasileniem tyfusu 
oraz zorganizowanie jakiejś planowej w tym 

kierunku akcji zapobiegawczej. W wyniku 
narad postanowiono m. in. z cić się do 

Magistratu o natychmiastowe przydzielenie 
łokału pod t. zw. dom izołacyjny dla cho- 

       

     
leka-     

      

     

rych; oraz'wytępienie szczurów w domach i 
lokalach gdzie zaszły wypadki zasłabnięć na 
tyfus. Ostatnie badania medyczne wykaza- 
ły, że szczusy bardzo często mogą być roz- 

.„nosieielami chorobotwórczych bakteryj  ty- 
fusu, 

Sprawa przydzielenia domu izolacyjnego 
dia chorych na tyfus była natychmiast po 
konferencji zreferowana na posiedzeniu Ma- 
gistratu, który postanowił niezwłocznie przy- 
stąpić de wynalezienia odpowiedniego iokału. 

W dniu dzsiejszym przyjeżdża do Wilna 
@-р Anigszłejn z Państwowego Zakładu Hi- 
gjeny w Warszawie dła prowadzenia badań 
naukowych nad durem plamistym. Jak juž 
podaliśmy, w numerze wczorajszym d-r A- 
nigsztejn na zaproszenie rządu angielskiego 
przeprowadzał podobne badania na wyspach 
Hawajskich. 

  

Lustracja instytucyj i zakładów zdrowotnych. 
Jak się dowiadujemy, bawiący w Wilnie 

w związku z epidemją duru plamistego na- 
czelnik wydziału chorób zakaźnych w Mini- 
sterstwie Spraw Wewnętrznych d-r Н. Pa- 

  

lester w dniu dzisiejszym przeprowadzi lu- 
strację zakładów i instytucyj zdrowotnych 
na terenie miasta. 5 

  

Nieszczęśliwy wypadek w Teatrze 
na Pohulance 

podczas próby do wczorajszej premiery. 
Wczoraj w godzinach popołudniowych 

w Teatrze Wielkim na Pohulance, podczas 

przygotowań do premjery „Teatr wiecznej 

wojny* Jewreinowa, rozległa się nagle silna 

detonacja. Jak się okazało monier teatralny 

Józef Zak naładował teatralny 

materjałem wybuchowym i nieostrożnie zbli- 

się do ładunku. Nastąpił wybuch i sto- 

y blisko Jozef Zak (ul. Wielka Nr. 25) 

doznał poważnych obrażeń prawego ramie- 

nia oraz pokaleczenia mięśni na prawej ręce. 

Rannego przewieziono karetką pogotowia 

mozdzierz 

   

ratunkowego do kliniki chirurgicznej U. S. 
B. na Antokolu. Stan chorego nie jest groźny 

* 
* * 

Notując powyższe musimy zaznaczyć, że 
pogotowie ratunkowe przybyło na miejsce 
wypadku dopiero do upływie 40 minut od 
chwili zaalarmowania. Jak się okazuje jedy- 
na karetka jaka jest obecnie w posiadaniu 
pogotowia uległa zepsuciu. < 

Nowokupione auto pogotowia już od Xil- 
ku miesięcy znajduje się w... remoncie w 
Warszawie, zaś nabycie trzeciej o której ty- 
le się pisało nie zostało dotychczas zrealizo- 
wane, (e). 

5 pożarów w ciągu ubiegłej doby. 
W ciągu ubiegłej doby wileńska straż po- 

žarna interwenjowała aż w pięciu wypad-* 
kach. 

Pierwszy pożar wybuchł © godz. 5 nad 
ranem przy ul. Kalwaryjskiej Nr. 31, gdzie 
zapaliła się ściana i sufit, Zawezwana straż 
pożarna ogień zlikwidowała. Przyczyną po- 
żaru — była wadliwa budowa przewodu dy- 
mowego. 

Drugi z rzędu pożar wybuchł przy uł. W. 
Pohulanka Nr. 18, gdzie spaliła się w jed- 
nym z prywatnych mieszkań ściana. Na 
szczęście pożar zawczasu zauważano i pogo- 
towie straży ogniowej szybko go zlikwidow. 

Większy pożar, z nieustałonych narazie 

powodów wybuchł na ul. Kałwaryjskiej Nr. 
126. Po półgodzinnem wysiłku straż pożar- 
na ogień ugasiła. 

W godzinach porannych wybuchł rów- 
nież pożar na strychu demu Nr. 18 na Li- 
pówee I w tym wypadku interwenjowała sku 
tecznie straż pożarna. 

Pozatem wybuchł też pożar w Kolonii 
Wileńskiej, gdzie mimo energicznej akcji ra 
tunkowej spłonął doszczętnie dom mieszkał- 
ny przy ul. Rękaciszki Nr. 65-a. Straty są 
znaezne. Pewód narazie nie ustalony. Policja 
prowadzi dochodzenie (e). 

  

RONIKA 
Dziś: Anastaz , Kryspina. 

Jutro: Emiljana. 

  

Wschód słońca — g. 7 m.25 

Zachód „ —. 15 т.28 

Spostrzeżenia Zakładu Meteo: elog] U £. P. 
w Witmie z dnia 4 XII — 1931 reku, 

  

Ciśnienie średnie w milimetrach: 762 

Temperatura średnia — BC 

= najwyższa: — 6 C 

е aajmižszai — 11° С. 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr przeweżający: połudn. 

Tendencja barom.: siiny spadek. 

Uwagi: pogodnie, wietrzno. 

KOŚCIELNA. 

— Roraty poeztoweów. W dniu 8 b. m. 

o godz. 7-ej rano staraniem personełu pocz- 

towego w kościele Ś-tej Trójcy odbędą się 

uroczyste roraty. 

MIEJSKA. 

— Stypendja miasta dla studentów USB. 
Wczoraj na posiedzeniu Magistratu m. in. 
rozważano sprawę o przyznaniu kilka sty- 
pendjów dla niezamożnej młodzieży Uniwer- 
sytetu Wileńskiego. Dwa tego rodzaju sty- 
pendja zostały już przyznane. 

W najbliższych dniach Magistrat zadecy- 
duje o przyznaniu jeszcze kilku stypendjów. 

— Otwarcie nowych dróg. W dniu 4 b. 
m. w imieniu p. ministra robót publicznych 

w zastępstwie nieobecnego p. Wojewody p 
wice-wojewoda Jankowski dokonał otwar- 
cia dwu nowych dróg, zbudowanych na te- 

renie wielkiego Wilna przez wojskowość. Są 

to drogi: Markucie—Góry i Krzywe Kolo-- 

Subocz. 
Drogi te zbudowane zostały według wy- 

mogów najbardziej nowoczesnej techniki 
drogowej i tworzą nadzwyczaj dogodne ar- 
terje komunikacyjne @@ ludności. . Droga 
Markucie—Góry ma długości 1750 m.»i jest 
szeroka na 8 m. Droga, wiodąca od ulicy 
Krzywe Koło do ul. Subocz ma długości 1.200 
m.. jest szeroka na 11 m. 

UNIWERSYTECKA. 
-- Promocje. W sobotę dnia 5 b. m. o 

godzinie 13-ej w Auli Kolumnowej Uniwer- 
sytetusytetu odbędą się promocje na doktora 
wszechnauk lekarskich następujących osób: 

1) Michlewskiej Wandy Haliny, 2) Ce. 
brzyńskiej Marty Elżbiety, 3) Sehenia Ro- 
muałda Anatola, 4) Kesela Szołoma, 5) Mu- 
rza-Murziczówny Heleny, 6) Niechaja Wacła- 
wa Zygmunta, 7) Habera Michała, 8) Ostrow- 
skiej Marjanny, 9) Tomaszewiczówny Jadwi- 
gi, 10) Rubinsztejna Józefa, 11) Podhajskiej 
z Junikowskich Aleksandry, 12) Zasztowta 

Joanna (Janusza), 13) Wejsowej z Baraców 
Zofji. 

Wstęp wolny. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Odczyt w Seminarjum Połonistycznem. / 

W niedzielę dnia 6 grudnia 1931 r. w Semi- 
narjum Polonistycznem o godz. 11-ej odbę- 
dzie się zebranie Sekcji Literatury Współ- 
czesnej. 

Na porządku dziennym: Referat p. t. 
„Wieść o tych, którzy uszli z życiem”, (Dro- 
ga Powrotna" Remaruqe'a) wygłosi kol. E. 
Rodziewicz. Po referacie dyskusja. 

Goście bardzo mile widziani. 

— Dyskusja o szkolnictwie w „Legjonie 
Młodych*. Legjon Młodych, Akademicki Zwią 
zek Pracy dla Państwa podejmuje niezmier- 
nie ważne zagadnienie reorganizacji szkoł- 
nictwa, roli szkoły w planowym ustroju go- 
spodarczym, i metod wychowawczych, któ- 
reby pozwoliły wykształcić obywatela zdol- 
nego do wydajnej i fachowej pracy. Na ze- 
branu dyskusyjnem w niedzielę dnia 6 grud- 
nia 1931 r. kol. Jerzy Zagórski wygłosi re- 
ferat na temat ustroju szkolnictwa i zasad 
selekcji w systmie planowej gospodarki oraz 
kol. Lucjan Krawiec referat p. t. Na drodze 

do ideału wychowawczego, w którym omówi 

kwestję rewizji obecnych metod pedagogicz- 
nych. Początek o godz. 17-ej. Wstęp. dla 
członków, kandydatów, sympatyków i wpro- 
wadzonych gości. 

— Zw. Ak. MŁ Ludowej. Dnia 6-go b. 
m. (niedziela!) odbędzie się w lokalu przy 

ul. Ofiarnej 2—4 (róg Jakóba Jasińskiego! 
Ogółne Zebranie Związku z porządkiem na- 
stępującym: 

1) Zagajeniena temat: „Co dała Konsty- 
tucja 3-go Maja dla wsi*?—zagaja kol. Am- 

* broziak. 
2) Wybór delegata na Ogólnoposki Zjazd 

Zw, Ak. MŁ Ludowej. 
3) Wolne wnioski. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Konećrt na wpisy. Dnia 5-go b. m. w 

lokalu Gimn. Zygmunta Augusta odbędzie się 
konsert na wpisy dla niezamożnych uczniów. 
Program wypełnią p. p. Aleksandrowiczowa 
(„Ciotka Albinowa“), W. Biszewska (śpiew), 
Z. Bortkiewicz-Wyleżyńska (śpiew), T. Ma- 
recka łdekl.), J. Wokulska - Piotrowiczowa 
(fortepj.), Z. Rewkowski (śpiew), J. Wasi- 
łewski (deklam), K. Wyrwicz Wichrowski 
(rzeczy wesołe). 

— Pokaz prae uezenie Żeńsk. Szkoły Za- 
wod. im. św. Józefa. Zarząd Żeńskiej Szkoły 
Zawodowej im. św. Józefa w Wilnie zawia- 
damia abiturjentki, że obchód 10-lecia ist- 
nienia Szkoły odbędzie się dnia'6-g0 grudnia 
na co złoży się: Msza św. o g. 11 w Ostrej 
Bramie, akademja o godz. 12 w lokalu szko- 
ly, poczem nastąpi -otwarcie pokazu prac 
uczenic. 

Pokaz można zwiedzać od dnia 6 grudnia 
do 8-go grudnia włącznie od 9 do7 wieczór. 
W: dniu otwarcia od 2 godz. 

Dnia 8-go grudnia o godz. 4-ej odbędzie 
się przedstawienie w Małej Sali Miejskiej 
„przy ul. Końskiej 3 pod tytułem „Łobzowia- 

Dochód przeznacza się na niezamożne 
uczenice. 

HARCERSKA. 
— Dziesięciołecie „Czarnej Trzynastki*. 

W niedziełę dnia 6 grudnia b. r. odbędzie się 
w Wilnie obchód „Dziesięciolecia Czarnej 
Trzynastki* Wil. Drużyny Harcerzy z nastę- 
pującym programem: 

Godz. 9.30 — Msza Św. którą łaskawie od- 
prawić raczy J. E. Ks. Biskup W. Bandurski 
w swej prywatnej kaplicy (Pałac Reprez. Rze 
czypospolitej). 

Godz. 10.30 — Poranek „Czarnej Trzy- 
nastki“ w sali Gimnazjum im. A. Mickiewicza. 

Godz. 12.00 — Otwarcie wystawy prac i 
pamiątek drużyny w świetlicy drużyny (W. 
Pohulanka 32—2). 

Godz. 19.00 — Wieczornica harcerska w 
sali Gimn. im. A. Mickiewicza (ul. Domini- 
kańska 3). Wstęp wolny. 

Trzynastacy proszą serdecznie wszystkie 
Druhny i Druhów, oraz Przyjaciół i Sympa- 
tyków o wzięcie udziału w tym obchodzie. 

GOSPODARCZA. 
— Starania o przesunięcie terminu wpła- 

eania zaliczki na podatek obrotowy. W dniu 
16 stycznia 1932 r. przypada termin płat- 
ności IV zaliczki na podatek przemysłowy 
od obrotu. Termin ten jest bardzo uciążliwy, 
gdyż zbiega się z obowiązkiem wykupienia 
w końcu grudnia świadectw przemysłowych. 
Okoliczność ta tem bardziej utrudnia uisz- 
czenie IV zaliczki na podatek przemysłowy 
od obrotu, że wykupienie świadectwa prze- 
mysłowego jest przedwstępnym warunkiem 
prowadzenia przedsiębiorstwa, a termin u- 
iszczenia opłaty za świadectwa nie jest przez 
władze skarbu odraczany łub rozkładany na 
raty. 

W związku z tem, sfery przemysłowo - 
handlowe przy poparciu Izby Przemysłowo - 
Handlowej zwróciły się do władz skarbo, 
wych z Ra o przesunięcie terminu płat- 
ności zaliczki do 15 lutego r. 1932. 

Z POCZTY. 
— Komunikat Dyr. Poczt i Telegr. Dy- 

rekcja Poczt i Telegrafów w Wilnie podaje 
do wiadomości pp. abonentów telefonicznych 

* Antokolskiej, ' Kościuszki, Zygmuntowski 

m. Wilna, że, z powodu naprawy sieci kablo- 
wej, telefony, zainstalowane w rejonie uli 

  

   
ponadto wszystkich dzielnic z prawej strony 
Wilji (np. w rejonie* ulic Kaiwaryjskiej i 
Wiłkoniierskiej) zostaną wyłączone w nocy 
z soboty na niedzielę t. j. z dnia 5 na 6 
grudnia b. r. przypuszczalnie na czas od 
godz. 22 w sobotę do godz. 10-ej w niedzie- 

lę 6 grudnia b. r. 

   

Z KOLEL 
— Teatr Kolejowy. W niedzielę nadcho-* 

dzącą 6 b. m. o godz. 8 wieczorem Sekcja 
Dramatyczna Ogniska Kolejowego (Kolejo- 

wa 19) wystawia pełną staropolskiego & 

moru barw ukę z powieści Henry 
Sienkiewicza ni Wolodyjowska“ urozma- 
iconą śpiewami i tańcami. 

Przedstawienie to poprzedzone prelehcją 
literacką p, W. Arcimowicza będzię hołdem 
złożonym przez Ognisko — Wiełkiemu Twór- 
cy. Tryłogji z okazji 15 lecia Jego zgonu. 

Ceny miejsc od 30 groszy do 1,50 gr. 
— Walne. zgromadzenie Kolejewego L. 

O. P. P. Rozbudowana organizacja Woje- 
wódzkiego Komitetu Kolejowego L. O. P. P. 
dwukrotnie do roku zwołuje tak zwanę wal- 
ne zgromadzenie. Wzmiankowane zjazdy są 
dwojakiego c tera; jeden który z regu- 
ły zwoływany bywa przed rozpoczęciem no- 
wego roku budżetowego,- w mic u Jisto- 
padzie, względnie piewszej połowie grudnia 
i nosi miano walnego zgromadzenia „pro- 
gramowo budżetowego” drugie zwoływane po 
zakończeniu roku prac a się zgroma- 
dzeniem  „sprawoz Zgromadzenia 
stanowią przedstaw oddziałów kolejowe- 

    

    

   

  

     

    

   
    

   

  

   

    

wyska, Łap, Białegostoku, Brześcia, Grodna, 
i Kró szczyzny, Oraz członkowie zarządu 

Wojewódzkiego w Wilnie. 
Zgromadzenie programowo - budżetowe 

ma na celu opracowanie płanu pracy na na- 
stępny rok, oraz uchwalenie preliminarza 

budżetowego. W roku bieżącym zgromadze- 
nie budżetowe zwołane zostało na dzień 6 
grudnia i odbędzie się w lokalu Ogniska Ko- 
lejowego. Obrady rozpoczną się o godz. j. 
W godzinach przedpołudniowych ucz У 
zgromadzenia zwiedzą urządzenia stacji ae- 
rologicznej i zapoznają się z tokiem prac na 
polu badań aerologicznych. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Poświęcenie nowej siedziby 

Pracy Obywatelskiej Kobiet. Dnia 5 b. m. 
o godz. 7-ej wieczorem odbędzie się uroczy- 

ste poświęcenie siedziby Związku Pracy O- 
bywatelskiej Kobiet. przy ul. Jagiellońskiej 
Nr. 3-5 m 

Wszys członkinie Związku proszone 
są o przybycie. 

—= Polskie T-wo Teozoficzne podaje do 
wiadomości zmianę adresu T-wa. Obecnie 
T-wo mieści się przy ulicy Arsenalskiej Nr. 
6 m. 7 Pogadanki i dyskusje na tematy fi- 
ozoficzne odbywać się będą jak zwykle co 
niedziela o godz. 17. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Zebranie naukowe Pol. Tow. Filoło- 

gieznego odbędzie się w sobotę 5 b. m. © 
godz. 18-ej w sali gimnazjum im. Słowac- 
kiego z następującym programem: 1) dr. J. 
Safarewicz — Komunikaty naukowe, 2) Wol- 
ne wnioski. 

Na zebranie to Zarząd zaprasza członków 
i sympatyków. 

— Higjena kobiety. Sekcja Kulturalno- 
о‹ towa Rodziny Wojskowej zawiadamia 
niniejszem, iż p. dr. Wacław Wysocki wygło- 
si trzecią część odczytu p. t. „Higjena Ko- 
biety'* w niedzielę. dnia 6 grudnia o godz. 
12 w południe w sali sekretarjatu Rodz. Woj- 
skowej, ul, Mickiewicza 13. Wstęp wolny. 

NADESŁANE. 
— Chodzi © reumatyzm. 
Najnowsze badania naukowe wykazały, 

że kwas moczowy nie jest wyłącznym po- 
wodem podagry reumatyzmu lub boli ner- 
wowych. 

Zażywanie więc środków rzekomo roz- 

puszczających kwas moczowy jest często- 
kroć niebezpieczne, gdyż środki te działają 

ujemnie na żołądek i co ważniejsze osłabia- 

ją akcję serca. 
Najlepszym i najpewniejszym środkiem 

przeciwreumatycznym i przeciw bołom ner- 
wowym jest nacieranie pod nazwą Iehtio- 
mentoł, który często po kiłkakrotnem uży- 
ciu usuwa powyższe dolegliwości. 

Ichtiomentol uzyskał najwyższe odznacze- 

nia i jest stale zapisywany przez dziesiątki 

tysięcy lekarzy tak w kraju jak i zagranicą. 
Ichtiomentoł wszędzie do nabycia. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w Lutni. Rewja warszaw 

ska. Dziś w sobotę dnia 5-go grudnia o godz. 
8-ej wiecz. odbędzie się drugi, pożegnalny 
występ niezrównanej pary tanecznej: Zizi 
Halama — Feliks Parnell, w otoczeniu ze- 
społu Rewji warszawskiej. Bogaty program 
oraz osoby wykonawców gwaranłują wyso- 
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ki poziom artystyczny wodowiska. Ceny 
specjalne. 

Jutro o godz. 8-ej wiecz. „Pan poseł i 
Julja“. 

— Teatr Miejski na Pohułanee. Dziś w so 
botę dnia 5-go grudnia o godz. 8-ej wiecz. 
ukaże się po raz drugi frapująca sztuka Mi- 
kołaja Jewreinowa „Teatr wiecznej wojny”, 
która odniosła wielki sukces na wczorajszej 
premjerze. Niezwykle żywotne zagadnienie 
sztuki, współczesność ujęcia, skupiona, peł- 
na wyrazu gra całego zespołu oraz wnikliwa 
reżyserja Stanisławy Wysockiej sprawiają, 
że widowisko to zaliczyć należy dó najbar- 
dziej udanych w bieżącym sezonie. 

Jutro o godz. 8-ej wiecz. „Teatr wiecznej 
wojny”. ; 

POPOŁUDNIÓWKI. 
— „Pan Geldhab“ w Lutni, Dziś w sobo- 

tę dnia 5-go grudnia oraz w niedzielę dnia 
6-ge grudnia o godz. 4-ej p.p. ukaże się, nie 
odwołalnie po raz ostatni w sezonie, kla- 
syczna komedja Fredry „Pan Geldhab* po 
cenach propagandowych. 

— „ТаЖа“ na Pohulanee. Jutro w nie- 
dzielę dnia 6-go grudnia o godz. 4-ej p.p. od 
będzie się po cenach zniżonych przedstawie- 
nie „Lalki“ Audrana, arcywesołej operetki 
w reżyserji Wacława Radulskiego. 

— Św. Mikołaj obdarza dzieci podarkami. 
Dzieci wileńskie będą miały niebawem wieł- 
ką uciechę: oto Św. Mikołaj przyjdzie da 

nich, obładowany podarunkami. Dobry świę 
ty obiecał zjawić się jutro, w niedzielę dn. 
6-go grudnia o godz. 12-ej w poł., na przed- 
stawieniu „Kopciuszka* w Teatrze Lutnia. 
Rodzice, którzy chcą dzieciom swoim spra- 
wić niespodziankę i obdarować je za pośred- 
nictwem św. Mikołaja, zechcą przy zakupnie 
biletów składać w kasie zaadresowane i do- 
brze opakowane podarunki. Zostaną one w 
czasie przedstawienia wręczone przez św. 
Mikołaja uradowanym dzieciom. 

Ale ponieważ Św. Mikołaj jest dobry żad- 
nego dziecka nie ominie i nie skrzywdzi. 

— Koncert Witolda Jodko. W sobotę dn. 
5 b. m. w Małej Sali Miejskiej odbędzie się 
koncert znanego cytrzysty Witołda Jodko 
z udziałem znakomitej śpiewaczki Heleny 
Dal, znanej i lubianej recyłatorki p. Janiny 
Sumorokowej i uczenicy p. W. Jodko Lud- 
miły Nal. 

Urozmaicony program zawiera duety na 
cytrach, melodeklamację z cytrą, romanse, 
pieśni i piosenki nastrojowe z cyfrą i for- 
tepianem oraz solo na cytrze. 

  

Związku. 

3 

Zmiany na stanowiskach ofi- 
cerskich w Policji m. Wilna. 

Dekretem p. Ministra Spraw Wewnętrz- 
nych przeniesieni zestałi na stanowiska służ- 
bowe poza województwem wileńskim  na- 
stępujący oficerowie P. P., którzy dotąd peł- 
nili służbę w mieście Wilnie: komisarz Do- 
woyno, kierownik I Komisarjatu P. P., komi- 
sarz Gruszczyński, kierownik II Komisarjatu 
P. P. i komisarz Matysewicz, komendant re- 
zerwy Policji m. Wilna. W miejsce przenie . 
sionych oficerów przydzielono komisarza 
Herra, komisarza Woźnekiego i podkomisa- 
rza Jaskorzyńskigo. Opróżnione stanowisko 
powiatowego komendanta Р. Р, powiatu wi- 
leńsko-trockiego obejmuje komiasarz Klap- 
czyński. 

Równocześnie eośnięte zostało zawieszenie 
w czynnościach słażhowych zastępcy Konien- 
danta Polieji m. Wilna nadkomisarza Dąb- 
rowskiego, który przedziełony zestał do dy- 
spozycji Głównego Kom. Pol. Państw. W 
tym charakterze nadkomisarz Dąbrowski о- 
czekiwać będzie wyniku prowadzonych prze- 
ciwko niemu dochodzeń dyseyplinaraych. 

Odwełanie 
targów i jarmarków. 

Pan Wojewoda Wileński zurządzeniem z 
dnia 2 grudnia r. b. odwołał na terenie wo- 
jewództwa wiłeńskiego wszystkie targi i 
jarmarki, które miały się odbyć w dniach 
9 i 10 grudnia r. b., a to w celu umożliwie- 
nia komisarzem spisowym dokładnego wy- 
konania ich pracy i zastania w miejscu za- 
mieszkania ludności. 

Klub uliczników. 
Koło ideowych młodych ludzi z Łodzi 

zajęło się losem uliczników i gromadzą tę 

największą biedotę, w liczbie 17 jak dotąd 

w lokału Macierzy Szkolnej, Wileńska 23, 

na popołudnie, karmiąc zziębnięte dzieci 

mlekiem i bułkami, Oczywiście, że tam wszy 

stkiego potrzeba, i gier, i książek, i jakichś 

czynek by mogły reperować ubrania. 

Niechże wilnianie poprą tę chrześcijań- 

ską akeję Łodzian na naszym gruncie! Inicja- 

torzy skarżyli sie, že tylko „Kurjer“ się nimi 

zainteresował. Cóż, „Słowo* ma co innego 

do roboty: wymyślać kobietom, senatorom 

i posłom. '* Ef 

z koncertu będzie podzielony między T-wem 
Opieki nad ociemniałymi i Komitetem pomo- 
cy bezrobotnym. 

Ciekawy program i sympatyczny ceł kou 
certu powinny wzbudzić wielkie zaintereso- 
wanie wśród naszej publiczności. 

Bilety od 1 zł. do 5 zł. są do nabycia w 
księgarni J. Zawadzkiego (Zamkowa 24) oraz 
przy: wejściu na koncert. 

Początek koncertu o godz. 8 m. 30 wiecz. 

RADJO 
SOBOTA, dnia 5 grudnia 1931 r. 

11.58: Sygnał czasu, 12.10: Poranek szkoł- 
ny. 14.10: Program dzienny. 14.15: Muzyka z, 
płyt graimofónowych. 15.15: Wiadomości woj- 
skowe. 16.26: 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: Tr. 
nabożeństwa z kaplicy w Ostrej Bramie. 
18.05: Audycja i koncert dla dzieci. 18.50: 
Kom. rołniczy 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“. 20.15: Operetka („Niobe” — Oscara 
Straussa). 21.55: „Dzwony* — felj. 22.10: 
Koncert chopinowski. 22.40: Kom. 23.00: 
kuku*—odcinek z docinkami. 23.30: Mu: 
taneczna. 

NIEDZIELA, dnia 6 grudnia 1981 roku. 

9.45: Pogadanka o spisie ludności. 10.00: 
Nabożeństwo. 11.58: Sygnał czasu i kom. 
meteor. 12.15: Poranek z Filharm. 14.00 Aud. 
rolnicze. 14.40: „Odżywianie rodziny wiej- 
skiej” odczyt. 15.00: Muzyka. 15.55 Audycja 
dla dzieci. 16.20: Muzyka (płytyj. 16.40: „Ga- 
zy, bomby a prawo* odczyt. 17.00: „Kobieta 
ma głost* 17.15: „Skąd się bierze żelazo” 
odczyt. 17.30: „Wiadomości przyjemne i po- 
żyteczne*. 17.45: „Ciotka Albinowa mówi”! 
18.00: Koncert. 19.00: Litewska audycja lite- 
racka oraz pieśni litewskie. 19.20: „Poradnia 
wychowawcza N-3%. 19.40: Progr. na po- 
niedziałek. 19.45: Audycja literacka. 20.15: 
Koncert solistów. 21.50: Kwadr. liter. 22.05; 
Recital śpiewaczy. 22.40: Kom i muzyka ta- 
neczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
NABOŻEŃSTWO Z OSTREJ BRAMY. 
Po dłuższej przerwie, wywołanej restau- 

rowaniem Kaplicy Ostrobramskiej, wznowio- 
ne zostaną z dniem dzisiejszym o godz. 5 

po poł. transmisje nabożeństw z tej słyną- 
cej cudami Świątyni. В 

SPEŁNIENIE ŻYCZEŃ. 
Dzisiaj dwukrotnie w krótkich odstępach 

czasu, bo o godz. 15,45 i wraz drugi o 16,30 
spełniane zostaną życzenia  radjosłuchaczy, 
którzy pragnęli powtórzenia w radjo swych 
ulubionych utworów muzycznych. 

NIEZNANA OPERETKA STRAUSSA. 

O godz. 20,15 rozpoczynamy transmisję 
ze studja Rozgłośni Warszawskiej melodyj- 
nej operetki Oscara Straussa p. t. „Niobe”. 
Pomimo antycznego tytułu rzecz się dzieje 
współcześnie, a libretto obfłuje w dowcipne 
sytuacje. 

ŚMIECHOWISKO DLA WSZYSTKICH. 
Kącik humorystyczny Rozgłośni Wileń- 

skiej świeżo został wytapetowany i odmalo- 
wany olejno. Ołej czerpano z głów nie od 
parady, a na tapecie znałazły się najświeższe 
kawały i dowcipy. Trudno, czasy są tak cięż 
kie, że człowiek musi czasem ułżyć wątrobie 

Dła uniknięcia nieporozumień ostrzegamy 
wszystkich radjosłuchaczy przed ścisłem sto- 
sowaniem przepisów kosmetycznych, które 
podanie zostaną dzisiaj pod hasłem „Akuku* 
(Godz. 23). 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
WYSIEDLENIE WŁAMYWACZA. 

Aresztowany przed kilkoma dniami mię- 
dzynarodowy włamywacz J. Trabinowicz z 
Rumanji po wstępnem dochodzeniu zostanie 
wysiedłony z granic Wiłna. Polieja wiłeń- 
Ska już otrzymała powiadomienie, by Tra- 
binowieza dostarczyć do granicy rumuń- 
skiej i oddać go w ręce władz rumuńskich. 

Jutro Trabinowicz zostanie wydany po- 
lieji rumuńskiej. (e) 

OFIARY CZADU. 
W. ciągu ostatnich trzech dni na terenie 

miasta zanotowano 9 wypadków zaczadzeń. 
Wczoraj zaczadziały znowu rodziny Zatchera 
i Hermanowa przy ul. Zawalnej 58. 

    

   

  

  

    

aj 

  

OFIARY. 
P. Marja Anterszlak składa jako ofiarę 

na bezrobotnych zł. 2. 
Od Z. D. — na Wbjew. Komitet Wileński" 

Przy fortepianie prof. K. Gałkowski. Zyskdla walki z bezrobociem 20 zł.
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codziennie od g. 9—3 i 7—9 
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Panama budowlana przed sądem. 
2) że wbrew swcma obowiązkowi, nie 

SPORT Ogłoszenie. 
Wezoraj IIl-ci wydział karny sądu okrę- 

gowego pod przewodnictwem  wice-prezesa 
p- Wacława Brzozowskiego i przy udziale p. 
p. sędziów K. Bobrowskiego i M. Szpakow- 
skiego przystąpił do rozpatrywania  kilka- 
krotnie odraczanej sprawy, inż. Stanisława 
Mieeznikowskiego, odsłaniającej nadużycia 
przy budowie wojskowych objektów w rejo- 
nie Mołodeczna, oddanych ad hoc sklecon” - 
mu i nieodpowiedziałnemu przedsiętiostwu 
p. f. „Biernacki, Rudnicki i Budkres“. 

W związku z ujawnionemi machinacjami 
firmy, w stan oskarżenia postanowiony z05- 
łał inż. Stanisłw Miecznikowski, a wystoso- 
wany przeciwko niema akt oskarżenia za- 
rzuea mu: 1) że będąc członkiem komisji 
budowlanej Nr. 1 D. O. K. III oraz kierowni- 
kiem robót przy budowie koszar w Mołode- 
cznie w okresie od r. 1923 do 1925, wykorzy 
stal swe stanowisko służbowe na szkodę in- 
teresów skarbu państwa, przedstawiając do 
Rejonu i Szefostwa Inżynierji i Saperów D. 
0. K. III: 

a) rachunki przejściowe przedsiębiorstwa 
budowlanego „Biernacki, Rudnicki i Bud- 
sław* z wiedzą iż zawierają one wyołbrzy- 
mione kwoty oraz pozycje niezwodne z za- 
wartemi umowami; 

b) wnioski o wypłacenie temuż przedsię- 
biorstwu szeregu zaliczek bez przedstawienia 
pokrycia rachunkowego pod pozorem, iż ra- 
<hunki odnośne zostały mu przedłożone; 

e) sfingowane rachunki ostateczne tegoż 
przedsiębiorstwa skutkiem czego skarb pań- 
stwa poniósł straty w postaci bezprawnych 
przepłat przedsiębiostwu w kwocie 872.227 
zł. i 31 gr. oraz związanych z tem procento- 
wem wynagrodzeniem od uskutecznionych 
prac w kwocie 90.989 zł. i 19 gr. 

kontrolował prac przy budowie i nie stoso- 
wał rygorów przewidzianych celem niedopu- 
szczania do uchybień, wobec czego ta umy- 
ślina bezcz;nneść władzy ze strony oskarżo- 
nego spowodowała poważną szkodę dla inte- 
resów wojska i skarbu państwa w postaei 
madliwości i nietrwałości wykonanych ro- 
bót budowianych w części zupełnie bezużyte- 
cznych, kosztujących jednak poza przepłata- 
mi wyszczególnionemi wyżej 2.720.005 zł. i 
76 gr. 

Przestępstwa te urząd prokuratorski zak- 
walifikował z art. 578 ez. 1 i 2 oraz 639 cz. 
II K. K. 

Oskarżony odpowiada z wolnej stopy; 
bronią go mee. P. Petrusewicz i adw. H. Za- 
Sztowt-Sukiennicka. Oskarżenie wnosi wice- 
prokurator p. W. Giedrojć. 

Do sprawy powołano kilkunastu šwiad- 
ków, z których kilku nie stawiło się, są śród 
nich tacy, co bujają aż w Ameryce. 

Z powództwem cywilnem na rzeez posz- 
kodowanego Skarbu państwe w kwocie 
przewyższającej miljon zł. wystąpili przedsta 
wiciele prokuratorji generalnej w osobach 
pp. radców Zdanowskiego i Zwierki. 

W charakterze biegłych zasiedli dyr. Rob. 
Pubł. p. Siła-Nowicki oraz inż. Wiłhelm Mar 

kiewicz i inż. Hempel z Warszawy, a nadto 
sąd powołał jako rzeczoznawców inż. Cz.-Fr. 
Wołffa. 

W ciągu dnia wczorajszego sąd zbadał 
ppłk. Stefana Biesteka I inż. Cz. Fr. Wolifa 
oraz odczytał złożone w śledztwie zeznanie 
nieobecnego świadka Zdzisława Mackowskie- 
0. 

Dalszy ciąg procesu toczyć się będzie dziś 
od godz. 9 rano. 

MECZ BOKSERSKI 

POZNAŃ — WILNO. 

We wtorek dnia 8 grudnia b. r. o godz. 18 
16 wiecz.) odbędzie się międzyokręgowy mecz 
bokserski Poznań— Wilno. 

Poznań reprezentowany będzie przez Klub 
Sportowy „Warta* — drużynowego mistrza 
Polski. Mecz ten bezwątpienia jest najcie 
kawszym widowiskiem sportowem Wilna 
przez wzgląd na wysoką curopejską klasę 
pięściarzy poznańskich, większość któryca 
zajmuje zaszczytne miejsce w mistrzostwach 

Polski. 

W dążności do uniknięcia niedociągnięć 
organizacyjnych jakie wynikały na m 
Wilno—Łotwa skutkiem  szczupłości li, 
mecz odbędzie w dużej sali Krejngla przy 
ul. Ludwisarskiej 4, mieszczącej 1500 osób 

i posiadającej 1100 numerowanych miejsc 
siedzących. 

Upra się publiczność o uprzednie 
opatrzenie się w bilety w celu umożliwie 
punktualnego rozpoczęcia meczu, gdyż winien 
być ukończony do godziny ósmej. 

SDR TINA TNEIAI 

Ofiary na powodzian. 
Sekretarj t Wileńskiego Komitetu Obywa- 

telskiego ia Pomocy Ofiarom Powodzi 
komunikuje, że ostatnio wpłynęły na rzecz 
powodzian następujące ofiary: 

Konsystrzorz Prawosławny — 22 zł. 50 
gr. Drukarnia „Dziennika Poznańskiego* — 

66 zł. 

    
    

  

    

              

Ki Miejskie 
SALA MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 5. 

Od czwartku 3.XH. 
  

jedna dusza; „Nasza praca na morzu”. 
NAD PROGRAM: Wesoła komedja. — 

Początek o godz. 4. 6, 8 i IU wiecz. 

Dla młodzieży 
Od godz 4—6 „T nędzy do pien'ędzy*, „Dwa lądy, dwa kreje, jedno Serce, 

Godz. 6-8-10 Pjeśń wiosenna 
Koncertowa orkiestra pod batutę p. M. Salnickiego. 

Ceny miejsc: balkon 30 gr., parter 60 gr. Kasa czynna od 3 30 do 10 wiecz. 

Dramat w 
10 aktach 

  

Dźwięk. Kino-Teatr | Dziś! 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

Przecudne piosenki. 

Genjalna 
gwiazda egzotyczna 

w słynnnym rekordowym arcyfilmie dźwiękowym 
Tragiczna pieśń miłości egzotycznej kochanki rosyjskiago oficera. 

Początek o godz. 4-ej 

WKRÓTCE przebój sezonu: Tajemnica Cytadeli Warszawskiej w-g powieści Gabrieli Zapolskiej. 

ANNA MAY WONG 

Egzotyczna muzyka. Tańce rosyjskie. 

HAI TANG   

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

  

Oszałamia, zachwyca i olśniewa 

Edykt licytacyiny. 
W; Sądzie grodzkim w Krośnie (Małopolska) do Licz. E. IV 
3217/29 odbędzie się w dniu 27 kwietnia 1932 r. o godz. 9.30 
przed poł. w biurze Nr. 14 licytacja Fabryki Firmy „Zakłady 
Przędzalniczo-Tkackie" S.A. w Krośnie, obj. whl. 442, 739, 927. 
990 i 1085 ks. gr. gm. kat. Krośno, obejmujących teren fabryczny 
przędzalni z budynkami fabrycznemi, administracyjnemi i komplet- 
nem urządzeniem przędzalni, w szczególności, 
szarze 8 ha, 71 a 61 m” w odległości około 200 m. od dworca, 

abryczne o kubaturze przesz- 
ło 20.000 m*, magazyny o kubaturze 2.400 m”, mieszkalne i admi- | sł 
nistracyjne o kubaturze przeszło 2.500 m, wszystkie zbudowane 

kotły, maszyny parowe, pędne, kompletne 
maszyny przędzalnicze na 1.280 wrzecion, pochodzenia sngielskie- 
go fabryki James Mckie Belfort, zmontowane w r. 
do uruchomienia, kompletne urządzenia techniczne, instalacje ga- 

Fabryka położona jest w mieście Krośnie w 
Małopolsce, w zagłębiu naftowem igazów ziemnych. W odległości 

koleiowego w Krośnie, b) budynki: 

w r. 1922, €) maszyny: 

zowe i elektryczne. 

a) grunta w ob- 

  

tentów akcyzowych. 

Zarząd Związku niniejszem uprzejmie powiada— 
mia swoich członków, jak również zainteresowanych= 
że począwszy od dnia | grudnia 1931 r. przyjmuje co= 
oziennie w kancelarji Związku przy ul. Benedyktyń- 
skiej Nr. 2, m 7 w godz. od 5-7 pp. w celu udzie— 
lania wszelkich informacyj, jak również załatwianie 
wszelkich czynności, związanych z wykupieniem pe” 

oraz świądectw przemysłowych- | 

Związek Właścicieli Piwiarń, 
8247 Kawiarń i Jadłodajń w Wiinie. 
  

Zakład Fryzjerski 
J. Rachkowicza 
Nowogrodzka Nr. 15. 

Salon męski zaopatrzony 
higjenicznie 

Ceny zniżone. 84:1 

  

Pierwszorzędny 

Zakład Fryzjerski 
N. Biachera, Rudnicka 10 
Salon męski jak i damski 
Maniciure. Ceny zniżone 

1923, gotowe 

12 klm. od fabryki znajduje się Okręgowa elektrownia, z której 8412 
fabryka może pobierać prąd elektryczny i gaz ziemny. 

Wartość tych nieruchomości wedie sądowego protokółu 
oszacowania z dnia 29 marca 1930 r. wynosi: 
grunta i budynki . 

przynaležnošci (maszyny, Bas bo AE 

razem 

najniższa zaś oferta, poniżej której nieruchomość 
nie zostanie sprzedaną, wynosi 

Dia zdrowych i cierpiących! 
Od 26 lat znane nacieranie 
uśmierza szybko i pewnie wszel 
kie dolegliwości 
tycznej, 

Wszędzie do nabycia! 

Skład wysyłkowy 
Ichtiomentolu: ! 

Laboratorjum chem. aptek. 
| serOMEŃAOL Mra SZYMONA-EDELMANA 

Zł 781,557.80 
„ 1,213,45205 

Zł. 1,995,009.85 

Zi. 997,504.92 

natury 
goščcowej, 

ból głowy, zębów i t. p. 

  

Zakład Fryzjerski 
S. Szustera 

ul. Nowogrėdzka Nr. 89 
Salon męski i damski. 
Wykonanie solidne. 

Ceny zniżone. 8410 
  

Zakład Fryzjerski 
Q. Tylewicz 

Wielka 52 (w podwórzu). 
Salon męski i damski. 
Wykonanie solidne. 

| Ceny dostępne. 8374 
  

Dr. Wolfson 
Choroby weneryczne. 

moczopłciowe 
i skórne 

ul. Wileńska 7, 
telefon 10-67 

od godz. 9—1 i 4—8 
8434 

Dr. Medycyny 

A. CYMBLER 
Choroby skórne, wene” 
ryczne i moczopłciowe 

Mickiewicza 12 
róg Tatarskiej, tel. |5-6%- 
Przyjmuje od 9-2i5'/ę-7W* 

Akuszerka “ 

przyjmuje od 9r. do 7: | 
przeprowadzita slę 

ul. Mickiewicza 22, m. 

teł. 14-05. W. Z. Nr 2033 

    

  

Zakład Fryzjerski 
S. Uszajew, Sadowa 6. 

Salon męski i damski. 
Manicure i farb. włosów. 
Ceny przystępne. 83/5 

Zakład Fryzjerski 
J. Ginzburga 

ul. Hetmanska Nr. 2 
Salon męski i damski. 
Wykonanie solidne. 

Ceny zniżone. 8377 

Zakład Fryzjerski 
J. Nejer, Stefańska 28. 

reuma- 
nerwobole,   

    

„Akuszerka 

Marja Laknejovė 
puyjmuje od 9 do 7 wiecz+ 
ulica Kasztanowa 7, m. 5 
W. Z. P. Nr. 69. 7120 

  

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Zamkową 3, m. %* 
tamże gabinet kosmetycz” | 

ny, usuwa zmarszczki, bro” Iš   

  

  

  

Dźwięk. Kino-Teatr L ie, ńska 16. : ; 4 a ; 

Rollywaod zu Powrót do życia „2.0. «: --«». ws Lwowie, Teatyńska 16 frei? lie] FZZ TONI 
: YW Walt KS Janet Gapuor 1 Charles Parr — МАБДНОЩНАМ: КО gzłękowa" |, auli aaa POL | "SN 

      

„Początek o godz. 4, 6, B i 10.30, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. Na |-szy seans ceny od 60 gr. Zakład Fryzjerski 
R. Lewin, Bazyljańska 11. 
Salon męski. Manicure. 

Wykonanie solidne. 
Ceny zniżone. 8372 

Mickiew 22, tel. 15-28 Biskupia 4, tel. 14-10= 
sprzedaje (od 9-ej do 2- eb 

po poł i od 5 do 7 w” 

palta zimowe damskie * 
męskie, futra, skórki, ubra” 
nia, jedwabie, bieliznę: 
swetry, pianina, fortepis- 

  

  

  

Sensacja dnia! — „Lwów” w Wilnie! 
Lwowskie Towarzystwo Akcyjne Browarów Sp. Akc. 

Pniedościąnionaj jakości PIWO LWOWSKIE 

Dziśł Rekordowa Š Arcypikantny film, rozgrywający się na 
operetka komicznal 7 D NI SZ cz Ę ci tle życia Paryża i: przepięknej Wenecji. 

W rolach głównych: Rogen Treville, Janina Guise, orsz wspanisły tenor opery „Metropolitain Kouse'' 
w New-Jorku Joseph Smith. NAD PROGRAM: Dodatek dźwiękowy Foxa i dodatek Pathe. 

UWAGAI Prosimy zwrócić uwagę na nasze aparaty dźwięk. „Klangfłm” (A. E. C.), które przewyższają wszelkie 

   
      

  

   

   
    

    

    

    

     

  

     

  

Dźwięk, Kino-Teatr 

PAN 

  

Salon czesania Pań 
    W
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iane aparatury swym naturalnym i łagodnym dźwiękiem. Początek o g. 4-ej, w święta o g. 2-ej Ceny od 40 gr. ny, motory- elektryczne 

ulica Wielka 42. a 3 ! Przepiekny Dramat erotyczny, mający za tło stosunki z” % EKSPORTOWE (jasne). EW ENR wież brylanty i) wiele innycie 

` Wkrótce! z;więkowy Wiejskie rzech Banie R os kia alis 5 3 BAWARSKIE, (ciemne) Zóakowa'Ni Tai PZ ADA 
” к film produkcji „Sowklno“ p.t. bitni art. testru Stanisławskiego w Moskwie L e S PORTER IMPERJAL (czarne) Wejście w bramie. 8413 3 

  

  
  

  Żądajcie. a przekonacie sięl 

Repreżentacja: 
uiica Jagiellońska 9, tel. 5-44 

WYYYYYYYYVYYVYYVYYVYYVYVYY 

+ + kradz. książ. poborowi 

Zakład Fryzjerski Monop. Tytonioweśólii 
I. Koblinc 

Nowogródzka 10. naimię Adama Matulańcs 
Salon męski. Wykonanie 
solidne. Ceny dostępne. 

| - Wydam 
Kucharka | mieszkanie 

3 pokoje z kuchnią. UJ 
potrzebna, tylko z dobre- | Słowackiego 2-a. Dowie“ 
mi świadectwami. Wiado- | dzieć się u właśc. domu 
mości u wożnego Kurator- 

jum Szkolnego 

Dziś! Wielki rewe- ósmy dźwiękowe ON ALBO J 
Film ten jest „najwspanialszą REEKciĘ Harry Piela. i Hans Junkerman. Fim, kury nie miał 'w przeezłości tównęgo robie. 

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

ZŁOTE BAGNO 
Rzecz dzieje się w jednem z wielkich miast stofecznych. 

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

3žwiekowe Kino 

CEJING 
. Wielka 47, tel. 15-41 

tt b t * „ Jest to arcyprze o ss 2 Harry Piel 
sensacyjno erotyczna 
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GaLanrenili rykoraży „JANUSZEK” 
UL. Św. JAŃSKA 6 (gdzie dawniej Frliczka) 

poleca na sezon zimowy i jako praktyczne podarki gwiazdkowe: 

Pończochy, Skarpetki, Rękawiczki, Swetry, Bieliznę 
8334 - 2 : i Wyroby trykotowe. 

  

      

   

  

    

  

  

  

zasiał dramat 
erotyczno-życiowy 
w B-miu aktach. 

Dziś i dni następnyc.£ 
Nedzwycz. film sezonul 

Wielki szlagier p. t. 

Kino Kolejowa 

0GNISKO 
(obok dworca kolejow.) 
  

  

= 
Dźwięk. Kino-Teatr | DZIŚ! Najnowsza bezkonkuren- - Najpiękniejszy; dźwię- |- Wolana 10 Biok e eo Legion walecznych Lk „„Molanaio | В 

sacja po raz pierwszy w Wilnie p.t. mat w 10 aktach. od godz. io : 

STYLOWI 
ulica Wielka 36 

W rolach głównych: Ken Maynard i Nora Lane. — 
w Wilnie w/g pow. Ruperta e 
gesa „Dziewczę z Barki* - Anioł Miłości 

NAD PROGRAM: Najnowsze dzieło po raz pierwszy 
Salonewy erotyczny dramat w 10 sktach. 
W rol. gł.: Sally O'Neil i Mc Gregor. 

  

DZIŚ! 
Rewelacyjny 

dramat erotyczny 

Kino-Teatr 

LX 
Mickiew. 11, tel. 15-51 

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

w roli głównej najbardziej porywająca para kochanków boska 

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

Ceny miejsc od 40 gr. 
  

Dziś! „Kino-Teatr 

Światowid 
ul. Mickiewicza 9. 

RK 

FILIP MACDONALD. 

  

Genjalny   LON CHANEY 
Niesłych. napięcie! Korowód tajen nic! Historja wielkiej miłości! 

Potężny dramat 
wrażeń i emocyj s BICZ 

55) 

CZTERY DNI. 
Przekład autoryzowany z angielskiego. 

„Ja leżałem i modliłem się. 
„Kiedy po kilku chwilach odwa- 

żyłem się unieść trochę głowę, sier 

żant był już przy karabinie i strzelał 
"jak wszyscy djabli. Ale Niemcy przy- 
suwali się coraz bliżej. 

„Rzuciłem trwożne spojrzenie w 
kierunku wyrwy i zobaczyłem na jej 
skraju człowieka, pełznącego w stro- 
nę karabinu. 

„Karabin' grał, a we mnie coś się 
rozprzęgło. Szara linja Niemców była 
coraz bliżej. 

„Miałeni w kieszeni spodni. chust- 
kę do nosa, jak na wojenne warunki, 
cudownie białą. 

„Wyciągnąłem ją i sięgnąłem po ba- 

gnet. - 
„Uwiązałem chustkę do. bagnetu 

podniosłem rękę i zacząłem powiewać 
w powietrzu. Deszez* pocisków, sieką- 
cych ziemię naokoło mnie, osłabł i 
ustal... 

„Žolnierz, pelznący od strony wyr- 
»wy, był już tylko o dwadzieścia kro- 
ków od karabinit. Zobaczywszy moją 
flagę, krzyknął coś do sierżanta, po- 
kazując mnie ręką: 

   

: Wydawnictwo „Kurjer Wilefski“ 

  

„Wstalem z chustką na bagnecic. 
„Sierżant odwrócił się i zobaczył 

mnie. Ruszyłem biegiem do Niemców. 

„Gdy mijałem * karabin, - sierżant 
zerwał się i wyrżnął mnie pięścią pod 
ucho. Stało się coś dziwnego, bo nie 
straciłem przytomności, lecz zostałem 
sparaliżowany. Upadłem na. karabin 
i zobaczyłem w jednej błyskawicznej 
chwili, że sierżant cisnął mój bagnet 
z chustką, że ranny żołnierz, pełznący 
od strony wyrwy, pokazał puste 
skrzynki z amunicją; że sierżant zro- 
zumiał i porwał z ziemi swój karabin 
z nałożonym bagnetem. 

„Ale nie rzucił się do ucieczki j nie 
czekał. Nie. Popędził ku nadciągaja- 
cym- Niemcom. 

„Ranny czołgał się zpowrotem do 
swojej wyrwy. 

„I nagle zagrała nasza artylerja. 
„Znaleziono mnie z kulą w ramie- 

niu, której nie poczułem, leżącego na 
niemieckim karabinie maszynowym. 
który przez pół dnia trzymał Niemców 
w szachu. 

„I dostałem za to krzyż. 
„Co do sierżanta, to byłem pewny, 

  

  

  

S-ka z ogr. odp. 

w swej jubileuszo- 
wej wielkiej krescji 

„Bicz Boży” to film, który wszystkich zachwyca 

Dziś! BOŻY. 3 
i urocza ANITA PAGE 

  

że zginął. Chciałem go odszukać i nic 
zdołałem. 

„Ranny żołnierz też jakby zginął. 
Też go nie odszukałem. 

„I dostałem krzyż. 
„Kocham ten krzyż. 
„Ranny żołnierz nazywał się Blac- 

katter“. 
Dokument urywal się w tem miej- 

scu. Na dole stronicy był dopisek in- 
nym atramentem: 

„Sierżant nazywa się Bronson. Je- 
stem pewny, że to on. Nie wierzyłem 
Blackatterowi, dopóki nie poszedłem 

do oberży i nie zobaczyłem na własne 
oczy. 

„Te same potężne, kolosalne, sze- 
rokie ramiona““. 

Antoni złożył arkusze i wsunął je 
zpowrotem do koperty. 

5. 

Dyson wszedł do pokoju, Antoni 
odłożył właśnie słuchawkę po rozmo- 
wie z żoną, która biegła w tej chwili 
jak na skrzydłach na górę z wieścią 
do Selmy Bronson. 

Przed Antonim leżała na biurku 

długa żółta koperta. 
Dyson z fajką w ustach, z nimbem 

  

  

  

  

-ciemnego, cuchnącego dymu nad gła- 
wą, podszedł do Antoniego i usiadł na. 
skraju biurka, bujając w „powietrzu 
chudemi Ren. w zniszczonych pan- 
talonach. $ 

    Manicure. 
Antoni podniósł oczy. 

Reporter skinął głową. 
— Na miejscu. Pewnie nie zostało 

jednej całej kości. 

Zaciągnął się fajką. Chmura dymu 
stała się prawie nieprzejrzysta. 

— Jest mi pan coś winien—rzekł. 
—Zmarnował pan na tę listę mój czas, 
moją krew, moje nerwy! 

— Peccavi! — rzekł Antoni. — 
Cierpiał pan w dobrej sprawie, a ja 
nie wiedziałem, że to się na nic nie 
przyda. 

— Jeszcze mi brak paru ogniw— 
rzekł Dyson, nie wyjmując fajki z 
ust. p 

  

   

Antoni skinął głową. 
— Mów pan! 
— Po pierwsze Lake — odparł 

Dyson. — Dlaczego Lake? Co Lake? 
W czem Lake? Dlaczego on drapnąl? 

— Lake — odpowiedział z namy- 
słem Antoni — prosił się poprostu, 
żeby na niego skierować podejrzenie. 
Zrobił mi afront na balu'u Brownlou- 
gha i potem zniknął. I dano mi o tem 
specjalnie znać. Ale wkońcu jedna ©- 
soba, zdradziła się, że to wszystko 
miało na celu zamydłenie mi oczu. 

-— Jakto? — zapytał Dyson. 
— Ano, tak! Tylko, że robota wy- 

szła za chytrze i za precyzyjnie... La- 
ke'— to okaz. z pod ciemnej gwiazdy, 
ale nie miał z temi zabójstwami nic 
wspólnego. 

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

    

Pierwszorzędny Higjeniczny 

Zakład Fryzjerski 
UŁ. ZAWALNA 28/30 (róg Trockiej). 

Sałon damski z oddzieln. wejśc. 
Salon meski. Fotele amerykańskie. 

Najnowsza technika w zakres fryzjerstwa wchodząca. 
Ceny dostępne, prosimy się przekonać. 

8432 Z poważańiem Z. ZAWELS. 

  

| LIST) 
NOWOOTWORZONA 
POLSKA 

MLECZARNIA 
przy ul. Wielkiej 29 

Poleca: codz. ŚWIEŻE | terminową pracę, bez zo- Nowootwarta 
mleko, masło, sery, jaja, bowiązania wszelkich JADŁODAJNIA 
mleko zsiadle, wędliny, praw, również wykonywu- 
iinne chłodne zakąski, ję różne prace w domu IiPIWIĄ RN ! 
napoje chłodzące ora:            

   — Mów pan dalej! 
— Nie — ciągnął Antoni. — Zdzi- 

wiła mnie jego arogancja na balu, a 
j ze bardziej, kiedy 

ałem, że prawdziwi winowajcy 
nie znikają w takiem stadjum spra- 
wy... I kiedy pani Carter-Fawceett... 

— (0? — Dyson nadstawił uszu. 

— I kiedy pani Carter-Fawcett 
przyjechała i zwymyślała mnie od о- 
statnich z powodu Pike'a, który zło- 
żył jej kizytę od strony kuchni, a któ- 
rego pewnie widziano razem ze mną 
i.dano jej o tem znać, rozjaśniło mi się 
w głowie. Wściekała się na mnie, że 
zrobiłem to i owo i że nie miałem 
prawa, i że mi nie do jej domu i t. d. 
Dobrze zagrała komedję, ale nie za 
dobrze. Za wyraźnie zaznaczyła, że 

Lake wyjechał nagle i i bez pożegnania. 
Zastanowiłem się nad jego zachowa- 
niem wobec mnie na balu i zrozumia- 
łem, że ona mi go podsunęła 
przynętę. W zestawieniu z innemi 

mojemi spostrzeżeniami było to aż nad 

to wyraźne. Lake był najwidoczniej 
jej oddanym niewolnikiem, posłusznie 
wykonywującym wszelkie zlecenia 

swej pani bez wglądania w rzeczy. 
Przypuszczam, że dama pawiedziała 
mu, że mnie nienawidzi i kazała mu 

wyprowadzić mnie w pole... 
=>*Ale dlaczego on wyjechał? — 
O! pewnie wysłała go w jakiejś 

zapytał Dyson. 

  

    

  

  

= Redaktor odpowiedziałny. Witold Kiszkis- 

  

Maszynisika 
"poszukuje. posady 
jak również może być 
sngażowana do biura na 

po b. niskich cenach. 
obiady GOMOWE | Łaskawe oferty proszę Ceny..dostępne. 

smaczne i zdrowe kierować. do. Administr. | Obiady od 80 gr. do | zł 

od 70 gr. „Kurjera Wileńskiego" — 8208 

Jagielońska 3—i1, tel. 99, 
pod „Maszynistka* 7987 

   

jako, 

duży, umeblowany” 
z osobnym wejściem 

i światłem elektr., do w 
najęcia, ul. Kazimierzo 

ška Nr. II, m. I. 

     

    

   

  

    
   

  

   

    

      

  

       

     

   
    
   

    

  

   

  

   

    
   

    
   

  

   

   
   

  

      

Skopówka Nr. 6   
ciekawej czy nieciekawej misji, wia”| 
domej tylko im obojgu. 1 

Dyson wyjąt fajkę z ust i zdjąl 14: 
samą ręką sowie binokle z nosa. Mru 
gając oczami i podrzucając ramiona 
mi zapytał: 

— Ale co ta Carter-Fawcett m%] 
wspólnego z tą sprawą? Przecież on z 
nawet nie rozmawiała z Ravenscour“ В 
tem. Wszyscy tu wiedzą, że się nić 
znosili. 

— Wszyscy wiedzieli -— odpal“ 
Antoni — bo ta plotka była szerzoń”, 
celowo. — Tu opowiedział Dysono 
o rozmowie, podsłuchanej przez Łucji] 
na balu u Brownlougha. — Początko 
wo przypuszczałem, że ona rozmawiś 
ła z Lake'm i później dopiero zrozt! 
miałem, że z Ravenscourtem. Byli 
sobie zakochani. Prawdopodobnie t 
kobieta nigdy przedtem nie kochal 
nikogo tak jak jego... Bajkę 0 wz1 
jemnej antypatji ukuli i puścili w 
bieg oni sami... Czekali na coś, żebł 
wystąpić z tem otwarcie. Trudno 
wiedzieć, na co. Prawdopodobnie oi 
chciała rozwieść się legalnie z męże! 
który pomimo, że od piętnastu lat p 
luje na dzikie zwierzęta, nie został 
tąd ani pożarty, ani rozszarpany, 
stratowany... - 
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(D. n.) 
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