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Hitler czy Bruening? 
  

Berlin w grudniu. 

Kto właściwie rządzi w  Niem- 
czech — Hitler czy Bruening? — Czę- 
sto słyszymy to pytanie i nic w tem 
dziwnego. 

Weźmy nagie fakty: w Braunsch- 
weigu bandy Hitlera zabijają i kaleczą 
dziesiątki spotkanych obywateli, wła- 
dze nie reagują wcale. Autor projektu 
o narodowo-socjalistycznej  krwa- 

wej dyktaturze, głowa spiskowców he- 

skich, Dr. Best znajduje się na wolno- 
ści. Naczelny prokurator Dr. Werner. 
ukrywający spiskowców, pozostaje na 
swem stanowisku. Podwójny morder- 
ca, narodowy-socjalista Gadecke, zo- 
staje wypuszczony na wolność. Wyż- 
szy Związkowy sąd niemiecki uznaje 
za nieprawne rozporządzenie rządu 
pruskiego, wzbraniające nacjonal-soc- 
jalistom noszenia uniformu. Wodzo 
wie „Helmu Stalowego“ Duesterberg 
i Seldte, którzy obrazili istniejący u- 
strój republikański zostali całkowicie 
przez sąd uniewinnieni. Hitler przyj- 
muje przedstawicieli zagranicznej pra- 
sy i w tonie dyktatora kreśli swój prog- 

ram. Hitler wysyła swych posłów do 
Londynu, Paryża i Rzymu, przyczem. 
jeśli dać wiarę prasie, niemieccy dy- 
plomaci utorowali im drogę. 

Wedle informacyj prasy niemiec- 
kiej, portrety Hitlera wystawione są 
we Włoszech. we wszystkich księgar- 
niach i sklepach materjałów piśmien- 
nych obok portretu Mussoliniego, i 
Duce szykuje się nawet do przyjęcia 
swego kolegi in spe... 

Któż więc rządzi ostatecznie w 
Niemczech — czy. już: Hitler, czy też 
jeszcze Bruening? 

__Hitler mówi — Bruening milczy. 
Leaderzy partji socjaldemokratycznej 
odwiedzają Brueninga i przekonywu- 
jąco proszą go, by wystąpił aktywnie 
przeciw terorowi hitlerowców. Brue- 
ning milczy. Wiece republikanów 
odwołują się do Brueninga, by zbadał 
krwawą łaźnię, wyrządzoną przez 

hitlerowców w Brunswicku i ukarał 
winowajców. Bruening milczy. 

W „Bronzowym domu“ w Mona- 
chjum formują się tymczasem hitle- 
rowskie ministerstwa. Mimowoli na- 
suwa się paralela do owych dni listo- 
padowych 1917 roku, gdy de iure rzą- 
dził Rosją Kierenskij, zasiadający w 
Zimowym Pałacu, a faktyczna wła- 
dza ześrodkowywała się w rękach 
Centralnego Wykonawczego Komite- 
tu Sowietów. 

Istnieje wszakże istotna różnica 
między Kierenskim a Brueningiem. 
Kierenski był to dyletant polityczny i 
wyjątkowy iluzjonista typu Malinow- 
skiego. Bruening natomiast to nie 

dyletant i iluzjonista. W poświęco- 
nym mu artykule na łamach „Kurje- 
ra Wileńskiego** z dnia 17 paździer- 
nika zaznaczyłem jego dwulicow 
„Bardzo możliwe, że kiedyś zaprzeda 

Bruening swych przyjaciół z prawicy 
swym przyjaciołom z lewicy, lub od 
wrotnie. Zależy to od konstelacji". 
dodałem wówczas. 

Obserwatorowi polityki Bruenin- 
ga nasuwa się mimowoli analogja z 
genjalnym zdrajcą — francuskim mi- 
nistrem policji Fouchć, który zdra- 
dził rewolucję dla Napoleona, a Na- 
poleona dla Burbonów, który w za- 
ieżności od konstelacji — potrafił 
wyraźnie widzieć spiski i spiskow- 
ców, lub udawać śpiącego, jak to o- 
becnie czyni Bruening. Analogja ta 
kuleje, jak zwykle wszelkie porówna- 
nia. Fouchć zmieniał swe przekonania 
polityczne jak rękawiczki. Bruening 
pozostał wierny politycznemu katoli- 
cyzmowi. Fouchć był ministrem po- 

licji, Bruening jest ministrem spraw 
zagranicznych. Lecz i ten i tamten- - 
to politycy konjunktury. 

Jakaż więc jest konstelacja? 
Od prawiey rośnie potężna fala 

„rewolucji narodowej*. Bojowe dru- 
żyny Hitlera trzymają w swych rę- 
kach wieś i drobne prowincjonalne 
miasta. Wszystko już prawie spoczy- 
wa w rękach nacjonalistów. Władze 
sądowe idą im na spotkanie, czując 
„silną rękę nowych panów*. 

A z lewej strony? Buržuazyjne 
partje środka maleją liczebnie i tracą 
wpływy, socjal-demokraci i komuni- 

Ści starają się przegryźć gardło jedni 
drugim. Trzymiłjonowa „bojowa Or- 
ganizacja republikańska" Reichsban- 
ner jedynie tylko w wiełkie święta 0- 
kazuje objawy życia, masowe bezro- 
zw niszczy solidarność proletarjac- 
а.. 

  

    

   

  

Na jaką kartę wobec takich kon- 
stelacyj postawi polityk konjunktu- 
ry? Poco ma wogóle stawiać na kar- 
tę, gdy może „przyłączyć... się do 
zwycięzcy? 

Walka odbywa się nie między 
Hitlerem i Brueningiem, lecz między 
Hitlerem a republikańskim rządem 
pruskim na czele z Braunem i Sewe- 
ringiem. W tej walce Bruening za- 
chowuje .„neutralność*. Fouchć mógł 
pozostać ministrem policji Napoleo- 

na, mógł też zostać ministrem policji 
Burbonów. Zadecydowała o tem bitwa 
pod Waterloo. Bruening może pozo- 
stać ministrem spraw zagranicznych 
demokratycznych Niemiec, Bruening 
może być ministrem Niemiec hitle- 

rowskich. Zadecyduje o tem walka 
między czynnymi republikanami a 
hitlerowcami, w której Bruening za- 
chowuje taką samą „.neutralnošė“, 
jak Fouchć podczas bitwy pod Wa- 
terloo. Вр © М. 

Post seriptum autora. Artykuł po- 
wyższy napisałem w wigilję mowy 
Brueninga, w której ostro wystąpił 
przeciwko narodowym  socjalistom. 
Bruening przemówił. Czy nastąpią pa 
tych słowach czyny? 

  

  

  

  

B. P. 

i. i. Paulina Brodzka 
z WOLFMANÓW 

(Kierowniczka 2 Stacji Opieki nad Matką I Dzieckiem Magistratu m. Wilna) 

po krótkich i ciężkich cierpieniach zmarła w nocy na II grudnia r. b. w w. lat 42, 
o czem zawiadamiają pogrążeni w nieutulo1ym smutku 

MĄŻ i RODZINA. 

Eksportacja drogich nam zwłok z mieszkania przy ul. Teatralnej 4, odbę- 
dzie się w niedzielę dnia 13-g0 grudnia r. b. o godz. I2-ej w poł. 

Smetona ponownie prezydentem Republiki 
Litewskiej. 

KOWNO, 11. 12. (Pat). — Zebra- 
nie clektorów wybrało ponownie Sme 
tonę prezydentem republiki. Poza 

kandydaturą Smetony nie zgłoszona 
żadnych innyeh kandydatur. 

Prezydent republiki — ministrem finansów. 
RYGA, 11. 12. (Pat). — W wyniku 

porozumienia pomiędzy stronnictwa- 
mi, popierającemi rząd, prezydent 

republiki Zemgals został mianowany 
ministrem finansów. 

Rząd Mac Donalda otrzymał votum zaufania. 
LONDYN, 11. 12. (Pat). — Izba 

Gmin odrzuciła 439 głosami przeciw - 
ko 44 wniosek partji pracy o wyraże- 
nie votum nieufności dla rządu. 

Wizyta min. Zaleskiego w Londynie. 
Audjencja u króla. Śniadanie u lorda Readinga. 

LONDYN, 11. 12. (Pat). — Król 
przyjął w dniu 11 b. m. na audjencji 
ministra spraw zagranicznych Polski 

Zaleskiego. 
LONDYN, 11. 12. (Pat). = W 

czasie audjencji u J. K. M. króla Je- 
rzego informował się on u ministra 
Zaleskiego w sprawach polskich, do- 
pytując się o Pana Prezydenta Rze- 
czypospolitej i Marszałka Piłsudskie- 
go. 

Z placu Buckingham minister Za- 
leski powrócił do ambasady, gdzie od- 
był pokolei rozmowy z kilkoma wy- 
bitnymi przedstawicielami prasy. Na- 
stępnie odbyło się śniadanie u lorda 
Readinga, w którem prócz min. Zale- 
skiego, ambasadora Skirmuta i naczel 

nika wydziału Lipskiego, wzięli u- 
dział wybitni przedstawiciele świata 
gospodarczego Anglji, jak prezes naj- 
większego trustu chemicznego w świe 
cie Mac Goven, dyr. National Provin- 
cial Bank Goschen, prezes wielkich 
instytucyj ubezpieczeniowych Rutter 
oraz wybitni publicyści Stead i Pola- 
koff. Po śniadaniu min. Zaleski udał 
się z wizytą do sir Austena Chamber- 

laina, który uległ wypadkowi zwich- 
nięcia nogi, a następnie powrócił do 
ambasady, gdzie przyjął kolejno po- 
sła rumuńskiego Titulesco, — charge 

d'affaires włoskiego Mamelli oraz pre 
zesa wszechświatowej organizacji sjo- 
nistycznej Nachuma Sokołowa. 

Li A LŽ S 

Oredzie Hoovera do kongresu 
w sprawie meratorjum 

WARZYNGTON, 11. 12. (Pat). — 
Prezydent Hoover zaznacza w części 
swego orędzia do kongresu, dotyczą- 
cego moratorjum, że jest rzeczą jak 
najbardziej pożądaną, ażeby przed 15 
grudnia głosowano nad ustawą, upo- 
ważniającą rząd do odroczenia wszel- 

kich spłat, należących Stanom Zjed- 

noczonym na okres jednego roku, L. 

j. do 30 kwietnia 1932 roku, oraz prze 

widującą, iż odroczene w ten sposób 

spłaty będą dokonane częściowo w 
okresie 10 lat, począwszy od 1 lipca 

1933 roku. 

Opozycja przeciwko przedłużeniu moratorjum. 
NOWY YORK, 11. 12. (Pat). — Po 

odczytaniu orędzia prezydenta Hoo- 
vera, poświęconego polityce zagrani- 
cznej, w Senacie pojawiła się poważ- 
na opozycja. Zarówno demokraci, jak 
i republikanie są przeciwni wznowie- 
niu działalności światowej komisji 
wojennych długów zagranicznych. To 
też Senat prawdopodobnie odrzuci 
ten projekt. 

„New-York Times* pisze: Opozy- 
cja przeciwko rewizji długów wojen- 
nych powstała w 24 godziny po noty- 
fikowaniu rządowi Stanów Zjedno- 
czonych przez ambasadora Francji 

Claudela, że redukcji odszkodowań 
niemieckich musi towarzyszyć reduk- 
cja międzynarodowych długów wojen 
nych Sen. Borab, który był za ro- 
cznem moratorjum, oponuje przeciw- 
ko rewizji długów na podstawie moż- 
ności płatniczej, jak chciałby prezy- 
dent Hoover. Przywódca rep'ublika- 
nów w Senacie Wattson przewiduje 
opozycję przeciwko przedłużeniu mo- 
ratorjum. Przywódca demokratów 
odmawia narazie wyjaśnień. Jest zna 
mienne, że większość demokratyczna 
w Izbie niższej nie przyłączyła się ot- 
warcie do opozycji Izby wyższej: 

  

  

Hitler znów przemówił. 
BERLIN. 11. XII. (Pat). Wezoraj w Mo- 

nachjum przedstawiciele narodowych socjali- 
stów z Czechosłowacji przyjęci byli przez 
Hitlera. 

W toku rozmowy Hitler zobrazował po- 
litykę stronietwa socjalistycznego ze szeze- 
gólnem uwzylędnićniem stosunków niemiec- 
ko-angielskich i niemiecko-francuskieh. 

W; Anglji — mówił Hitler — opinja pa- 
bliezna przeżywa obeenie ważna metamorfo 
zę. Z dniem każdym eoraz bardziej wzrasta 
iront antytrancuski w krajach anglo-saskich. 
Kryzys gospodarczy zmusza inne państwa 
do obrony przed konkurencją zagraniczną. 
We Włoszech, Anglji i Ameryce coraz bar- 
dziej wzmaga się przekonanie, że reparacje 

muszą zniknąć. Twierdzenie zagranicy, że 
hitlerowey dążą do rozwiązania kwestji re- 
paracyjnej na drodze gwałtu są Śmieszne. 
Nie cheemy wojny — mówił Hitler — ale 
domagamy się równouprawnienia Niemiec z 

jnnemi narodami. 
Hitler przyznaje, że w najbliższej przy- 

szłości wyjedzie może do Rzymu i Londynu. 
Narodowi socjaliści przygotowują teren dla 
swej polityki międzynarodowej i Hitler wie- 
rzy, że niebawem na drodze legalnej stron- 
nictwo jego obejmie władzę w Rzeszy. W 
stesunku do Austrji Hitler oświadczył, że 

stronnietwo jego wysuwa zasadę samostano- 
wienia narodów. 

Ostre wystąpienie 
przywódcy republikanów irlandzkich przeciwko W. Brytanii. 

DUBLIN. 11. XII. (Pat). Przemawiając w 
Waterfordzie na tematy polityczne w związ- 
ku ze zbliżającą się kampanją wyborez: 
Valera dał wyraz przekonaniu, że przyszłość 
Irlandji leży w zupełnem zerwaniu jakich- 
kołwiek bądź węzłów z Wielką Brytanją. 

Pragniemy powiedzieć zupełnie wyraźnie 
— oświadezył przywódca republikanów, że 
nie uznajemy żadnego poddaństwa. ani w 
stosunku do Anglji, ani do jej króla i że 

  

dążymy do zniesienia przysięgi na wierność 
królowi, narzuconej przez konstytucję Wol- 
nego Państwa. Konstytucja idzie w tym wy- 
padku dalej, niż traktat z Wiełką Brytanją, 
a zmiana tego jej artykułu, który przewi- 
duje przysięgę, da się uskutecznić przez 
przyszłą większość republikańską w tcjże 
drodze, w jakiej zostały dokonane wszystkie 
dotychczasowe poprawki konstytueji. 

Min. Zaleski — o swojej 
wizycie. 

LONDYN, 11. 12. (Pat). — W roz- 
mowie z korespondentem PAT mini- 
ster Zaleski oświadczył o wrażeniach 
z pobytu w Londynie co następuje: 

Z Londynu wynoszę jak najprzy- 
jemniejsze wrażenia. W rozmowach, 

które przeprowadziłem, przekonałem 
się, że ze strony miarodajnych czyn- 
ników brytjskich zagadnienia, obcho- 
dzące Polskę, znajdują zarówno zain- 
teresowanie, jak i zrozumienie. Moja 
wizyta dała również okazję do wyja- 
śnienia wzajemnych poglądów na ak- 
tualne zagadnienia międzynarodowe. 

Obiad I! raut w ambasadzie 
polskiej. 

LONDYN, 11. 12. (Pat). — W am- 
basadzie polskiej odbył się w piątek 
wieczorem uroczysty obiad, wydany 
przez ambasadora Skirmunta z okaz- 

ji pobytu ministra Zaleskiego. Na 0- 
biedzie tym obecni byli: min. spraw 
zagranicznych Wielkiej Brytanji z 
małżonką, minister handlu W. Run- 
ciman z małżonką, szambelan dworu 
Crons z małżonką, gen. Hamburrv 
Williams z małżonką, lady Mac-Muel- 
ler, żona byłego posła brytyjskiego w 
Warszawie, zastępcy podsekretarza 
stanu w Foreign Office Oliphant i 
Wellesley oraz szef sekretarjału Fo- 
reign Office Selby z małżonkami. Ze 
strony Połski wzięli ponadto udział 
dyr. gabinetu ministra spraw zagra- 
nicznych, min. pełnomocny Szumla- 
kowski, naczelnik wydz. zachodniego 

. W.S.Z. Lipski i radca ambasady pol- 
skiej Połocki z małżonką. Po obie- 
dzie odbył się w salonach ambasady 
raut, w którym wzięło udział około 
100 osób, wybitnych przedstawicieli 
świata politycznego, gospodarczego i 
towarzyskiego Londynu. 

Hitleryzm wśród uczniów. 

BERLIN. 11. XII. (Pat). Kronika bieža- 
ea notuje znamienny fakt śmierci ueznia nie- 
mieckiej szkoły średniej, wywołanej rozpoli- 
tykowaniem młodzieży propagandą  hitle- 
rowską wśród uczniów. Jeden z uczniów 
szkoły realnej Kruppa w Essen niejaki Kep- 
peł opublikował w naejonalistycznem eza- 
sopismie artykuł, w którym zaatakował dy- 
rektora szkoły, zarzucająe mu uprawianie 
propagandy antyhitlerowskiej. W obronie 
dyrektora stanął inny uczeń tej szkoły, 
Korsch, który ogłosił w innem czasopiśmie 
artykuł, stwierdzając przytem, że Keppel 
wraz z grupą innych uczniów wagarował sta 
le ze szkoły i brał udział w zjezdzie t zw. 
opozycji prawicowej w Harzburgu. Na tem 
tle wybuchł w szkołe skandał, przyczem obu 

zamieszanym do sporu uczniom kierownik 
szkoły zalecił ustąpienie z uezelni. Naskutek 
silnego podniecenia Korsch wpadł w ciężki 
stan chronicznej leukomji i po krótkiej ch6- 
robie zmarł. 

PET STRIKE 

Dr. med. EM. CHOLEM 
Urolog. 

Choroby nerek, pęcherza i dróg moczowych 

Jagiellońska 8, tel. 10-63. 
Przvimuie 12—2 i 5—7 

PART TT IPA 

Popierajeie Ligę Morską 

Audiencja u P. Prezydenta. 
WARSZAWA, 11. 12. (Pat). — Dn. 

11 b. m. o godz. 12 w południe Pan 
Prezyednt Rzeczypospolitej przyjął 
na audjencji gen. Gustawa Orlicz-Dre 
szera, który przedstawił p. Prezyden- 
towi przebieg swego pobytu w Ame- 
ryce oraz entuzjastyczne przyjęcia, 
zgotowane mu przez Polonję amery- 
kańską. 

Redukcja robotników 
na kolejach. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy), 

W związku z oszczędnościami na 
kołejach z dniem 15 b. m. ma być 
zredukowanych 2824 robotników ko- 
lejowych, w tem w Dyr. Wil. 1107 
robtników. 

Nadwyżka budżetowa 
w listopadzie. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Wydatki państwa w listopadzie r. 
b. wyniosły 192,4 milj. zł. dochód zaś 
193,6 milj. zł. Budżet miesięczny zo- 
stał więc zamknięty z nadwyżką 1.2 
milj. zł. Zaznaczyć należy, że jest to 
pierwszy miesiąc w bież. roku budże 
towym zamknięty z nadwyżką. Tą 
znaczną poprawę sytuacji budżeto- 
wej osiągnięto dzięki zastosowaniu 
przez rząd znacznych oszczędności. 

  

Prace komisji zebrania 
przedsoborowego. 

Od dnia 1 do 7 b. m. włącznie 
odbywały się w Warszawie posiedze - 
nia I i IV komisji Zebrania Przedso 
borowego. 

Prace komisji rozpoczęły się dnia 
1-go b. m. od wspólnego posiedzenia 
pod przewodnictwem ks. metropolity 
Djonizego w obecności ks. ks. arcv- 
biskupów: Aleksandra Poleskiego i 
Aleksego Grodzieńskiego, przedstawi- 

cieli rządu: dyrektora departamentu 
wyznań F. Potockiego i naczelnika 
wydziału p. Kuczyńskiego, generalne- 
go sekretarza Zebrania Przedsoboro- 
wego p. B. Lelawskiego oraz członków 
komisji. 

Otwierając posiedzenie metropo- 
lita Djonizy wygłosił krótkie przemó- 
wienie, w którem m. in. powiedział: 

„Szczęśliwy jestem mogąc zapew- 
nić Was, że prace przygotowawcze do 
zwołania naszego Soboru rozwijają 
się nader pomyślnie. W rękach mo- 
ich znalazły się już wszystkie refe- 
raty, przygotowane we wszystkich 
sprawach, które mają być rozpatrzo- 
ne i zdecydowane przez Zebranie 
Przedsoborowe, a w kwestjach, wy- 

magających specjalnej ostrożności i 
oględnego traktowania odbywają się 
obecnie, również nader pomyślnie, 
narady z nami przedstawieieli rządu 
Rzplitej. W stosownym czasie wyniki 
tych narad zostaną przedłożone uwa- 
dze Zebrania Przedsoborowego, obec- 
nie zaś okazało się możliwem konty- 
nuować prace l-szej naszej komisji 
i rozpocząć prace IVej komisji". 

I-sza komisja obradowała do dnia 
4-go b. m. włącznie. Wysłuchała dwa 
referaty w sprawie „Liczby i roz- 
mieszczenia parafij prawosławnych 
w Polsce*', opracowane przez dr. M. 
Pirogowa i kancelarję Św. Synodu 
oraz rozpatrzyła projekty spisów pa- 
rafij i etatów kleru przy nich, zesta- 
wione przez kancelarję Św. Synodu 
dla wszystkich djecezyj. Referaty po 
dłuższej dyskusji aprobowano i po- 
lecono specjalnej komisji opracować 
na ich podstawie wspólny referat dła 
przedłożenia go Zebraniu Przedsobo- 
rowemu. Następnie komisja aprobo- 
wała tezy referatów. po ich uzgodnie- 
niu i przyjęła rezolucję przedłożoną 
przez podkomisję. 

IV-ta komisja Zebrania Przedso- 
borowtego (oświatowa) zebrała się po 
raz pierwszy, i wobec obfitości mate: 
rjału prace jej zostały przedłużone o 
3 dni. Codziennie odbywały się 2 po- 
siedzenia komisji. Komisja rozpatrzy- 
ła i przedyskutowała referaty: o szko- 
łach duchownych, o nauczaniu reli- 
gji, o oświatowej i społecznej działat- 
ności duchowieństwa, o pracy misyj: 
nej i o wydawnictwie cerkiewnem. 
Komisja jednocześnie uchwaliła sze- 
reg dezyderatów w sprawach bieżą- 
cego życia cerkiewnego i oświatowiego 
oraz uchwaliła opracować 5 nowych 
referatów i wprowadzić zmiany w 
niektórych przygotowanych już refe- 
ratach. Dnia 7-go b. m. posiedzenia 
komisji zostały zamknięte, przyczem 
powzięto uchwałę, że dla ostateczne- 
go ukończenia prac niezbędna jest 
jeszcze jedna sesja na przeciąg tygod 
nia. (ISKRA). 

Nominacje na wyższych 
stanowiskach wojskowych. 

(Tełej. od własn. kor. z Warszawy). 

P. Prezydent Rzplitej podpisał dziś 
nominacje z dniem I stycznia 1932 r. 
6 pułkowników na generałów i 27 pod 
pułk. na pułkowników. 

Stopień generała brygady  otrzy- 
mali: Jatlniecki zast. dowoódey O. K, 
IX Brześć, Zulauf dow. 2 dyw. piech. 
w. Kielcach, Bortnowski dow. 3 dyw. 
piech. w Zamościu, .Przedrzymirski 
dow. 30 dyw. piech. w Kobryniu. Gą- 
siorowski szef Sztabu Głównego i 
Wieniawa-Długoszewski dow. 1 bry- 
daty kawalerji w Warszawie. Wśród 
nowomianowanych 27 ppłk. znajdują 
się m. in. Strzelecki dow. 1 p. uł. w 
Augustowie, Małey dow. 27 -p. uł. w 
Nieświeżu,* Szalewicz dow. IX D. A. 
K. w Baranowiczach i Myrko z D. O. 
War. Wilno. 

Konferencja kolejowa. 
WARSZAWA, 11. 12. (Pat). — Dn. 

10 i 11 b. m. obradowała w Warsza- 
wie polsko-jugosłowiańska konferen- 
cja kolejowa w sprawie opracowania 
bezpośredniej taryfy towarowej mię- 
dzy Polską a Jugosławją. Obrady ot- 
worzył podsekretarz stanu Minister- 
stwa Komunikacji inż. Witold Czap- 
ski. W obradach tych, które mają 
charakter konferencji wstępnej, biorą 
udział przedstawiciele kolei niemiec- 
kich, jugosłowiańskich, rumuńskich. 
węgierskich i czechosłowackich. 

Z sejmowych komisyj. 

Skarbowej. 
WARSZAWA. 11. XII. (Pat). Na piątko- 

wem posiedzeniu sejmowej komisji skarbo- 
wej pod przewodnictwem posła Hołyńskiego 
(BB) i w obecności p. wiceministra skarbu 
prof. Zawadzkiego wysłuchano referatu pos- 
ła Wartalskiego (BB! o rządowym projekcie 
noweli do ustawy о państwowym podatku 
przemysłowym. Po szczegółowej dyskusji 
komisja przyjęła szereg poprawek referenta 
oraz niektóre zgłoszone przez członków ko- 
misji. Poprawki te wprowadzają w grani- 
cach możliwości budżetowych niektóre dal- 
sze ulgi oraz precyzują i wyjaśniają niektóre 
postanowienia ustawy o podatku przemy- 
słowym. Rządowy projekt noweli wraz z po- 
prawkami przyjęto w 2 1 3-m czytaniu. 

    

   

Prawniczej. 
WARSZAWA. 11. XII. (Pat). W: dniu 11 

b. m. odbyło się posiedzenie sejmowej ko- 
misji prawniczej pod przewodnictwem м;- 
cemarszałka Cara. Komisja przyjęła w dru- 
giem czytaniu niektóre przepisy, zmieniające 
kodeks postępowania karnego, wprowadza- 
jąc do dekretu rządowego kilka poprawek, 
zgłoszonych przeważnie przez referenta pro- 
jektu posła Paschalskiego. 

Projekt przyjęty w drugiem czytaniu 
przez komisję różni się od projektu rządo- 
wego tem, że usuwa z tego projektu prze- 

Pisy, które mogły wzbudzać zastrzeżenia, 
jeśli chodzi o słuszne uprawnienia oskaržo. 
nego. Komisja uwzględniła i przyjęła rów- 
nież niektóre poprawki, zawarte we wnios- 
ku Ch. D. i Str. Ludowego. Wreszcie przy- 
jęto bez zmian w 2-m i 3-m czytaniu rzą- 
dowy projekt ustawy w sprawie wykonania 
konwencyj, dotyczących procedury celnej. 

Giełda warszawska z ania 11.XII. b.r. 
WALUTY I OEwizy. 
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Barin w »br.nieoficealn. .. . .zll,i5 
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Ta samą seryjna . .... 8+,50 
595 Konwersy,ns a ais mas sa OO 
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4% dolarowe . .. . . . « 42,50—42,25 
7% stabilizacyjna 2 ‚ + 52,50—51,25 
8% L.ź. B.G K.! B. R., obi.B. u. s | 94,00 
Te same 7% . Roa 83,45 
80; obl. budowlane B. G. K. . „93,00 
$'/,% L. Z. ziemskie 39,50 
4'/,% warszawskie . 46.25 
8% warszewskia. . . 61,50— 60,60—60,75 
b% Częstochowy . . . .. + . 5550 
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8% Łodzi 58,50—58,70 
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Po czterotygodniowej przerwie 
Sejm wznowił swą działalność i przy- 
stąpił do wykonania tego pasum pra- 
cy, jaka jest konieczna, aby przedło- 
żenie budżetowe na rok następny, 
wniesione przez rząd, było realne, wy- 
konalne, mieściło w sobie już te po- 
zycje dochodowe, które przewidują- 
ca, zapobiegliwa polityka rządu uzna- 
ła za niezbędne. 

Bieżącej j jesieni rząd spowodował 
zwołanie sesji parlamentarnej już 1 
października, a więc o cały miesiąc 
wcześniej, niżli przewiduje ustawa. 
która dla sesji budżetowej oznacza 
termin 1 listopada jako datę zebrania 
Sejmu. Przyczyna tego o cały mie- 
siąc wcześniejszego uruchomienia 
władz usiawodawczych wynikła właś- 
nie z konieczności uprzedniego zała- 
twienia wielkiego kompleksu spraw, 
wywołanych przesileniem gospodar: 
czem na świecie i tegoż następstwami 
u nas. Przewidująca polityka rządu 
już od wiosny, kiedy natężenie świa- 
lowego kryzysu wyładowało się za- 
granicą w szeregu katastrof finanso- 
wych i walutowych — szła po linji, 

   

  

którą określić należałoby jako „zapo- 
biegawczą*. Taką akcją zapobiegaw- 
czą było wszak  zrestryngowanie 
wczas zeszłorocznego budżetu. taką 
akcją było obniżenie poborów funk- 
cjonarjuszy państwowych, bez wzglę- 
du na niepopułarno: ć tego ochronne- 
go posunięcia. Takąż wreszcie akcją 
zapobiegawczą było zwołanie o mie- 
siąc wcześniej Sejmu i przygotowanie 
dlań szeregu ustaw, których uchwa- 
lenie dopiero czyni realnym i wyko- 
nalnym -przyszłoroczny budżet. 

Oczywiście ten „modus proceden- 

di*, ta programowa, świadoma celu 
i skutków akcja rządu spotkała się-- 
jakżeby inaczej być mogło! — z zu- 
pełnem niezrozumieniem opozycji 
Gdy rząd opracował i wniósł do Sej- 
mu najżywotniejsze sprawy gospodar 
cze, podatkowe, finansowe — w móz- 
gach opozycyjnych wciąż pleniły się 
pomysły „rozrywkowe*. Nie bacząc 
na kategoryczny imperatyw. jakim 
są następstwa kryzysu, menerzy opo- 
zycji wiciąż uważali arenę sejmową 
za pole popisów demagogiczno-agita- 
cyjnych, za okazję do pomstówania, 

czy siania defetyzmu w społeczeńst- 
wie: 

Jednak na nic się to nie przydało. 
Większość sejmowa zrozumiała aż 
nadto dobrze manewry opozycyjne i 
nie dała ani na chwilę steroryzować 
się wielosłowiem agitacyjnem i sce- 
nami demagogicznemi, inscenizowa- 
nemi w Sejmie przy lada okazji. To 
łeż ze świadomością swej odpowie- 
dzialność i wytrwałością większość 
sėjmowa obradowala nad przedl 
niami rządowemi i dawała im usta- 
wowe piętno. 

Obecnie trzeba to dzieło doprowa 
dzić do końca. W tym właśnie celu 
zbiera się Sejm. Kwestje podatku ob- 
rotowego, od lokali, od nieruchomo- 
ści, od siły elektrycznej i t. d. muszą 
być prze d Nowym Rokiem usławowo 
załatwione, jeśli w przyszłym budże- 
cie, który równocześnie zostanie w 
komisji opracowany, cyfry wpływów 
i wydatków mają być realne. Widzi- 
my więc bardzo dokładnie, bardzo 
„eełowo opracowany plan akcji: z jed- 
nej strony utorowanie drogi przysz- 
łemu budżetowi przez ustawodawcze 
załatwienie szeregu bardzo doniosłych 
przedłożeń natury gospodarczej i fi- 
nansowej, — z drugiej strony mrów- 
cza, w każdy szczegół wnikająca pra- 
ca nad samym budżetem. 

Ta właśnie praca czeka większość 

    

  

    

    

   

  

naszą parlamentarną. Do stycznia za- . 
łatwić wszystko, co przyszłemu bud- 
żetowi loruje drogę, — a gdy to się 

prac Sejmu. 
stanie, ciężar cały pracy poświęc 
przyszłorocznemu budżetowi. 

Jak się do tego ustosunkuje opo- 
zycja? Czy zrozumie, że bezpłodnem, 
jałowem wytrwaniem w pozycji prze- 
szkadzacza tym, którzy pozytywnie 
pracują, pisze sama na siebie wyrok 
potępienia? Czy pojmie, że w tak 
ciężkich czasach, jakie w dziedzinie 
stosunków gospodarczych kraj prze- 
żywa. płatanie figłi demagogicznych 
jest już nie zabawą w opozycję, a wy- 
stępkiem przeciw interesom ogółu, 
interesom państwa? Jak się zdaje do 
mózgów menerów opozycyjnych nie 
dotarły wciąż jeszcze argumenty i ra- 
cje państwowe. Wciąż jeszcze mira- 
że „rozgrywkowe* są busolą, kieru- 
jącą działaniami opozycji. 

Ha, trudno! W tym wypadku opo- 
zycja sama eliminuje się, sama za na- 
wias się wysuwa. Większość sejmowa 
weźmie sama na swe barki trud o. 
pracowania dla kraju takiej ustawy 
skarbowej, któraby nas ochroniła t 
ubezpieczyła przed niespodziankami 
w najbliższej przyszłości. A zresztą. . 

tak nie było dotychczas? Czyż 
w gigantycznem dziele uchronienia 
naszej wałuty przed wstrząsami, za: 
bezpieczenia równowagi budżetowej, 
cały ogrom odpowiedzialności i pra- 
cy nie spoczywa na barkach rządu 
i popierającej go większości: M. 
WREN KADRY Z LAOARAZZDOIEKOCE 

Pierwszy statek sowiecki 
a Gdyni. 

GDYNIA. XII. (Pat). W dniu 11 b. m. 
po południu Sakki do portu z Leningradu 
z ładunkiem złomu żelaza sowiecki statek 
„Proletarij*. W ten sposób po raz pierwszy 
w porcie gdyńskim była reprezentowana ban 
dera sowiecka. 

Zwolennikom hasła 
„Swój do swego i t. d.* 

do wiadomości. 
GDAŃSK. i1. XII. (Pat). Organ hitlerow- 

ców tutejszych „Der Vorposten* zapowiada 
dziś opublikowanie w najbliższym czasie w 
specjalnem wydawnictwie w firm gdań 
skich, gdzie należy czynić zakupy przed- 
Świąteczne. Spis ten nie będzić zawierał 
firm żydowskich, ani polskich. Wszystkich 
Niemców gdańskich, którzy mimo to czynić 
będą zakupy w firmach przez hitlerowców 
nie wyszczególnionych, „Der Vorpostep' na- 
zywa „zdrajcami niemieckości i Gdań ё 

Spis firm kosztować będzie 30 tenigów. 

        

   

  

  

  

    

  

   
   

       

  

    

  

Dalsze upadłości w Niemczech. 
We Frankfurcie nad Menem zawiesił wy- 

Bank dla Handlu i Własności Ziem- 
(Bank fur Handel und Grundbesitz), w 

Fulda egzystujący od roku 1902 duży 
bankowy Bracia Katzmann, м Betzė 
Nadrenji — Siegbank Sp. z o. o. Główną przy 
czyną zawieszenia wypłat przez wspomnia- 
ne banki, było gwałtowne wycofywanie wkła- 
dów ze strony publiczności. W stosunku do 
Bremische Wirtschaftbank w Bremen i Run- 
laer Privatbank Abesser nud Benecke w Ruh- 
la, wszczęto postępowanie ugodowe. 

pła 

  

    
       

    

  

  

    Tylko zł. 175 za kg. 

MIODU NATURALNEGO 
pierwszej jakości. 

Firma „MOZOJN“ Jatkowa 7. 

Hart i detal. 

JET 

WAGI dziesiętne i stołowe 

PARNIKI i gniotowniki do kartofli 

SIEKACZE, szarpacze i zdrowie 

SIECZKARNIE ręczne i konne 

poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI = 
Wiino, ul. Zawalna 11-a. 
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Popierajcie Ligę Morską 

Prace Sejmu. 
(Telef. od własn. kor. z Warszawy) . 

Prace S$ejmu przed świętami potr- 
wają do dnia 20 b. m. Plenarne posie- 
dzenia odbędą się we wtorek, środę i 

piątek przyszłego tygodnia, cełem za- 
łatwienia projektów ustaw znajdują- 
cych się jeszcze w komisjach. 

Spis ludności na terenie Rzplitej. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Spis ludności na terenie całej Poł- 
ski odbybwa się pomyślnie. Stosunek 
ludności do komisarzy spisowych jest 
wrzędzie bardzo. przychylny. Mniej- 
szości narodowe ustosunkowały się 
przychylnie. 

Z przewidzianej  ewentualności 

przeprowdzania spisu. w drodze sa- 
mospisywania się skorzystała tylko 
ludność większych miast. Na wsi 
wskutek deszczów i rozmokłych dróg 
akcja spisowa jest znacznie utrudnio- 
na i zostanie zakończona prawdopo- 
dobnie dopiero w sobotę. 

Na Dalekim Wschodzie. 
Dymisja rządu japońskiego. 

TOKIO, 11. 12. (Pat). — Gabinet 
podał się do dymisji. Kryzys gabine- 
towy został przyśpieszony, jak się 
zdaje, bardziej wzgłędami finansowe- 

Przyjęto rezolucję Rady 

PARYŻ, 11. 12. (Pat). — Na wczo 
rajszem posiedzeniu Rady Ligi Naro- 
dów przedstawiciel Japonji zaznaczył, 
że przyjmuje projekt rezolucji z za- 
strzeżeniem, że siły japońskie będą 
mogły podjąć konieczne zarządzenia, 
zmierzające do ochrony życia i mie- 
nia obywateli japońskich przed akcją 
bandytów, grasujących w Mandžurji. 
Delegat chiński wyraził również zgo- 
dę na prejekt rezolucji. W złożonem 
przy tej sposobności oświadczeniu 
mówca zaznaczył, iż Chiny zastrze- 

  

  

i i gospodarczemi, niż sytuacją dy- 
plomatyczną. Nie jest przewidziana 
żadna zmiana kursu polityki wobec 
Chin. 

L. N. z zastrzeżeniami. 

gają sobie prawo rekursu judycznego. 

Chiny uważają również, iż wzmian- 

kowane załatwienie sprawy nie naru 

szy w niczem ich prawa do odszkodo- 

wań i że mogą utrzymywać swe siły 
wojskowe w Mandżurji. 

Wreszcie delegat chiński oświad- 

czył, że sytuacja w Kin-Czou jest nor 

malna i nie odbywają się tam przygo- 

towania do ataków przeciwko Japoń- 

czykom. Na tem posiedzenie publicz- 
ne Rady zamknięto. 

  
  

krótce rozpoczynamy druk wstrząsającego opowiadania zbiega z Wysp 
dolowieckich. 

P. Śranciszek Pietkiewicz, student U. 6. B. a po ucieczce do Rosji 
4.letni więzień katorgi sotowieckiej, w obrazach pelnych tragicznej grozy Ks 
na szpaltach naszego pisma o swych strasznych przeżyciach w lochach G. P. W. 

ciężkich robotach w lasach sołowieckich i syberyjskich, Ape katuszach 
więźniów ©ołowek oraz swoją o głodzie i chłodzie ucieczkę do olski poprzez 
całą szerokość Mosji przez lasy, moczary i pod wagonami pociągów. 

Sołowki—wyspa tortur i śmierci 
oto tytuł tego wstrząsającego opowiadania. 

Pozatem daje jeszcze autor dokładne odźwierciadlenie obecnych stosunków 
w Šowietach, tragedję pozbawionych wszelkiej własności wieśniaków, nędzę 
inteligencji i robotników i, jak sam pisze, cierniową drogę prześladowanego 
duchowieństwa wszystkich wyznań. 

  

  

Sowiety ścigają „niewozwraszczenców". 
Rząd sowiecki wystosował do niemieckie- 

go ministra spra zagranicznych notę, w 
której wskazuje na to, że w ostatnich 
dwóch latach w Niemczech przyznano prawo 
azylu 84 zwolnionym urzędnikom sowieckim, 
którzy nie usłuchali rozkazu Moskwy i nie 
wrócili do Rosji. Urzędnicy ci, pomimo, że 
termin pozwolenia na pobyt w Niemczech 
już upłynął uzyskali prołongatę swych wiz 
i prowadzą systematyczną propagandę prze- 
ciwko mocy sowieckiej, wywierając tem sa- 

mem szkodliwy wpływ na dyscyplinę innych 
urzędników sowieckich w sowieckich  mis- 
jach handlowych i innych instytucjach. Po- 
między tymi niewozwraszczeńcami są osoby, 
które zajmowały wysokie stanowiska i któ- 
rym powierzona była tajemnica państwowa, 
której nadużywają. Według słów noty nie- 
wozwraszczeńcy zorganizowani są w niele- 
galnym związku i wspólnie z niewozwrasz- 
czeńcami paryskimi i lodyńskimi sprzedaja 
różny materjał organizacjom przeciwbolsze- 
wickim. Sprzedają również dokumenty, rze- 
komo skradzione w czasie ich służby w urzę 
dach sowieckich, a które w rzeczywistości 
są fałsyfikatami. Tem zasilana jest antyso 
wiecka propaganda w kołach emigrantów z 
któremi niewozwraszczeńcy utrzymują żywe 
stosunki. Nota sowiecka wymienia liczne о- 
soby zajmujące się sprzedażą dokumentów 
sowieckich, zawierających ró. tajemnice 
co wprowadza w błąd rządy graniczne. 
Różne wydawnictwa chętnie zyskują anty- 
sowiecki materjał. 

  

   

      

     

        

    

W ten sposób — 

wiety — niewozwraszczeńcy 

  

terenie Niemiec szkodliwą akcję nietylko 
przeciwko Związkowi Sowieckiemu ale zar:: 
zem utrudniają wzajemne stosunki pomiędzy 
obu państwami. Rząd sowiecki dłatego do 
maga się, aby tej, ich zdaniem zbrodniczej 

akcji położono kres. Sowiety proponują. 
aby odmówiono dalszego prolongowania wiz 
tym osobom, które nie usłuchały rozkazu 
rządu sowieckiego i nie powróciły do Mos 
kwy i aby każdą prolongatę wizy dla nich 
dokonano po porozumieniu się z przedstawi- 
cielstwem sowieckiem w Niemczech. Oprócz 
tego nota sowiecka domaga się, aby władze 
niemieckie nie wymieniały paszportów so- 
wieckich na nansenowskie, co obecnie w Pru 
sach ma bardzo często miejsce 

  

  

Niemieckie ministerstwo spraw zagrani 
cznych odpowiedziało, że kwestja udzielania 
obcokrajowcom prawa pobytu nie leży w 
kompetencji ministerstwa spraw zagrar > 
nych. W tej kwestji decydować mogą mini- 

  

  

   

  

sterstwa spraw wewnętrznych  poszczegó|- 
nych krajów związkowych, w danem wypad- 
ku pruskie ministerstwo spraw  wewnęirz- 

  

nych, do którego też przedstawi sowiecki 
ma zwr ię z zaaleniem przeciwko dzia- 
łalności niewozwraszczeńców. Pruska policja 
może stwierdzić dalece zarzuty polegają 
na prawdzie. Mi erstwo spraw zagranicz 
nych oddało wyjątki noty do zaopinjowani: 
rządowi pruskiemu. 

Z rozk ministerstwa spraw wewnętrz 
nych Prus wizy „niewozwraszczeńców* pro 
longowano do 1 marca 1932 roku. Po spy 
wie tego terminu muszą poslarač się o now. 
paszporty. 

  

   

  

    

     

    

  

    

Propaganda ateistyczna 
w Sowietach. 

MOSKWA 10.XII. Pat. — W zwią- 
zku ze zbliżającemi się świętami Bo- 
żego Narodzenia organizacja bezboż- 
ników rozpoczęła znowu w całym 
kraju ożywioną działalność. W środv- 
wiskach robotniczych oraz po wsiach 
Brygady ateistów agitują przeciwko 
świętowaniu Bożego Narodzenia i za 
oddaniem na różne cele przypadają - 
cych za pracę w dniach świątecznych 
zarobków, m. in. na cele wyszkolenia 
antyreligijnego. 

Z Białorusi Sowieckiej. 
Akeja bezbożników. 

Z pogranicza donoszą, iż na terenie Bia- 

łorusi Sowieckiej rozpoczęła się kampanja 
antyreligijna z związku ze zbliżającemi się 
świętami Bożego Narodzenia. W poszczegól- 
nych miasteczkach i osiedlach pojawili się 
człokowie związku bezbożników, którzy roz- 
poczęli wśród ludności katolickiej i prawo- 
sławnej szerzenie literatury antyreligijnej. 

Związki bezbożników szykują programy 
maskarad i przedstawień antyreligijnych, któ 
re odbędą się w ostatnim tygodniu przed- 
świątecznym. 

Zaznaczyć należy, iż bezbożnicy korzysta- 
ją ze środków lokomocji udzielanych im 
przez ofiejałne władze rządowe i komunalne 
sowieckie. 

W pogranicznych miasteczkach bezbożni- 
cy ukazują się w samochodach sowieckiej 
wojskowej straży granicznej. 

Zaprzysiężenie prezydenta 
. Zamory. 

MADRYT, 11. 12. (Pat). — W gma 
chu parlamentu w obecności człon- 
ków rządu, korpusu dyplomatyczne- 
go, parlamentarzystów i licznie zeb- 
ranej publiczności, odbyło się zaprzy- 
siężenie Zamory. Zebrani powitali go 
okrzykami: „Niech żyje Hiszpanja* 
„Niech żyje republika“. Potem odby- 
ła się ceremonja nadania Zamorze 
wielkiej wstęgi orderu Izabeli Kato- 
lickiej. 

W całem mieście panuje nastrój 
świąteczny. Zamorę witano na uli- 
cach entuzjastycznemi okrzykami. 

Nowe ustawy. 
W Dzienniku Ustaw Nr. 105 z dnia 7-g5 

grudnia r. b. ogłoszono sześć nowych ustaw, 
a mianowicie: o ochronie lokatorów, o zasi- 
laniu funduszów izb rzemieślniczych, o opła- 

tach sądowych w sprawie rejestrowego zasta- 
wu rolniczego, o nadzwyczajnym przewozie 
oficerów i szeregowych rezerwy i pospolite- 
go ruszenia oraz sprzętu wojskowego w cza- 

sie pokoju, w sprawie zwolnienia od cła przy 
wozowego i opłat manipulacyjnych sprzętu. 
służącego dła potrzeb armji, sprowadzanego 
przez władze. wojskowe oraz materjałów i 
przedmiotów, przeznaczonych dla zwiększe- 
nia siły obronnej państwa oraz ustawę o pu- 
blicznem posługiwaniu się odznaczeniami u- 
zyskanemi zagranicą na wystawach gospodar- 
czych, 

NowośŚCi WYDAWNICZE. 
— Kalendarz leśny na 1932 rok, wydaw. 

Oddz. Wileńskiego Zw. Zaw. Leśników w R. 
P. pod redakcją M. Hoppena i L. Huszczy 
(VII rocznik) str. 217, cena zł. 3. — Do na- 
bycia w Księgarniach i w biurz i 
(Wilno, ul. Wielka Nr. 66). Za 

części kalendarzowej i przeplat: nki literac- 
kiej na aktualne tematy — szereg artykułów 
treści fachowej, przeważnie ponktryzałi= 
cych, zgodnie z celem wydawnictwa, na is 
niejsze zagadnienia gospodarki leś w do- 
bie obecnej, mianowicie odnowien ochro- 
nę lasu. 

Liczne ilustracje zdobią strony Kalendarza 

przenosząc czytelnika w głąb kniei i tajni- 
ków przyrody... 

   

  

    

Echa spisu ludności. 
Ludzie wychodzą z kościoła gdzie przed 

chwilą proboszcz w pocie czoła, łopatą do 

głów kładł wiadomość o spisie ludności i z 

wielką werwą objaśniał o projekcie nowego 

prawa małżeńskiego. Jakoś tak się dziwnie 

zeszło jedno z dfugiem, z czego pobożni słu- 

chacze takie ciągną wnioski: 

„Nu ot i zmyślili, będo znaczy spisywać 

żeb potem tych co w wieku, żenić w kance- 

larji“. 

„Nia, cosz kum gadasz, ta spisywania to 

ichnia chytro żeb kużden przyznał się 

ile ma, dek na kużdego, nia wedle ziemi, ałe 

wedle majętności podatki naznaczo...* 

„Rap jon skis, będa ja jemu przyznawać 

e... ciepierysznym czasem rodzonemu bratu 

ci synu nie przyznawaj sie, bo udusi, a ktož 

będzie prawda gadać obcemu*! 

  

„Mówio że to potrzebne dla poboru, że 

nie wiedzo ile żołnierzy może być". 

„A ja słyszał że dzieci za wiele, w szko- 

łach nie mieszczo sie, dek trzeba porozdzie- 

lać gdzie jakie budynki stawiać... a może to 

i na te szłuby bołszewickie co  proborszcz 

mówił.. patrzaj Burłaczonek, ty swoja żonka 

by zaraz na młodsza zamienił?” 

„A lichoż potrzebne te zapiski w kance- 

larji, jak nie ido do kościoła, to i tak żyjo 

cosz jeszcze za to w urzędzie płacić” 

„Uotož to, musi za wiele tych, co bez sak 

ramentu żyjo, dek temu spisujo, że znaczy 

nie chcesz, ci pieniędzy na wesele nie masz, 

a wiadomoż proboszcz drogo bierze, dek ty 

bratku zapisujsie, a tobie szlub jaki tam da- 

dzo, w gminie zapiszo, i już dzieciuki do 

spadku stano, ot jak. — Temu spisy, potrze- 

bne*. 

„Nia żyje ja na świecieł Toź i tak ziemi 

mało, zabijajo się żeby nię dzielić, a tu je- 

szcze przybędzie sukcesorów.. cosz z tego 

będzi? 

„Wszystko równo, jak każo, tak musisz 

robić, tylko że wiele gadać nie potrzeba, co- 

kolwiek tam powiedź temu spisywaczowi, a 

co nie trzeba nie gadaj”. 

„Ja tylko wszystko myszlen, ile znaczy 

sie żonek możno brać, jak ta prawa wyj- 

dzi? Ci tak baz liku, ci jaka upamiętania po- 

stawiona?  Niejuż możno co roku zmie- 

niac?“ 

„Ot jak jemu chcesiel Nie dość tobie jed- 

nej baby „jeszcze co roku inna wszystkoż ta 

będzie według prawa, czujesz? Chtóry po- 

dejdzi do baby, zaraz że i regiestrujsie, a te 
sztraf! Poczekaj jak chłopcy rozgadajo sie, 

ot będo uciekać od dziewczyn, ajajaj”. 

„Czemu? Toż łatwiej będzi, tu wzioł, na 

próba, słyszał co proboszcz mówił? Na trzy 
lata, a potem możesz druga, i musi więcej, 

ile chcesz”. 

„Nu toż i mówia. Jak teraz, chtóry był 
obżeniwszy sie to i siedział, już jego baby 
mało napastowały, chiba żonka chora, to 
zamawiały wdowca, a teraz, jak tak łatwa 
będzi, nie odbronisz sie... na każdego dzie- 
sięć bab nasiądzie”. 

    

  

„Aha, aha, musi temu i spisy... że zna- 
czy ci starczy bab na menžezyznėw?... Nia, ci 
menszczyznów na baby starczy?., Musi te- 
mu... a wszystko naród umęczony tołku nie 
može naležė“... 
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Popierajeie Przemys! Krajowy 

Listopadowe ekscesy 
Wezoraj przed Sądem Okregowym stanął 

Bolesław Kretowicz, woźny magistratu, oskar 

żony o udział w ekscesach ulicznych, kiedy 
to wieczorem, dnia 10 listopada miał dopuś- 
cić się bicia szyb w magazynie p. f. „Ele- 
gant* Piotra Lothe przy uł. Wileńskiej Nr. 15 

Przy zatrzymanym znaleziono ukryty w 
kieszeni kamień. 

Oskarżony nie przyznał się do winy. Tło- 
maczył się, iż zaopatrzył się w kamień w 
obawie napadu na' siebie. 

Przewód nic dowiódł by oskarżony ucze- 
stniczył w awanturach, a wobec tego Sąd 
uniewinnił go, pezostawiając jednocześnie 

uliczne przed sądem. 
powództwo wytoczone przeciw oskarżonemu 

przez poszkodowanego bez rozpoznania. 

W Sądzie grodzkim toczył się proces 0 
podburzanie Żydów przeciw Polakom. Oskar- 
żony był Karpel Gełfer, faktor krawiecki, 
któremu akt oskarżenia zarzucał, iż dnia 13 
listopada przy ul. Wlełkiej miał się wyrazić: 
„biliśmy i bić będziemy Polaków bo mamy 
takie prawo; przyjdzie czas, to będziemy z 
nich flaki ciągnąć*, 

Świadkowie potwierdzili oskarżenie. 

Sąd skazał Gełiera na 2 miesiące więzie- 
nia. Ка-ег. 

Z zamierzchłych dziejów Litwy. 
Henryk Łowmiański. Studja nad początkami społeczeństwa i państwa 

litewskiego. (Rozprawy Wydziału III Towarzystwa Przyjaciół Nauk 

„w Wilnie, tom V), Wilno 1981, str. XVIIA-444. 

"Towarzystwo Przyjaciół Nauk w 
Wilnie wydało przed dwoma mie 
cami tom swych Rózpraw, który nie- 
wątpliwie odbije się szerokiem echem 
wśród historyków zarówno naszych 
jak i obcych. Mamy tu na myśli pra- 
cę dr. Henryka Łowmiańskiego. Mło- 
dy autor jest już znany z szeregu bar- 
dzo cennych publikacyj. Jednak pra: 
ca tu omawiana przewyższa swą war- 
łością to wszystko, co dotąd wyszło 
z pod jego pióra. 

W dziejach szczepu litewskiego о- 
kresem przełomowym jest wiek XIII. 
z jednej strony zamykający epokę 
bytu plemiennego, opartego na pra- 
starych zasadach obyczajowych i or- 
ganizacyjnych, z drugiej zaś strony 
otwierający epokę nową — wejścia 
Litwy w krąg cywilizacji rzymskiej 
i chrześcijańskiej. Ów przełom znaj- 
<duje swój najbardziej istotny wyraz 
w zmianie form ustrojowych. Olo w 
XIII wieku na miejsce dawnego ustro- 
ju politycznego. w którym zasadni- 
czym związkiem państwowym było 
plemię, powstaje monarchja litew- 
ska. 

Ów przełomowy dła Litwy okres 
wziął autor za podstawę swych ba- 
dań. Zrobił to jeszcze i dlatego, bo 
wiek XIII jest zarazem, najwcześniej- 
szym z pośród dostępnych docieka - 
niom historycznym opartym o źródła 
pisane. 

Pracę swą dr. Łowmiański nazwał 

    

studjami nad początkami społeczeń- 
stwa i państwa litewskiego. Tom ni- 
niejszy zajmuje się jedynie społeczeń 
stwem litewskiem. W tomie tym au- 
tor rozpatruje tylkó 4 zagadnienia: 
osadnictwo, podstawy życia gospo- 
darczego, uwarstwienie ludności 4 
wreszcie organizację rodu. Nie wszysł 
kie z tych zagadnień są równie inte- 
resujące dla szerszego koła czytełni- 

ków, dlatego referując tu rezultaty 
badań autora zatrzymamy się tylko 
na niektórych. 

W chwili ukazania się w IX i X 
wieku pierwszych wiadomości histo- 
rycznych o ludach bałtyckich, zajmo - 
wały one wraz z fińskimi Liwami z 
nad dolnej Dźwiny szeroki pas nad- 
brzeżny morza Bałtyckiego, rozpostar 
ty w przybliżeniu między Wisłą a 
Pejpusem i okolony od wschodu i po- 
łudnia Ścianą etnograficzną Słowian. 

a od północy — siedzibami Estów. 
Zapewne bezpośrednim  poprzedni- 
kiem Bałtów w ich kraju był lud fiń- 
skiego pochodzenia, jak na to wska- 
zują z jednej strony dane archeolo- 
giczne, a z drugiej znów -— pierwiast- 
ki językowe, zachowane w pewnej 
ilości nazw lokalnych, zwłaszcza wód. 
Wogóle jest wiadomem, że na progu 
epoki historycznej osadnictwo fińskie 

było szeroko rozlane w północno- 
wschodniej Europie, stopniowo się 
kurcząc pod naporem kołonizacji za- 
równo słowiańskiej jak i bałtyckiej, 

  

  

zwycięsko prącej naprzód kosztem 

dotąd fińskiego terytorjum. 
Naogół w nauce historycznej pa- 

nuje przekonanie, że Bałtowie nad 
morze przybyli ze wschodu, Co do ko- 
lejności pojawiania się szczepów bai- 
tyckich nad morzem, mamy następu- 
jące wskazówki historyczne. Koło wie 
ku X siedziby jednego z tych szcze- 
pów, mianowicie Prusów, rozpoście- 
rały się aż do wybrzeża Bałtyku. pod- 
czas gdy na północ od nich miesz 
kały jeszcze plemiona fińskie. Wo- 
góle Finowie opuścili najpierw obszar 
Prus, później wycofali się z Litwy. 
a wkońcu i z Lots dzi ej. Li 
tewski uczony, K. Buga, twierdzi, że 

Łotysze dla abjęcia swego — обеспедо 
terytorjum wykonali ruch nie od 
wschodu, ałe od południa. z obecnej 
Litwy, która angiś do nich nałeżała. 
Litwini szli już w arjergardzie ludów 
bałtyckich, zajmując po Łotyszach to 
terytorjum, które ci zdobyli przed 
tem na Finach. 

Granice zewnętrzne owych trzech 
szczepów bałtyckich przedstawiały 
się według dr. Łowmiańskiego w spo- 
sób następujący. Na  zachodniem 
skrzydle ciągnęło się pogranicze pol- 
sko-pruskie. Według wszelkiego pra- 
wdopodobieństwa granicę między Po- 
morzem a zachodnią ziemią pruską. 
Pomezanja, stanowiła przed przyby- 
ciem Zakonu Wisła oraz szeroki pas 
błot, ciągnący się wzdłuż jej brzegów. 
Nad deltą, pokrytą nieprzerwanem 
niemał bagnem, granica biegła praw- 
dopodobnie Nogatem i nadbrzeżnemi 
moczarami. Na wschód od Wisły w 
obrębie polskiego terytorjum etnogra- 
ticznego leżała ziemia Chełmińska, 
ciągnąca się-aż po rzekę Ossę, za któ- 

  

  

   

   

    

  

  

rą zaczynała się szeroka ława puszcz. 
Północna granica osadnictwa mazo- 
wieckiego zachowała się w przybli- 
żeniu w linji późniejszej granicy pań- 
stwowej polsko-pruskiej (1466—1772). 
Na wschodnich rubieżach, za linją 
Wizna—Nur, osadnictwo mazowiec- 

kie rozwijało się w XH i XIII wieku 
w kierunku wschodnim kosztem pu- 
szczy podłaskiej i osiągnęło koło po- 

łowy w. XIII linjpę Narwi—- Dolnego 
Nurca, docierając do rubieży osadnic- 

twa ruskiego. W wałkach z Polska: 
której racja stanu nakazywała opa- 
nowanie Prus i objęcie w posiadanie 

wybrzeża morskiego, osadnictwo pru- 

skie cofnęło się z trzech południowych 
ziem — Lubawskiej, Saskiej i Ga- 
lindzkiej -— na dalszą linję. utworzo- 

ną południowemi odcinkami łańcucha 
głębiej położonych ziem pruskich - 
Pomezanji, Barcji i Nadrowji. 

Kresowe,  południowo-wschodnie 

plemię pruskie Sudowów czyli Jač- 
wingów usadowiło się naprzeciw Ma- 
zowsza i Rusi Wołyńskiej, której naj- 
dałej na północ wysuniętemi na tym 
odcinku grodami były Drohiczyn i 
Brześć. Wątpliwe, czy osadnictwo ru- 

skie w połowie XIII wieku dosięgło 
Narwi. Za Niemnem i Narwią rozpo- 

czynało się pogranicze litewsko-rus- 
kie, ciągnące się aż po Dźwinę. Kre- 
sowemi grodami ruskiemi, znaneni 
ze źródeł XII i XIII w. były: Wołko- 
wysk, Slonim, Nowogródek, Mińsk, 
Zastaw, Lohojsk, ustawionę w łama- 
ną linję z zachowaniem jednak ogól- 
nego kierunku północno-wschodnie- 
go. Była to czołowa linja forteczna 
Rusi. Tuż za nią musiało się kończyć 
ruskie osadnictwo. 

O wiele trudniej jest ustalić połud 

  

  

  

  

      

  

    

niowo-wscehodnią granicę osadnietwa 

litewskiego. Pewnych wskazówek w 
tym względzie dostarczają dane co 
do przebiegu granicy języka litew- 
skiego w XIX w. Karłowicz w r. 1875 
przyjmował, że litewszczyzna sięga na 
froncie między Niemnem a Dźwiną 
miejscowości: Hoża, Berszty, Żyrmu- 
ny, Oszmiana, Michaliszki, Świr, Po- 
stawy, Brasław, Druja. Mapy języka 
litewskiego, ułożone przez prof. J. 
Rozwadowskiego, unaoczniają, że nie 
tereny z przewagą ludności litew- 
skiej, lecz tylko drobne jej wysepki, 
akofone elementem słowiańskim, do- 

cierały naogół do linji, wskazanej 

przez Karłowicza, natomiast poza о- 

we wysepki ku północnemu zachodo- 
wi głębokim klinem wdzierał się w 
litewszczyznę żywioł polski. Konfigu- 
racja obszaru litewskiego, przedsta- 
wiona na mapach Rozwadowskiego, 

świadczy, że pierwotnie prosta, lub 
raczej wypukła linja osadnictwa litew 
skiego została z biegiem czasu postrzę 
piona przez osadnictwo tudzież wpły- 
wy cywilizacyjne słowiańskie. Wobec 
tego w odległej przeszłości zwarte te- 
rytorjum litewskie rozpościerać się 
musiało aż po linję Hoża—Traby— 
Brasław. Przemawiają za tem zarów- 

no dowody historyczne jak i litewska 

etymologja licznych nazw geograficz- 
nych, znanych z XIV i XV wieku. 
Komplikuje się sprawa z powdu ist- 
nienia etnograficznych wysepek li- 

łewskich na wschód od linji Hoża 
Traby—Brasław. Zbadawszy i tę rzecz 
historycznie, dochodzi w tym punk. 
cie dr. Łowmiański do wniosku, że 
w kierunku południowym osadnictwo 

litewskie nie przekraczało chyba li- 
nji Merecz—Ejszyszki i że na połu- 

  

dnie od tej linji rozrzucone wsie li- 
tewskie pochodzą z kolonizacji, która 
się odbywała przypuszczalnie w dru- 
giej połowie XIII w. i początkach w. 
XIV. Na wschód od Ejszyszek siedzi- 
by Litwinów kończyły się na wschod 
niej granicy pow. oszmiańskiego w 
"przybliżeniu na linji: okolice Trab— 
Świru-- dalej zaś rozpościerały się 
niemal aż po Dźwinę, do której się 
zbliżały w punkcie, nie dającym się 
dokładniej określić. 

Za Dźwiną zaczynało się pograni- 
cze rusko-łotewskie. 

Gdy teraz chodzi o granice we- 
wnętrzne między owemi trzema szcze- 
pami bałtyckiemi, to Dusburg uważa 
Niemen za rzekę, oddzielającą Prusy 
od Litwy. Opinja Dusburga znajduje 
się w zgodzie z rozmieszczeniem gro- 

dów poludniowo-žmudzkich na linji 
Niemna, a także z tradycją krzyżacką 
i litewską, zapisaną w źródłach z po- 
czątku XV w. Najmniej wyraźnie 

przedstawia się odcinek między Nie- 
wiażą a Grodnem, co do którego 
wiemy tylko napewno, że na prawym 

brzegu Niemna istniało odwieczne «- 
sadnictwo litewskie; czy zaś wkra- 
czało ono zwartą lawą również i na 
brzeg lewy — źródła nie mówią. Na- 
tomiast można stwierdzić nieobecność 
większych skupień litewskich na za- 
chód od Niemna. 

Razem trzy szczepy bałtyckie zaj- 
mowały po odjęciu pustek, dziela- 
cych je od Słowian. koło 158000 km“. 
Z tego do Prus należało koło 42000 
do Litwy koło 58000, do Łotwy rów- 
nież koło 58000 km“. W osadnictwie 
litewskiem około 1400 r. widać na- 
stępujące zwarte kompleksy: 1) 

wzdłuż wschodniego brzegu Niemna;  
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Mr. 287 (2229) KURJ ER 

WIEŚCI IL OBRAZKI Z KRAJU. 
Eksplozja granatu. 

6 chłopców ciężko rannych. 
We wsi granicznej Krzywoźniaki gminy 

<Aołhinowskiej ehłopcy znałeźli granat woj- 
*skowy, którym poczęli manipulować. W tra- 
'keie jego rozbłerania uastąpiła eksplozja, 
wskutek czego 6 chłppeów odułosło poważne 
poranienia, mianowicie Nadolski Piotr lat 10, 
"Nadolski Wacław lat 14, Manulik Adoli lat 
13, Manulik Edwned łat 7, Andruszkiewicz 
Stanisław łat 18, i Dwureuga Ignacy [at 10. 

Nadolskiego P. i Dwurugę I. w stanie bez 
nadziejnym odwiezieno do szpitala w Wilej- 
ce. Pozostałych 4 chłopców pozostawiono na 
miejseu. 

Opieki lekarskiej udzielił rannym lekarz 
K. O. P. 

Jak ustaliło dochodzenie granat zgubiony 
został przez osobników, którzy w nocy prze- 

kradali się przez granicę. 

  

Kuprianiszki. 
Koło Miodzicży Wi 

Z dniem 12 listopada r. b. 
wrócone do Koło Młodzieży Wiejskiej 
w Kuprjaniszkach z s bą w szkole Pow- 
szechnej Nr. 32 m. Wilna. Koło liczy obecnie 
©wlisko 50 członków, którzy uczęszczają do 

świetlicy i na kursy dla dorosłych. 
Praca w Kołe ruszyła o tyle naprzód, że 

przystąpiono po raz pierwszy do konkursów 
rolniczych oraz do przygotowania sztuczki 

odegrania podczas Świąt Bożego Narodze- 
Należałoby wymagac ażeby Koło to, 

ko pierwsze o ilė chodzi o odległość od 
Zarządu Zw. Mł W. ziemi Wileńskiej, nie 
było ostatniem, o ile chodzi © pracę. 

Tak wszyscy członkowie Koła, jak i nowo- 
«wybrany Zarząd, winni się starać, ażeby nie- 
tylko nie dopuścić do powtórnego zamarcia 
Koła i nietylko poprowadzić należycie roz- 
ipoczętą już pracę, ale nie opuszczać żadnej 
sposobności do podnoszenia się coraz wyżej 
pod każdym względem, w myśl hasła Związ- 
%u Młodzieży Wiejskiej: „Trzeba z żywymi 
uaprzód iść, po życie sięgać nowe* 

Kółko Rołnicze. 
szkole powsz. Nr. 

    

   
    

   

    

   
     

  

    

W dniu 5-go b. m 
332 m. Wilna (Kuprjaniszki) odbyło się w 
«obecności agronoma O. T. O. i K. R. w Wil- 
mie p Żywieckiego zebranie Kółka Rolnicze- 
go. Pomimo b. złej pogody na zebranie przy 
była większość członków oraz szereg gości, 
«2 których kilku przystąpiło do Kółka. Na 
zebraniu, które przeciągnęło się do późnego 
«wieczora, omówiono szereg zagadnień aktu- 
ilnych, ustalono program pracy, przystąpio- 

sq0 do konkursów rolniczych i dokonano wy- 
%oru wice-prezesa Zarządu w osobie p. Ja- 
szyny, miejscowego kierownika szkoły. Nale 
-ży podkreślić, że hóżko rozwija się choć po- 
ewoli, lecz systematycznie. 

Orany. ° 
Sensacja w Spółdzielni Kasy 

Stefczyka w Oranach. 

Istniejąca od kilku lat Kasa Stefczyka w 

«ЭгапасЬ, zaczęła w roku bieżącym zataczać 
się w swej działalności co nasunęło podejrze- 

sie o zbliżającym się jej upadku. 
Ciągły brak gotówki, narzekania człon- 

ów, niewywiązywanie się względem władz 
-centrulnych, zwróciło uwagę Zw. Rewizyjne- 
40, wobec czego przybył na miejsce lustra- 
%or tego Związku p. Puczetto i przy współ- 
sadziale miejscowych czynników społecznych, 

- położył kres bezczynności szeergu jedno- 
stek karygodnie działających na szkodę spół 
dzielni, jak również pociągnął do odpowie- 
-dzialności sądowo-karnej winnych ujawnio- 
snych nadużyć pieniężnych. 

W trakcie dalszych prac sanacyjnych, na 
walnem zgromadzeniu odbytem w dniu 12 

Mipca r. b. przy udziale lustrotora Z. R. p. 
Puczetty, —zostala wyłoniona nowa Rada 
Nadzorcza, do której powołano obywateli 
poświęcających się od szeregu lat owocnej 
pracy społecznej, na czełe z p. Nosowiczem 
Aleksandrem — jako prezesem. 

Rada Nadzorcza w tymże dniu dokonała 
wyboru nowego Zarządu Spółdzelni w 0so- 

Noach: 
1) P. Zyżniewskiego Antoniego — prezesa 

  

   

   

  

   

skarbnika. 
2) P. Tomaszewicza Kazimierza — vice- 

prezesa i sekretarza. 
3) P. Maksiałło Bartłomieja — członka 
Jednocześnie z wyborem nowego zarządu 

Rada Nadzorcza odwołała dotychczasowy za- 
rząd, a oprócz tego osoby, które okazały się 
szkodliwe dla Spółdzielni, mimo usunięcia 
«od powierzonych funkcyj, — zostały nawet 
-wykluczone z liczby członków Spółdzielni, na 
mocy p. p. 2 i 4 art. 9 Statutu. 

W liczbie tych osób znalnzł się także 
Aizio + Stanisław kierownik me 
szkoły, od którego spełeczeństwo mi 

«oczekiwało lepszych reruliatów prac 
<dziwimy się, iż niektórzy członkow 

"dzielni mało może wyrobieni nie w; 
=ię ze swoich obowiązków, ale p. Niz 

owo „zwierciadło” wszełkich cnót oł 
"skich jak o sobie mówił — powinie 
«cież świecić innym dobrym przykładem. 

   

  

   
   
   

  

   

    

Przekład jednak jest kiepski... 
Uzdrowienie stosenków w pracy społecz- 

  

2) wzdłuż Niewiaży: 3) wzdłuż litew- 

«skiej głównej moreny czołowej; 4) 
-w pasmie wyżyn  wschodnio-litew- 
-skich; 5) na wyżynie żmudzkiej. Po- 
sdział ten można przyjąć i dla w: XIII 
jednak z pewnemi poprawkami. Bio- 
«rąc pod uwagę układ pasów zamies/- 
kanych i pustkowi, można podzielić 
«ierytorjum osadnictwa litewskiego w 

  

    tym okresie na 3 strefy: zachodni: 
<czyli Žmudž, środkową, zajmująca 

  

%otlinę Niewiaży, i  poludniowo- 
wschodnią, auksztocką, mieszczącą 

<się w dorzeczu Niemna (wraz z Wi- 

ją). Wszystkie te trzy strefy zbiegałv 
«się nad Niemnem w okolicy Kowna, 
"szeroko się rozkładając w formie wa- 

«hlarza ku północy i wschodowi. 
Ilość mieszkańców Litwy dr. Low- 

aniański oblicza w w. XIII na 170 tys. 
W sprawie struktury społeczeństwa 
Aitewskiego wypowiadano dotąd po- 
sglądy najbardziej różnorodne. Otóż 
w kwestji tej autor dochodzi do wnie- 

sku, że podobnie jak pospólstwo pru- 
"skie i inflanckie, tak również i po- 
spólstwo litewskie było w w. XIII 
"wolną klasą ludności. Utrata pier- 
"wiastkowej nieograniczonej wolności 
przez ludność pospolitą była dopiero 
następstwem powstania na gruzach 

„ustroju plemiennego — wyższej or- 
sganizacji państwowej, która dla utrzy 
amania rozległego i kosztownego apa- 
"ratu wojskowego i administracyjnego 
nakładała na mieszkańców kraju cię- 

=żką służbę gospodarczą, a w związku 
*z egzekwowaniem świadczeń i troską 
© utrzymanie na należytym poziomie 
<łochodów ingerowała też i w prywat- 
me życie włościanina. krępując jego 
sslarodawną swobodę. 

Jak zgóry możoa hyło przypusz- 

nej w Oranach, postawiliśmy na dobrej dro- 
dze przez wyeliminowanie szkodliwych jed- 
nostek, powodujących się raczej względami 
prywaty niż dobra ogółu i dążymy do zhar- 
monizowania pracy prawdziwych działaczy, 
mających za sobą wielki dorobek owocnej 
pracy na niwie społecznej. 

Babiński, A. Nosowiez, 

A. Žyžniewski, St. Skipor, 

Iwieniec. 
Aresztowanie bylego komisarza 

bolszewickiego. 
W dniu wczorajszym z polecenia władz 

sądowo-śledczych* aresztowany został miesz- 
kaniec miasteczka Iwieniec, niejaki J. Kugie- 
noł vel Barański oskarżony o to, że w 1920 
roku będąc z ramienia bolszewików komen- 
dantem miasteczka dopuścił się na ludności 
polskiej szeregu bezprawi i gwałtów. Pozatem 
są poszlaki, że ten sam Kugienol, będąc ko- 
misarzem bolszewickim dokonywał rabunków 
na ludności cywilnej. Wówczas też czekiści 
sowieccy na jego polecenie rozstrzelali 7 oby- 
wateli i żołnierzy polskich. Kugienol osadz»- 
ny został w więzieniu. 

Dalsze dochodzenie trwa. (e). 

Porpiiszki. 
Podziękowanie. 

Gospodarze skomasowanej wsi Wierecie- 

je. gm. porpliskiej, pow. dziśnieńskiego niniej 
szem składają gorące podziękowanie prze- 
wodniczącej Komitetu Opieki nad Wsią Wi- 

leńską p. premjerowej Prystorowej za laska- 
we udzielenie za pośrednictwem p. dr. Pacz- 

kowskiego 105 drzewek owocowych, które 

posłużyły na zapoczątkowanie sadów w na- 

szych kolonjach. 

w 

Z pogranicza. 
Katastrofa samolotu litewskiego. 

Onegdaj rano wojskowy samolot  litew- 
skl п Szaweł wskutek silnej zamieci oraz 

defektu motoru zmuszony był lądować na 
polach wsi Małaniszki w rejonie Łoździej. 
Ponieważ teren, na którym samolot lądował, 

był nieodpowiedni, samołot przewrócił się 

odrywając podwozie i niszcząc koła. Pilot 
i obserwator zostali ranni. Mimo ran lotnicy 
Ktewsey przyczołgali się do litewskich pla- 
cówek granicznych, które zaopiekowały się 
nimi. 

Wzmożony ruch przemytniczy. 
Z związku ze zbliżającemi się świętami 
tatnich dniach zauważono znaczne oży- 

wienie na granicy. Pod osłoną nocy bandy 
przemytnicze przenoszą i przenoszą towary. 
koniokradzi uprowadzają konie, zaś podej- 
rzani agenci przemycają jakichś osobników 
Organa KOP. zdwoiły czujność placówek na 
pograniczu i wydały zarządzenia wszystkim 
oddziałom energicznego tępienia wszelkiego 
rodzaju przemytnictwa na granicy. 

W ostatnich trzech dniach ujęto przeszło 
15 przemytników i koniokradów, którym za- 
brano mnóstwo różnego tow: pochodzące- 
go z przemytu i kradzieży. więcej odeb- 
rano cukru na granicy polsko-łotewskiej. 

  

    

   

  

   

        

Wysiedlenie komnistów. 
Dnia 10 b. m. na odcinku granicznym 

Kozdrowicze z granic Polski wysiedlono 5 
cudzoziemców, którzy od roku 1929 przeby- 
wali na terenie polskim. Wysiedleni byli już 
dwukrotnie notowani jako działacze komu- 
nistyczni. Jeden z nich niejaki Linkower Mi- 
chat stały mieszkaniec Białorusi Sowieckiej 

aju 1929 roku przedostał się na teren 
zem oświadczył, iż jest zbiegiem 

p“ m. Już po miesiącu t. j. w czerwcu 
Linkowera aresztowano pod zarzutem dzia- 
łalności typaństwowej i skazano na dwa 

k nia. Po odbyciu kary 
Linkower został wysiedlony na teren Biało- 
rusi Sowieckiej. 

Pożary na Wileńszczyźnie. 
Według ostatniej statystyki Państwowego 

Zakładu Ubezpieczeń w r. b. wysokość szkód 
poczynionych przez pożary w Wileńszczyźnie 

   

  

   

    

   

czać, ludność pospolita nie odrazu 
zrezygnowała z wolności. Zarówno bo 
wiem z Prus, jak z Inflant i Żmudzi, 
dochodzą nas głuche wieści o chłop- 
skich powstaniach przeciwko panom 
terytorjalnym. Oczywiście te odruchy 
powstańcze mas źle zorganizowanych, 
słabo uzbrojonych i niewyćwiezonych 
w rzemiośle wojennem nie zdołały 
wpłynąć na bieg głębokich procesów 
socjalnych, których rezultatem było 
wytworzenie klasy poddańczej na 
miejsce dawnej wolnej pospolitej lud- 
ności. 

Jako klasa wyższa występuje na 
Litwie bojarstwo. Jednak w w. XHII 

pierwiastkowa posiadłość  bojarska 
przedstawiała zaledwie kilkuradłowy 
obszar z dworem. Do znacznego jej 
pomnożenia — skutkiem czego po- 

wstają fortuny magnackie — przy- 
czyniły się dopiero późniejesze nada- 

nia książęce. 
Oto garść szczegółów zebrana z 

ostatniej pracy dr. Łowmiańskiego. 
Poza sprawami tu poruszonemi roz- 

patruje autor jeszcze i cały szereg 
problemów innych, niemniej cieka- 
wych. Te jednak pozostawiamy czy 
telnikom już samej książki dr. Low- 
miańskiego. 

(Omawiana łu praca odznacza się 
niezwykłą wprost gruntownošcią, 
wszechstronnem rozpatrzeniem poru- 
szanych problemów. a oparta jest nie 
tylko o całą dotychczasową literaturę 
przedmiotu, którą autor zna nawylot, 
ałe i o samodzielne a bardzo sumien 
ne badania odpowiednich źródeł. 
Dzięki temu wszystkiemu całość skła- 
da się na pozycję naukową bardzo po- 
ważną, której pozazdrościć nam mo- 
gą nasi o miedzę sąsiedzi. Zet. 

  

  

    

przewyższa znacznie Szkody zeszłoroczne. 
Zjawisko to powtarza się już od kilku lat 
ujawniająe stały wzrost pożarów. 
a 

Badania tego niepokojącego objawu do- 
prowadziły do sensacyjnego odkrycia, a mia 
nowicie stwierdzono, iż 20 proc. pożarów po- 
chodzi z podpalenia, 25 proce. wskutek wad- 
liwej budowy kominów, 20 proc. przez nie- 
ostrożność i t. p. przyczem ezęść podpaleń 
jest objawem dzikiej zemsty, część zaś po- 
ehodzi z chęci uzyskania premij asekuracyj- 
nych. 

Ogółem w ciąga ostatnich 10 miesięcy na 
terenie Wileńszczyzny zanotowano 1700 
mniejszych i większych pożarów. Straty wy- 
rządzone wynoszą zgórą 15 milj. zł. 

Władze Państwowego Zakładu Ubezpieczeń 
zamierzają zastosować przeciwko akcji pod- 
paleń jak najostrzejsze Środki. 

Szczuczyn. 
Akademja. 

Staraniem Związku Pracy Obywatelskiej 
Kobiet w Szczuczynie odbyła się dnia 7 b. 
m. akedemja propagandowa poświęcona Ślą- 
skowi. 

W pierwszej częś 
ski wygłosił interesujący odczyt p. 
szłość i teraźniejszość Śląska”. 

W; drugiej części koncertowej wzięli u- 
dział p. Michałowska (fortepian), p. Boja- 
nowski (I skrzypce), p. Kurpjanowicz ((II 
skrzypce) i dziatwa szkoły powsz. (chór, insce 
nizowane piosenki, oraz tańce pod kierowni- 
ctwem p. Bojanowskiego). 

Zarówno przemówienie jak i część kon- 
certowa spotkały się z ciepłem przyjęciem 
ze strony licznie zebranej publiczności, któ- 
ra gorąco oklaskiwała wykonawców. 

i akademji p. Drozdow- 
t. „Prze- 

   

    

  

WIEŚCI Z WOJEW. NOWOGRÓDZKIEGO 
Oddział Nowogródzki „Kurjera Wiieńskiego* mieści się 

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

Kino dźwiękowe 

Pogoń 
w Nowogródku 

Nowogródek. 
Inspekeja w Magistracie. 

W dniu 3 grudnia zakończyła swoją pra- 
cę Komisja Rewizyjna Wydziału Powiatowe- 
go, która przez 42 dni przeprowadzała rewiz- 
ję w Magistracie za okres trzechletni. 

Protokół Komisji Rewizyjnej zostanie 
przesłany w następnym tygodniu do wiado- 
mości Rady Miejskiej. Spodziewać się należy 
ustąpienia obecnego zarządu. 

Szczegóły inspekcji podamy w następnym 
numerze. Iw. 

Bezpłatna šlizgawica. 
Gdzie? Oczywiście w Nowogródku. Oneg- 

daj wypadł śnieg pokrywając białym pusz- 
kiem jezdnię i chodniki. Nieszczęście chcia- 
ło, że pod śniegiem leżał lód, a stróże ka- 
mienic (widocznie ną polecenie policji) — 
raz póraż zmiatali ten Śnieg, zaniedbując posy- 
pania chodników piaskiem. Skutek był ten, 
że wielu przechodniów tęgo się potłukło. 
Przechodziłem właśnie przez ulicę Piłsud- 
skiego i sam byłem świadkiem jak kilka osób 
nie mogąc utrzymać równowagi upadło. 

Notując powyższe, uważam, że usuwanie 
śniegu z chodników i jezdni wogóle wyma- 
ga pewnego uzgodnienia, gdyż dotychczas 
policja zwraca uwagę nie tyle na umożliwie- 
nie publiczności swobodnego chodzenia zi- 
mą po chodnikach — ile na to, aby Śnieg 
natychmiast był z chodników usuwany, rzad- 
ko jednak poleca się posypywanie go pias- 
kiem. 

Ponadto, jest jeszcze niedogodność z u- 
suwaniem śniegu z jezdni, co dokonują obe- 
enie właściciele odnośnych sklepów i miesz- 
kań, tak, że nieraz dla odwiezienia kilku ło- 
pat Śniegu ludzie zmuszeni są do wynajmo- 
wania specjalnych furmanek. Może nowi 
dzierżawcy taboru asenizacyjnego zajęliby 
się tą sprawą? lw 

Na bezrobotnych. 
Od dnia 1 do 9 grudnia b. r. wpłaciły do 

Kom. Kasy Oszczędności jako ofiarę na rzecz 
bezrobotnych następujące osoby i instytucje: 

Komunalna Kasa Oszczędności 14,50 zł. 
Państwowe Gimnazjum im. Ad. Mickie- 

wicza — 28,50 zł. 

  

  

  

W-g powieści A, Struga. 

Niebezpieczny romans 
Szczyt polskiej techniki dźwiękowej 

Pracownicy Urzędu Ziemskiego — 3.50 zł. 
Funkc. Pol. Państw. w Wołkowiczach — 

4.00 zł. 
Żydowski Bank. Kred. Spółdz. — 4.00 zł. 
Pracownicy Urzędu Gminy Dworzec — 

15.13 zł. 
Urzędnicy Starostwa — 11.25 zł. 
Urzędnicy Skarbowi — 94.05 zł. 
Aleks. Rochmaniewski — 5.00 zł. 
Funkc. Komendy Wojew. P. P. 63.60 zł. 
Funkc. „Poster. Pol. Państw. w Ochono- 

wie 2.00 zł. 
Funkc. Poster. Pol. Państw. w Zdzięciole 

— 750 zł. 
Funkc. Poster. Pol. Państw. w Lubczy — 

6,00 zł. 
Funkc. Poster. Pol. Państw. w Worończy 

iw Niehrymowie — 7.80 zł. 

Pracownicy Kasy Chorych — 46.98 zł. 
Z przedstawienia „Gwiazda Syberji* — 

91.45 zł. 
Pracownicy Izby Rzemieślniczej 19.00 zł. 
Baon KOP w Stołpcach — 211,50 zł. 
Kino Miejskie — 57.15 zł. 
Pracownicy Sądu Okręgowego — 171,10 

złotych. 
Pracownicy Związku Gosp. — 4.50 zł. 
Rażem — 871 zł. i 51 gr. ч 

Oskarżenie za napad rabunkowy. 
Do Sądu Okręgowego w Nowogródku 

wpłynął akt oskarżenia na mieszkańców 
brzeskiego i prużańskiego powiatu Jana Chi- 
lińskiego, Aleksandra Sajewicza, Aleksandra 
Bulczuka i Nestora Janiuka, którzy w nocy 
30 września w powiecie stołpeckim w lesie 
zapomocą duszenia sznurkiem za gardło ode- 
brali Pawłowi Czereszce portfel z 30 dola- 
rami i 35 zł. 

Oskarżeni znajdują się w więzieniu. 

Stołpce. 
Powrót cennych zabytków polskich. 

Onegdaj przez stację graniczną Stołpce 
przybyły 2 wagony ze skrzyniami zawiera- 
jącemi cenne zabytki zwrócone Polsce przez 
rząd sowiecki naskutek porozumienia komi- 
sji likwidacyjnej polsko-sowieckiej. W skrzy 
niach tych znajdowały się cenne księgi d. 
Królestwa Polskiego, akta i rękopisy miast 
polskich. 

iw. 

Znowu pożar w lokalu wydawnictwa „Tomor”. 
. Akcja ratunkowa trwała przez całą noc. 

We wczorajszym numerze „Kurjera Wi- 
leńskiego* donosiliśmy o groźnym pożarze 
w lokal: wydawnictwa żydowskiego „Tomor* 
przy uliey Szopena, podczas którego oprócz 
składu z książkami wymienionego wydaw- 
nietwa zostały ezęściowo zniszezone urządze- 
nia redakcji i drukarni popołudniowej gaze- 
ty żydowskiej „Wilner Radjo* oraz 7najdu- 
jący się w pobliżu skład materjałów elektro- 
technicznych. 

Wezoraj o godzinie 12 w nocy wybuchł 
powtórnie pożar w tymże lokału. Dozorea 
domn podczas otwierania bramy zauważył, 
że z dachu budynku bucha płomień i gęsty 
dym, wobee ezego niezwłocznie zaalarmował 

Wydobycie zwłok 
Wezoraj wieczorem wpobliżu posesji 

Nr. 20 przy ul. Tartaki wydobyto z Wilji 
zwłoki topielca. Zauważył topielca łódkarz 
Aleksander Bakieł zamieszkały przy ulicy 
Pijarskiej 6. Na miejsce przyhyła wkrótce 
Komisja sądowo-lekarska, która ustaliła że 
jest to kobieta w wieku lat 50 — 60. Zaeho- 

Straż ogniową. W. chwili przybycia straży 
cały budynek objęty już był płomieniami, 
które poważnie zagrażały sąsiednim budyn- 
kom. Akcja ratunkowa trwała przez eałą 
noe i dopiero nad ranem pożar został stłu 
miony. Pastwą ognia padł tym razem dach 
oraz strych budynku, ściany wewnętrzne i 
pozostała ezęść książek wydawnietwa. 

Pożar powstał na strychu z zaprószonej 
„ widocznie iskry. Straty sięgają znacznych 

sum. Policja śłedcza prowadzi dałsze docho- 
dzenie celem wyjaśnienia przyczyny pierw- 
Szego pożaru. Narazie dochodzenie nie do- 
prowadziło do konkretnych wyników. — (е) 

nieznanej topielicy. 
dzi przepuszczenie, że nieznana kobieta po- 
pełniła samobójstwo, gdyż żadnych śladów 
śmierci gwałtownej nie stwierdzono. Zwłoki 
topielca przewieziono do kostnicy szpitala 
św. Jakóba. Policja prowadzi dochodzenie 
celem ustalenia tożsamości topielicy. (e) 

‚ Echa zamachu na przemysłowca Kureca. 
Symulacja, czy 

W ub. roku jeden ze zredukowanych pra- 
cowników firmy znanego w Wilnie przemy- 
słowca i fabrykanta tektury Kureca M. Bej- 
narowicz dokonał zamachu na życie swego 
byłego pracodawcy oddając do niego 5 strza 
łów rewolwerowych i raniąc go ciężko. Sta- 
wiony przed Sądem Okręgowym, Bejnaro- 
wicz skazany został na 8 lat ciężkiego wię- 
zienia. 

Jak się dowiadujemy obecnie Bejnaro- 

'RONIKA 
Dziś: Justyna. 

Jutro: Łucji. 
  

Wschód słońca —g 7 m.34 

Zachód + —g. 15$m.25 

Spostrzeżenia Zakłażu Hetasreiogi: U. Z. £. 

w Wiiałe z dała 11/XII — 1931 reku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 763 

  

Temperatura średnia — 1° С. 

ь najwyższa: -|- |” C. 

= majnižszai — 3° С. 

Opad w milimetrach: 4 

Wiatr przeważający: półn. 

Tendencja barom.: silny wzrost. 

Uwagi: pochmurno, drobny śnieg. 

KOŚCIELNA. 
— Вога!у pracowników miejskich. We 

Środę dnia 16 grudnia 1931 roku o godz. 7.30 
w kościele po-Bernardyńskim odbędą się ro- 

obłęd skazańca? 
wicz odsiadujący w więzieniu Łukiskiem ka- 
rę, przewieziony został na obserwację łeka- 
rzy psychjatrów do państwowej lecznicy 
psychjatrycznej wobec tego, że zaczął ostat- 

nio zdradzać oznaki choroby umysłowej. 
Dotychczasowe badania lekarskie wykazały, 
że Bejnarowicz chory jest na lues, wobec 
czego możliwem jest, iż skazaniec rzeczy- 
wiście zwarjował. Ostateczne wyniki eksper- 
tyzy wiadome będą w dniach najbliższych. 

  

raty Pracowników Miejskich. Kazanie wyg- 
łosi. ks. O. Jezuita Antoni Wilusz. Śpiew re- 
ligijny wykona p. Wanda  Hendrichówna, 
a p. Adam Ludwig i p. Eugenjusz Olszew 

SKL. 

Prosimy wziąć jak najliczniejszy udział w 
tem tradycyjnem nabożeństwie. 

OSOBISTA 
+= Wojewoda Wileński p. Zygmunt Becz. 

kowicz powrócił wczoraj z Warszawy i objął 
urzędowanie. 

— Wiee-prezydent Czyż bawi na urlopie, 
Wice-prezydent miasta p. W. Czyż rozpoczął 
10-dniowy urlop wypoczynkowy. 

MIEJSKA. 
— Naprawa szkód wyrządzonych przez 

powódź. Przed kilku dniami odbyło się po- 
siedzenie Komitetu Rozbudowy m. Wilna. 
Na porządku dziennym była sprawa udziele- 
nia pożyczek osobom ubiegającym się o dro- 
bne kredyty na naprawę posesyj i domów 

WIKZKNE BO 

uszkodzonych podczas powodzi. W miarę po- 
siadanych kredytów Komitet postanowił u- 
dzielić pożyczek na ogólną sumę 25000 zł. 

— Autobusy Arbonu w Wilnie. W' tych 
dniach ma przybyć do Wilna kilka wozów 
Arbonu marki Saurera. Niezwłocznie po 
przybyciu wozów dyrekcja Arbonu przystąpi 
do przeszkolenia personelu technicznego, w 
pierwszym rzędzie szoferów. 

Objęcie komunikacji autobusowej przez 
Arbon nastąpi nieodwołalnie z dniem 1 sty- 
cznia 1932 roku. 

UNIWERSYTECKA. 
— Promocje. W sobotę dnia 12 b. m. o 

godz. 13 w Auli Kolumnowej Uniwersytetu 
odbędą się promocje na doktora wszechnauk 

lekarskich następujących osób: 

1) Lewandowskiego Stefana Kazimierza. 
2) Pinesówny Esfir. 
3) Burzyńskiej Heleny Stanisławy. 

Wstęp wolny. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Dzień odrodzeniowy. W niedzielę dnia 
13-go grudnia Stow. K. M. A. „Odrodzenie** 
urządza tradycyjnym zwyczajem „Dzień Od- 
rodzeniowy* Początek dnia następujący: go- 

   dzina 7.30 Roraty ogólne akademickie w ko- 
ściele św. Jana. Godz. 9 — Agapa w lokalu 
„Odrodzenia*. Godz. 16 — zebranie. ogólne 

  

„Odrodzenia* w Ognisku Akademickiem (ul. 
Wielka 24). Godz, 19 — Opłatek — Odrodze- 
niowy Św. Mikołaj, w Ognisku Akademic- 
kiem. 

Obecność wszystkich członków na zebra- 
niu bezwzględnie konieczna. 

Na opłatek goście b. mile widziani. Wstęp 
1 zł. 

=- Sekcja Uświadomienia Religijnego Aka 
demiekich Sodalicyj Marjańskich podaje do 
wiadomości, że w niedzielę dnia 13 grudnia 
b. r. o godz. 4 p. p, odbędzie się zebranie 
»w sali przy ulicy Wielkiej 64 z fereratem na 
temat: „Stanowisko Kościoła wobec projektu 
prawa małżeńskiego *. 

— Z Koła Prawników Stud. U. S. B. W 
sobotę dnia 12 b. m. o godz. 8 wiecz. odbę- 
dzie się „Opłatek* w Kole Prawników Stud. 
USB dla członków Koła, na który Zarząd 
Koła urpzejmie zaprasza wszystkich członków 

Wstęp 1 zł., zapisy na opłatek przyjmuje 
sekretarjat Koła od godz, 1 do 3. 

— Związek Akademickiej Młodzieży Lu- 
dowej Dnia 13 b. m. (w niedzielę) o godz. 
11 min. 30 w lokalu przy ulicy Ofiarnej 2-— 
odbędzie się Ogólne Zebranie Związku z re 
feratem p. t.: „Rola inteligencji ludowej w 
odrodzeniu Litwy i innych państw  bałtyc- 
kich*. + 

er 

— Shelley's Institute. Zapisy (na półro- 
cze) na kursa języka angielskiego, niemiec- 
kiego i francuskiego przyjmować będzie kan 
celarja dnia 12, 14 i 15 grudnia od godziny 
3,30 do 4,30. 

Zapisy na wycieczę: WILNO—PARYŻ— 
LONDYN dnia 16 grudnia od godziny 3,30 
do 4,30. . 

— Na wpisowe dla niezamożnych uez- 
nmiów. Dzisiaj w sobotę i jutro w niedzielę 
odbędą się w auli gimnazjum im. Ad. Mi- 
ckiewicza przy ul. Dominikańskiej 3/5. o go- 
dzinie 6-ej wieczór, przedstawienia amator- 
skie, odegrana będzie doskonała sztuka pod 
tyt.: „Pierścień i Róża* (bajka Wil. Trac- 
kerey'a, w inscenizacji Marji Szwykowskiej). 
Przedstawienia te urządza zarząd Opieki 
Szkolnej przy gimnazjum im. Ad. Mickiewi- 
cza, przeznaczając całkowity dochód na opła 
tę wpisów za niezamożnych uczniów. 

WOJSKOWA. 
— Wyłożenie spisów poborowych roezni- 

ka 1911-go. Z dniem 1 stycznia r. b. referat 
wojskowy Magistratu m. Wilna wyłoży do 
przejrzenia spis poborowych rocznika 1911. 
W okresie do 15 stycznia wszyscy zaintere- 
sowani poborowi będą mogli sprawdzić czy 
figurują w spisach i w razie jakichś niedok- 
ładności zażądać sprostowania. 

Pobór rocznika 1911-go rozpocznie się 
normalnie t. j. w pierszych dniach maja r. 
przyszłego. 

— Ostatnie posiedzenie Komisji Poboro- 
wej. W dniu 16 b. m. odbędzie się ostatnie 
przed poborem rocznika 1911-go posiedzenie 
Komisji Poborowej. Jest to więc ostatnia o- 
kazja do uregulowania swego stosunku do 
wojska wszystkim tym mężczyznom, którzy 
z jakichkolwiekbądź względów obowiązku 
tego do chwili obecnej nie wypełnili. 

Komisja urzędować będzie w lokalu przy 
ulicy Bazyljańskiej 2 od godz. 8 rano. 

— Kiedy ustaje obowiązek płacenia po- 
datku wojskowego. W myśl nowego rozpo- 
rządzenia o podatku wojskowym obowiązek 
opłacania tego podatku gaśnie: 1) z powodu 
śmierci, powołania do szeregów wojskowych, 
ochotniczego wstąpienia do wojska lub ma- 
rynarki wojennej w myśł art. 68 ustawy o 
powszechnym obowiązku wojskowym, lub 
wstąpienia przed osiągnięciem wieku zwal- 
niającego od podatku, do zakonu i złożenia 
ślubów zakonnych, 2) z końcem tego roku 
kalendarzowego, w którym przeniesieni do 
rezerwy w myśl art. 60 ustawy o powszech- 
nym obowiązku wojskowym ukończą 40 lat, 
3) z końcem tego roku kalendarzowego, w 
którym uznani za zdolnych do służby woj- 
skowej w popolitem ruszeniu z bronią lub 
bez broni, uznani za zupełnie niezdolnych 
do służby wojskowej i uznani w czasie od- 
bywania czynnej służby wojskowej za zdol- 
nych do służby tylko w pospolitem ruszeniu 
lub za niezdolnych do sużby woskowej — na 
zasadzie orzeczenia wojskowo-lekarskiej Ko- 
misji szpitalnej lub orzeczenia wojskowo-le- 
karskiej Komisji Rewizyjnej ukończą 50 lat 
życia. 

ŻE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Zarząd Związku Absołwentów  Gim- 

nazjum Jezuitów uprzejmie zaprasza wszyst- 
kich członków Związku na tradycyjny opła- 
tek który odbędzie się jutro w niedzielę o 
godz. 18-ej. 

  

m 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Związek Absolwentów Gimnazjum Je- 

zuitów. Dnia 13 grudnia 1931 roku o godz. 
11 rano w lokalu własnym przy ul. Wielkiej 

64 odbędzie się zebranie Sekcji Dyskusyjnej. 
Dyskusję na temat kwestji żydowskiej i spo- 
sobów jej rozwiązania zagaja kol. Wacław 
Łapiński. 

Goście mile widziani. 

SPRAWY BIAŁORUSKIE. 
— Zjazd Białoruskiej Partji Chrześcijań- 

sko-Demokratycznej w Wilnie. W niedzielę 
dnia 13 b, m. nastąpi w Wilnie otwarcie wal- 
nego zjazdu delegatów białoruskiej partji 
chrześcijańsko-demokratycznej. Zjazd będzie 

obradował w Sali Kresowej przy ulicy Za- 
walnej Nr. 1. Obrady zjazdu potrwają przy- 
puszczalnie 3 dni. Program zjazdu przewidu- 
je między innemi, odczyt inż. Klimaszewskie- 
go n. t. „Kultura i polityka, oraz wybory no- 
wego centralnego komitetu partji. 

RÓŻNE. 
— Podziękowanie. Dziatwa Szkoły Pow- 

szechnej Nr. 29, przy ul. Kalwaryjskiej 73, 
najserdeczniej dziękuje Dowództwu 1 p. p. 
Leg. za 50 codziennych obiadów i naprawę 
50 par obuwia, dzieciom „Rodziny Wojsko- 

wej“ za ofiarowywanie również codziennie 
śniadania. 

SPRAWY SZKOLNE. . 

3 

Niskie ceny na bydło i mięso. 
Z prowincji donoszą, iż ostatnio na jar- 

markach dał się zauważyć niebywały spadek 
cen na bydło. Włościanie sprzedawałi w po- 
wiecie święciańskim i brasławskim krowy po 

60 zł. za sztukę. Mięso bite można nabyć pe 
40—50 gr. za 1 klg. 

Wobee tak niskich cen włościanie wstrzy- 
mali się ze sprzedażą czekając pomyślniej- 
szej konjunktury w okresie przedświątecz- 
nym. 
TW Wilnie natomiast mięso nietylko nie 

uległo zniżee, lecz przeciwnie podrożało. 

TEATR I MUZYKA 
-— Teatr Miejski w Lutni. „Pan poseł i 

Julja*. Dziś w sobotę dnia 12 b. m. o godz. 
8 w. „Pan poseł i Jułja*, doskonała satyry- 
czna komedja współczesna K. Leczyckiego i 
J. Mackiewicza w reżyserji dyr. M. Szpakie 
wicza, w wykonaniu czołowych sił zespołu z 
pp. Brenoczy, Dunin-Rychłowską, Detkowską 
Marecką, Detkowskim, Ciecierskim, _Gliń- 

skim, Wasilewskim, oraz Wołłejką w rolach 
głównych. Nieprzecętne powodzenie, jakiem 
się cieszy ta sztuka w Wilnie, dowodzi jej 
wysokiej wartości artystycznej. 

Jutro o godz. 8 w. „Pan poseł i Julja*. 
— Teatr Miejski na Pohulance. „Teatr 

włecznej wojny*. Dziś w sobotę dnia 12 b. 
m. o godz. 8 w. ujrzymy oryginaln 
M. Jewreinowa „Teatr wiecznej wojn 
ra stała się sensacją dnia w naszem mieście. 

Reżyserja i udział p. Stanisławy Wysoe- 
kiej oraz pierwszorzędna obsada aktorska z 
pp. Kamińską, Ładosiówną, Szurszewską, 
Bielerkim, Mileckim, Domańskim, Wyrwicz- 
Wichrowskim, Wyrzykowskim oraz Zastrze- 
żyńskim na czele zapewniają całości wysoki 

   

"artystyczny poziom. 
Oryginalne, nowe dekoracje pomysłu W. 

Makojnika. 
Jutro o godz. 8 w. „Teatr wiecznej woj- 

ay 
| JUTRZEISZE POPOLUDNIOWKI. 
— Teatr Lutnia. Jutro w niedzielę dnia 

13 b. m. o godz. 4 po poł. ujrzymy cieszącą 
się niezwykłem powodzeniem dowcipną, ko- 
medję współczesną „Aurelciu nie rób tego*, 
Tadeusza Łopalewskiego. 

— Teatr na Pohulance. Jutro w niedzielę 
dnia 13 b. m. o godz. 4 po poł. ukaże się 
po cenach zniżonych frapująca sztuka Ma- 
disa i Boucarda „Matrykuła 33“, 

RADJO 
SOBOTA, dnia 12-go GRUDNIA 1931 r. 

11.58; Sygnał czasu, 12.10: Poranek. 13.40 
Aud. rolnicze. 14.35: Program dzienny. 14.40: 
Muzyka (płyty). 15.15: Kom. 15.25: Przegląd 
wydawnictw perjodycznych. 15.45: Koncert 
dla młodzieży (płyty). 16.10: Radjokronika. 
16.30: Koncert życzeń (płyty). 16.40: Codzien 
ny odcinek powieściowy. 16.50: Koncert ży- 
czeń (płyty). 17.10: „Dziwy psychologji* — 
odczyt. 17.35: Koncert. 18.00: Audycja dla 
dzieci. 18.30: Aud. z okazji święta finlandz- 
kiego. 18.50: Kom. rolniczy Wil. T. O. i K. 
R. 19.00: Tygodnik litewski. 19.20: Kwadrans 
akademicki. 19.35: Progr. na niedzielę i roz- 
maitości. 19.45: Pras. dzien. radj. 20,00: „Na 
widnokręgu". 20.15: „2000 lat muzyki (pły- 
ty). 21.00: Muzyka lekka. 21.55: Omówienie 
transmisji z Schenectady (Ameryka). 22.00: 
Tr. międzynarodowa ku uczczeniu Marconie- 
go z Schenectady. A 

NIODZIEŁA, dnia 13 grudnia 193i r. 
10.15: Tr. nabożeństwa. 11.58: Sygnał czasu. 
1210: Kom. meteor. 12.15: Poranek z Filharm 
14.00: Audycje rolnicze. 15.55: Audycje dla 
dzieci. 1620: Muzyka (płyty). 16.49: ,„Zdro- 
wolne znaczenie działkowych ogródków ro- 
dzinnych* — odczyt. 17.00: „Kobieta ma 
głos”. 17.15: „Życie polskie na Śląsku przed 
stuleciem* — odczyt. 17.30: Wiadomości 
przyjemne i pożyteczne”. 17.45: Koncert. 
19.00: 1) Litewska audycja literacka. 2) Pio- 
senki litewskie. 19.20: „Co się dzieje w Wil- 
nie?* — pogadanka. 19.40: Program na po- 
niedziałek i rozm. 19.45: Słuchowisko. 20.15. 
Koncert. 21.45: Kwadr. liter. 22.00: Koncert 
solisty. 22.40: Komunikaty. 23.00: Aud. lite- 
racka: „Rycerz z Lamanczy*. 23.30: Muzyka 
taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
Z TAJEMNIC DUSZY LUDZKIEJ. 

W interesującym, bo nieobciążonym ba- 
lastem naukowym odczycie p. t. „Dziwy 
psychologji* p. Jerzy Ostrowski uchyli rąb- 
ka tajemnice duszy ludzkiej, rzucając snop 
światła na takie osobistości życia duchowego 
jak zjawiska medjumiczne, hypnotyzm, auto- 
sugestja i t. p. (Tr. na wszystkie stacje). 

AUDYCJA DLA DZIECI I DOROSŁYCH. 

Kto w latach dziecięcych nie rozrzewniał 
się prześliczną legendą Oskara Wildea o 
„Szczęśliwym Księciu”, któremu postawiono 
na placu publicznym pomnik wysadzony dro 
giemi kamieniami? Który widząc wiele nę- 
dzy dokoła siebie, prosił jaskółkę aby mu 
wydłubała brylantowe oczy i zaniosła te skar 
by biedakom? Osnute na tle tej opowieści słu. 
chowisko nadaje dziś o godz. 18 Rozgłośnia 
Wileńska, Z pewnością poruszy ono serce 
dziecinne i natchnie je temi dobremi myšla- 
mi, jakie snuły się po głowie szczęśliwego 
księcia. 
‘ 

  

  

KINA I FILMY 
»„WYGNAŃCY*. 

(Hollywood). 
; Czy nie dość mamy tych żandarmów, po- 
licmajstrów i gubernatorów krajowego wyro- 
bu, żeby aż ściągać jakieś berlińskie pas- 
kudztwa? Co za pomysł w dodatku, żeby aż 
w dwóch kinach taki skandaliczny kicz pusz- 
czać. gdy w jednem jest tego zadużo. 

Ordynarny, pseudo-pótrjotyczny melanż 
z „Chorałem* i „Boże coś Polską" (rok 1905; 
w stronie dźwiękowej, ze studentami Pola- 
kami z warszawskiego uniwersytetu w „ru- 
baszkach*!! Rzecz się wprawdzie dzieje przed 
wojną, ale i wtedy w tych strojach chodziło 
tylko różne z Ufy, czy Kazania, importowane 
towarzystwo, zaś studenci Połacy ubierali się 
po europejsku. Wszystko jest tak obrzydliwe, 
niezdarne i szablonowe w formie (z przed 10 
lat), že te žandarmsko-gubernatorskie historje 
naszych Gardanów, Waszyńskich i Szapirów 
wydają się arcydziełami przy tem. Cóż to, 
mamy zadużo pieniędzy w kraju, żeby taką 
lichotę z zagranicy sprowadzać? Można znieść 
jeszcze czasem tandetę krajową, choćby 
zgrzytając zębami, ale tolerować zagraniczną 
i to taką jeszcze to już jest skandal. Nie 
rozumiem co spowodowało dyrekcję Heliosu 
i Hollywood do zakupienia tego. Czy ten u- 
brany w „rubaszkę* czy „gimnastiorkę* (bie- 
dak protestował jak mógł, ałe mu to nic nie 
pomogło, szwaby się uparli i basta) Brodzisz 
w epizodycznej rólce, czy zgrywający się ha- 
niebnie Varconyi?! Wygnać tych potwornych 
„Wygnańców* powinna publiczność wileń- 
ska w przeciągu dwudziestu czterech godzin. 

SPORT. 
ŚLIZGAWKA. 

W dniu 11 grudnia 1931 roku zostałą ot- 
warta ślizgawka w Parku Sportowym im. gen. 
Żeligowskiego w Wilnie. 

Dla uprzyjemnienia czasu ślizgającym się 
będą nadawane codziennie koncerty z płyt 
gramofonowych i audycyj radjowych zapo- 
mocą specjalnej aparatury i gigantofonów.
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Do n-ru Świąteczneg Admin. „Kuriera Wileńsk.” 
codziennie od g. 3—3 i 7—9 w. 
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Spadek wkładów w bankach 

o 433 milj. złotych. 
Według danych G. U. S. stan wkładów 

wszelkich typów, a więc terminowych, bez- 
terminowych, czekowych etc. bez lokat 
skarbowych wynosił na dzień 30 września r. 
b. ogółem 2.565,3 milj. zł., wobee 2.921,6 mil- 
jonów zł. na 30 czerwca r. b., 3.005,2 milj. + 
na 31 marca r. b., a 2.998,7 miłj. zł. na 31 
grudnia 1930 r. Poniżej podajemy stan wkła. 

dów w poszczególnych grupach banków w 
miljonach złotych (pierwsza cyfra z 31 gru- 
dnia 1930 r., druga z 31 marca r. b., trzecia 
z 30 czerwca, czwarta z 30 września r. b.): 
Bank Polski (rachunki żyrowe, bez rachun- 
ków C. K. P. kas skarbowych, urzędów cel- 
nych i min skarbu): 162,4 — 135,5 — 155,0 
— 129,8, Bank Gospodarstwa Krajowego (bez 
lokat skarbowych) 243,1—251,9 — 262,7 — 

234,9, Państw. Bank Rolny (bez lokat skar- 
bowych) 62,3 — 58,0 — 71,5 — 57,7, banki 
komunalne (Polski Bank Komunalny w War- 
szawie, Komunalny Bank Kredytowy w Poz- 
naniu) : 68,5 — 67,4 — 63,6 — 61,1 hanki 
akcyjne 979,6 — 934,6 — 773,5 — 593,3, — 
w tem wkłady terminowe 356,7 — 323,4, — 
277,3 — 215,1, beztermainowe 268,8 — ::63,8 
— 298,2 — 246,6, salda na rachunkach bie- 
żących 2551 — 244,4 — 198,0 — 132,2, od- 
działy zagranicznych banków akcyjnych 71,5 
— 71,2 — 71,7 — 60,9. P. K. O. 431,3 — 
444,6 — 479,2 — 450,7, kasy oszczędności 
miejskie i powiatowe oraz 2 niekomunalne 
582,1 — 636,4 — 658,6 — 617,6, spółdzielnie 
kredytowe należące do związków rewizyj- 
nych 392,4 — 392,0 — 380,3 — 3, Central 
na Kasa Spółek Rolniczych — 5,5 — 7,6 — 
5,5 — 5,5. 

  

Jak widzimy z powyższego, odpływ wkła- 
dów we wszystkich grupach wynosił w ciagu 
3 kwartałów r. b. ogółem 433,4 milj. zł. Gros 
spadku wkładów przypada na banki akcyj- 
ne (385,8 miłj), następnie spadek wkładów 
wykazują oddziały zagranicznych banków 
akcyjnych, spółdzielnie kredytowe, Bank Pol 
ski i nieznaczny banki państwowe, natomiast 
w kasach oszczędnościowych nastąpił nawet 
wzrost lokat. 

Bezrobocie w poszczeg. zawo- 
dach i częściowe bezrobocie. 

Na ogólną liczbę 261.964 bezrobotnych 

zarejstrowanych w całej Połsce w dniuś b. 
m. bezrobocie w poszczególnych zawodach 
przedstawiało się następująco: górnicy — 
13.537 bezrob., hutnicy — 2.680, szklarze — 
2.008, metałowcy — 24.776, włókiennicy — 
26.026, robotnicy budowlani — 23.631, pra- 
cownicy umysłowi — 37.071, robotnicy nie- 
wykwalifikowani — 112.399. 

Liczba częściowo zatrudnionych na dzień 
5 b. m. wynosiła 134.362 (wzrost w ciągu ty- 
godnia o 5.597), z czego przez 1 dzień w ty- 
godniu pracowało 6.069 osób, przez 2 dni — 
21.023, przez 3 dni — 36.841, przez 4 dni — 
32.837 i przez 5 dni w tygodniu — 37.592 
osoby. Zasiłki ustawowe w okresie od 22 do 
29 listopada pobierała 81.002 bezrobotnych. 

Sezon zimowy w Truskawcu. 
Truskawieckie kąpiele mineralne w zimie 

mają takie same powodzenie jak i w lecie. 
Cłówny sezon zimowy rozpoczęty 1 grudnia 
przy pięknej pogodzie. Najważniejsze, że ce- 
ny kąpieli, mieszkań i pensjonatów bardzo 

umiarkowane, a wiąc każdy może przyjechać 
leczyć się czy wypocząć w Truskawcu. Wszel- 
kich informacyj udziela i przesyła prospekty 
Zarząd Zdrojowy w Truskawcu. 

—— 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
TRZY WYPADKI PRZEJECHANIA W CIĄ- 

GU JEDNEGO DNIA. 

W eiągu dnia ubiegłego zanotowano w 
mieście aż trzy wypadki przejechania. 

Pierwszy wypadek miał miejsce przy uli 
cy Bazyljańskiej wpoblżu Hal Miejskich 
dzie została przejechana 50-letnia Paulina 

Ćwiiiówia; która doznała poważnych .obra- 
Żeń eiała. Zawezwane pogotowie ratunkowe 
przewiozło ją do szpitala żydowskiego. 

W. godzinę później jadący z niedozwolo- 
ną szybkością wieśniak przejechał 70-ciokil- 
kuletnią Hełenę Szułc, zamieszkałą w dobro. 
czynności przy uliey Wileńskiej. Staruszka 
doznała poważnych obrażeń. 

W tymże dniu został przejechany na Li- 
pówee niejaki Jan Grzybowski mieszkaniec 
wsi Pojeziory, gminy rzeszańskiej., który 
przybył na targ do Wilna. Doznał on po- 
ważnych obrażeń, wobec czego przewiezio- 
ny został do szpitala św. Jakóba. (e) 

OFIARA KOŃSKICH HARCÓW. t 

Józef Markowski zamieszkały przy ulicy 
Lipowej Nr. 6, podczas oglądania kopyt 
swego konia został przez podrażnione zwie- 
rzę kopnięty w czaszkę. 
Markowskiego, który doznał poważnego 

obrażenia przewieziono do szpilala sw. Ja- 
kóba. (e) 

  

Od šrody 9.XII. 
  

  Kim Miejskie 
SALA MIEJSKA 

ui. Gstrobramska 5. 
Początek o godz. 4. 6, 8 i 10 wiecz. 

ROEREEZTZNOTENENOC 

Godz. —-« GONIEC NAPOLEONA 
Koncertewa orkiestra pod batutą p. M. Sałnickiego. 

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

JUŻ WKRÓTCE ukaże się na ekranie „CHATA ZA WSIĄ"   
  

Bźwięk. Kino-Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

® , szaleje, tańczy i śpiewa 
Wiedeń w najpiękn. przeb. sezonu 

Rekordowa obsada: Najsłynniejsza gwiazda Europy ITA Я!МА i czarvjący amant HANS STUWE. 
Rzecz dzieje się w Wiedniu, w Rosji w Carskiem Siole. 

NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe. 

Triumf 
Czarujące melodjel 

Osnuty na tle życia 
króla walców Strausa walca 

Przepych: wystawy! 
Początek zsesnsóń fogodzi 4-680 1015: 

  

Dźwięk. Kino-Teatr 

Hollywood 
Mickiew 22, tel. 15-28 

Dziś! Wielka 

1] Dźwiękowe Kino 

CEUIN© 
«/, Wielka 47, tei. 15-41 

kreacja, 
bożyszcze 
ków. 

rewelacja 
dźwiękował 

Dramat miłości, intryg i podstępu. 

NAD PROGRAM: DODATKI DŹWIĘKOWE. 

Dziś! Największy sukces bież. sezonu! 

Śpiewno- ROI dramat miłosny. — 
Początek o godz, 4 

Na tle powieści Gabrieli Zapołskiej 

w Y 6 N A W C Y „TAJEMNICA CYTADELI WARSZAWSKIEJ*, 

W rolach głównych: Adam Brodzisz, Michał Warkonyi i La Jana. 
Pieśni i tańce A a Polskie piosenki w wykonaniu Adama Brodzisza. Е 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 1015, w dnie šwiąt. o 6. Ż-ej 

Najnowsze i najgłośniejsze arcydzieło atrakcyjne, śpiewna 

Ramon Novarro-Poruczn. Armand 
NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe. 

„ 6, 8 i 10.30, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. Na |-szy seans ceny zniżone. 
  

Dźwięk. Kino-Teatr 

PAN 
ulica Wielka 42. 

rodzinne w ros y! 
Realizacja: Olga 

Klno Kolejowe 

OGNISKO 
(obok dworca kolejow.) 

z życia 

„Dźwiękowe kino 

Światowid 
ul. Mickiewicza 9. 

(Dziś! Na 

W rolach głównych: 
Bezkonkurencyjny 

Xino-Teatr 

LUX 
Mickiew. 11, tel. 15-61 

Dziś! 
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Sensacja dnia! — „Lwow“ w Wilnie! 
Lwowskie Towarzystwo Akcyjne Browarów Sp. Akc. 

poleca znakomite 
i niedoścignionej jakości P l Ww 0 LW 0 W S Ki E 

EKSPORTOWE (jasne) 
BAWARSKIE (ciemne) 

PORTER IMPERJAL (czarne) 
Żądajcie a przekonacie sięł 

Reprezentacja: 
B ulica Jagiellońska 9, tel. 5-04 

WYVYYYYYVYYYYYYVYVYYYVYVYVYTYYYYYYVYVYYYYYVYVYYVYYTYWYVYVYYYYYY' 

Fa % 
Lir? 

YYYYYYYYYYVYV*v +" 

  

Dziś! Wielki dźwiękowy dramat 
erotyczny mający za tło stosunki 

skiej wsi 

Dziś! Wspaniały film 
najmodniejszej 

ulicy świata p t. 
Rzecz dzieje się w Paryżu. 

Początek o g. 5-ej, w święta o godz. 4-ej po poł. 

otwarcie pierwszorzędnej 
aparatury dźwiękowej marki „Hejnał. 

Wiełki przebój dźwiękowy p. t. 
Przepiękny dramat, który porwie całe Wilno. 

Czarowna, 
żywiołowa, 
namiętna 

Początek seansów o godz. 4 

Produkcja ; 

Wiejskie grzechy „sowkino” 
reobrażenskaja. W rołach głównych wybitni artyści teatru Stanisławskiego w Moskwie 

E. Cesarskaja, R. Pustnaja i G. Babinin. NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe i Tyg. dźwięk. „Pat' 

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

Ulica pokusy (edek kid 

Ceny od 40 gr. 

Przepiękny. nad- 
zwyczajny I0-akt. 
dramat miłosny. 

W rolach głównych wybitoi artyści francuscy: A. Lafayette piękna paryżanka, 
LŁ. Mathot wybitny aktor francuski i M. TOdt ulubieniec kobiet. 

Nast. progr.: 

Iwan Petrowicz, 

wvv | KASE: 

Zmierzch Ermitażu. 
Było to w 1918 r. Pewnej ciemnej 

nocy, przez granicę iii 2 
przekradal się ubogo odziany cztowiek 
z sakwami na plecach i kijem tuła- 
czym w ręku. Książę Jusupow unosił 
z odmętu rewolucji życie i... cenne 
płótno Rafaela, wycięte z ram i owi- 
nięte dla niepoznaki dokoła kija. Ju- 
supow z pewnością nie przeczuwał, 
że w 13 lat potem jawnie wędrować 
będą w przyśpieszonem tempie zagra- 
nicę skarby petersburskiego Ermita- 
żu: «carskie klejnoty koronne, arcy- 
dzieła malarskie, bronzy, kryształy, 
srebra, porcelana i tysiące tych róż- 
norodnych przedmitów sztuki, któ- 
rych opisom poświęcone są grube to- 
my katalogów muzealnych. 

Klejnoty carów słynne były na 
cały świat. Obok właściwych klejno- 
tów koronnych, na skarbiec władców 
Rosji składały się w ciągu stuleci da- 
ry innych panujących, upominki od 
bajęcznie bogatych wasalów Rosji: 
emirów Chiwy i Buchary, zbiorowe 
„podnoszenija'* wiernych poddanych 
it. d. Skoro się zaś uwzględni nie- 
zmierzone wprost środki materjalńe 
domu Romanowych i właściwe wład 

com wschodnim zamiłowanie do klej- 
notów — łatwo zrozumieć dlaczego 
o skarbach carskich krążyły i krążą 
legendy. 7" 

Trudniej natomiast dociec ile w 
nich jest ścisłej prawdy. Trudno dziś 
orzec, ile z tych skarbów zginęło bez- 
powrotnie w pierwszych miesiącach 
rewolucji, kiedy pijany motłoch plon- 
drował po Pałacu Zimowym, w Car- 
skiem Siole, Peterhofie i Oranienbau- 
mie. Trudno zliczyć, ile antycznych, 
stylowych mebli, waz czy cennych 
malowideł powymieniano na funt 
chleba czy pud kartofli na piotrogro- 
dzkich „tołkuczkach*. To jedno tyi- 
ko pewna, że co nie poniszczył pierw- 
szy „gniew ludu*, czego nie zdążyli 

pokraść pierwsi komisarze, to dziś 
systematycznie się wywozi zagranicę 
i sprzedaje angielsko-amerykańskim 
kapitalistom. Gdybyż przytem cho- 
dziło jedynie o sprzedaż złota, sreb- 
ra czy drogich kamieni! Bolszewicy 
ogołacają swój kraj ze skarbów kul- 
turalnych, któremi każdy cywilizowa- 
ny Polak, Włoch, Francuz czy Ang- 
lik zwykł się chlubić. Bolszewicy wy- 
przedają bezcenne dzieła sztuki, za- 

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

  

  

Żądać wszędzie. 

  

Tanterka Katarzyny Il ze znak. O. Runiczem. 

KRÓL PARYŻA 
Wspaniały 
dramat 

erotyczny 

Mietrzowska gra artystów, prześliczne pieśni. 
prześliczna Mary Głory, niezrównany Gabryel Gabrio i primadonna 
opery warsz. Helena Lipowska R, piękne polskie pieśni. 

NOC UPOJEŃ 
W roli głównej bożyszcze kobiet FIWAN PETROWICZ : piękna Agnes hr. Esterhazy. ” 

-ej, w dnie świąteczne o godz. |-ej. 

Przepiękny życio- 
wo erotyczny dra- 
mat w IO aktach. 

Ceny miejsc od 40 gr. 

Wina krajowe 
STARE — LEŻAŁE — MOCNE 

Poleca Wytwórnia 7234 

Wł. Osmołowski 
: Wilno — Kazimierzowski 9. 

Żądać wszędzie. 

  

warte w Ermitażu. Niweczą dorobek 
kulturalny całych pokoleń. Świado- 
mie wykreślają Rosję z grona kra- 
jów europejskich. Niemcy mają ga- 
lerję drezdeńską i pinakotekę mona- 
chijską; Francja ma Louvre, Włochy 
mają zbiory florenckie i rzymskie. 
Rosja miała Ermitaż, którego jej 
wszystkie inne kraje zazdrościły. 
Dziś bolszewicy Ermitaż likwidują. 
Obrazy, rzeźby, klejnoty, cacka sztu- 
ki złotniczej — wszystko to wędruje 
zagranicę. Proletarjacka Rosja bur- 
żujskiej sztuki nie potrzebuje. 

Za witryną jednego z wytwornych 
sklepów jubilerskich przy Regent 
Street w Londynie widnieje wymow- 
ny napis: „Klejnoty korony rosyj- 
skiej*. W podziemnych safesach skle- 
pu może reflektant obejrzeć drobną 
cząstkę tego, czem ongiś skarbiec .ca- 
rów rozporządzał. 

Oto pod olbrzymim kloszem z kry- 
ształu spoczywa staroświecki, roko- 
kowy, szczerozłoty zegar o wskazów- 
kach usianych iskrzącemi się brylan- 
cikami. Zegar ten stanowił własność 
Katarzyny II. Może spoglądała nań, 
wyczekując w sypialni z niecierpli- 
wością nadejścia jednego z pięciu 
młodych ołbrzymów — braci Orło- 

  

OGŁOSZENIE: į 
Edykt licytacyjny. 

W Sądzie grodzkim w Krośnie (Małepolska) do Lcz. 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 
Przędzainiczo-Tkackie“ S.A. w Krośnie, obj. wbl. 442, 739, 927, 
990 i 1085 ks. gr. gm. kat. Krośno, obejmujących teren fabryczny 
przędzalni z budynkami fabrycznemi, administracyjnemi i komplet- 

w sio epalaas o, 

szarze 8 ha, 7! a 6l m? w odległości około 200 m. od dworca 
kolejowego w Krośnie, B) budynki: fabryczne o kubaturze przesz- 
ło 20.000 m*%, magazyny o kubaturze 2.400 m?, mieszkalne i admi- 
nistracyjne o kubaturze przeszło 2.500 m”, wszystkie zbudowane 
w r. 1922, €) maszyny: kotły. maszyny parowe, pędne, kompletne 
maszyny przędzalnicze na 1.280 wrzecion, pochodzenia angielskie- 

zmontowane w r. 

do uruchomienia, kompletne urządzenia techniczne, irstalacje ga- 
Fabryka położona jest w mieście Krośnie w 

Małopolsce, w zagłębiu naftowem i gazów ziemnych. W odległości 
12 klm. od fabryki znajduje się Okręgowa elektrownia, z której 
fabryka może pobierać prąd elektryczny i gaz ziemny. 

Wartość tych nieruchomości wedle sądowego protokółu 
oszacowania z dnia 29 marca 1930 r. wynosi: 

nem urządzeniem przędzalni, 

go fabryki James Mckie Belfort. 

zowe i elektryczne. 

grunta i budynki 
przynależności (maszyny, urządz. fabryczne LEA * 

  

Pracownia OBUWIA ž 

M. DRZEWIŃSKI 

Bonifraterska 6 į 

Przyjmuje obstalunki i re- 

peracje oraz reperacje kaloszy i śniegowców. 
  

Języki obce 
niemiecki, francuski 
włoski (konwersacja). 

Przygotowywanie 
ze wszystkich przedmiot 

do matury 
1 egzaminów 

szkół średnich wogóle 
Lekcyj udzielają b. prof 
gimn. i studenci U. S. B. 
specjalną met. konc=ntrac. 
Zgłoszenia do Redakcji 
„Kurjera Wil." pod W. K. 

a) grunta w ob- 

1923, gotowe 

  

KAZYJNIE. 
Biskupia 4, tel. 14-10, 

sprzedaje (od 9-ej do 2:ej 
go poł. F168'5 *do*7 w.) 
palta zimowe damskie i 

Zł.  781,557.80 | męskie, futra, skórki, ubra- 
1,213,452 05 | nia: jedwabie, bieliznę, 

Pc аор оаЕ - swetry, pianina, fortepia- 

  

  
  

razem : Zl. 1,995,009.85 | ny, motory a: 
bryli i wiele i 

najniższa zaś oferta, poniżej której si S : р;’]:::_у‘у::ьміе licytacji 
nie zostanie sprzedaną, wynosi . . . . . Zl. 997,504.92 nów: 

W dniu 12.XI. 1931 r. 
8349. III. Firma: „Koroł Borys*. Siedziba przed- Kejestr MAnÓJOW. 

Do Rejestru Handlowego, Dział A, Sądu 
„Okręgowego w Wiinie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy dodatkowe: 

W dniu 28.X. 1931 r. 
126. III, Firma: „Gazownia Arnolda Mozera“. 

Właściciel przedsiębiorstwa Arnold Mozer zmarł. Do 
czasu zatwierdzenia testamentu zarządzają przedsię- 

biorstwem zmarłego 'w charakterze pełnomocników 
Piotr Kowalew i Mikołaj Bułajew — obaj z Wilna, 
ul. Cicha 5 oraz Borys Afanasjew z Nowo Wiilejki, 
ul. Połocka 31, Umawy, akty, weksle, czeki i wszelkiego 
rodzaju zobowiązania podpisują w imieniu firmy Piotr 
Kowalew łącznie z Mikołajem Bułajewym lub Bory- 
sem Afanasjewym pod stemplem firmowym. 1757/VI 

2115. II. Firma: „Kinkulkin Benjamin". Przedsię- 
biorstwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z re- 
jestru. 1758/V1 

W dniu 29 X. 1931 r. 
3520. II. Firmo: „Dawid Kissin“. Przedsiebiorstwo 

zostało zikwidowane i wykreśla się z rejestru. 1760/VI 

  

8342, II. Firma: „Dworec Eugenja*. Przedisębior- 
stwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 

1763/V1 

„Hakner Rywa“. Wlašcicielka 
Stefańskiej 22. Prokurent 

Stefańska 22. 
1768/VI 

12901. II. Firma: 
zam. w Wilnie, przy ul. 
Ruwin Hakner, zam. w Wilnie, ul. 

W dniu 2.XI. 1931 r. 
12281. II. Firma: „Grojdane Sora". Przedsiębior- 

stwo. zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 
1761/VI 

7112. II. Firma: „Szlagman Aron*. Przedsiębior- 
stwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 

1764/51 
    

9548. II. Firma: „Lange Edward Biuro Technicz- 
no-Budowlane w N.-Wilejce“. Firma obecnie brzmi: 
„Biuro Techniczno-Budowlane inż. Edwarda Lange 
w Wilnie”, Siedziba przedsiębiorstwa została przenie- 
siona do Wilna, ul. M. Pohulanka 6. Przedmiot: Wyko- 

  

nanie wszelkich robót budowłanych i _ stolarskich 
Inż. Edward Lange zam. w Wilnie, ul. M. Pohulanka 
Nr. 6. 1770/VI 

8522. III. Firma: „Sklep galanteryjny Zacheta wy- 
robów Domu Serca Jezusowego“. Prokura Marji Alek- 
sandrowiczowej została cofnięta. 1771/V1 

W dniu 3.XI. 1931 r. 
8220. II. Firma: „Nochman Szwarcbrem i S-ka 

Cukier w Lidzie spółka firmowa“. Przedmiot: Deta- 
liczna sprzedaż cukru i olejów jadalnych . Boruch 
Słonimski wystąpił ze spółki, Boruch Słonimski prze- 
lał swe prawa i obowiązki w spółce na rzecz pozo- 
stałych wspólników oprócz "Jonasa Dubczańskiego 
i Lejba Sznejdera. Do Rady Zarządzającej na miejsce 
Borucha Słonimskiego, który ustąpił powołano Nach- 
mana Szwarcbrema. 1773/V1 

W dniu 10.XI. 1931 r. - 
12454. II. Firma: „Abram i Mojžesz Tyktinowie 

spółka firmowa". Siedziba spółki została przeniesiona 
na ul. Rudnicką 2/15 w Wilnie. 1769/V1 

wych? Brylantowa strzałka wskazuje 

1-szą w nocy... 

  
lepsze z rafaelowskim serwisem z por 
celany. Zawiera on przeszło 800 po: 

  

siębiorstwa została przeniesiona na uł. Antokolską 

25/27—8w Wilnie. Korol Borys zam. w Wilnie, ul. 
Antokolska 25/27—8. 1772/VI 

W dniu 13.XI. 1931 r. 
2476. II. Firma: „Lewicz Leja", Przedsiębiorstwo 

  

zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 
1759/V1 

11428. II. „Szklarowski Dawid*. Przedsiębiorstwo 

zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 1762/VI 

6176. II. Firma: „Szyfmanowicz Ela". Przedsię- 
biorstwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z reje 
stru. 1765/V1 

  

5964. II. Firma: „Ejszyski Pinchus“. Przedsiębior- 
stwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 

1766/VI 
   

„Młyn Wodny, Syczewicze —- 
. Przedsiębiorstwo zostało zlik- 

1767/V1. 

4864. II. Firma: 
Szmerel Swirynowski 
widowane i wykreśla się z rejestru. 

Ogłoszenie. 
Zarząd Związku niniejszem uprzejmie powiada- 

mia swoich członków, jak również zainteresowanych, 
że począwszy od dnia | grudnia 193] 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 załatwiania 
wszelkich czynności, związanych z wykupieniem pa- 
tentów akcyzowych, oraz świadectw przemysłowych. 

Związek Właścicieli Piwiarń, 
8247 Kawiarń I Jadłodajń w Wilnie. 

  

  

Pierwszorzędny Higjeniczny | 

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

Salon damski z oddzieln. wejśc. 

Salon męski. Fotele amerykańskie. 
Manicure. 

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

8432 Z poważaniem Z. ZAWELS. 
L L aa i 

BATE EAST OT 

UWADZE 

w. Kupców, Przemysłowców i Rzemieślników! 
Ozas najwyższy pomyśleć o ogłoszeniach świątecznychi 

Ogłoszenia do „KURJERA WILEŃSKIEGO" 
oraz do innych piem przyjmuje po cenach 

NAJTAŃSZYCH 

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

—) KOSZTORYSY NA ŻĄDANIE (— 

wiele innych. 

Lombard. 

  
Inocentego X“ 

[AAA )[ ай 
NOWOOTWORZONA 

POLSKA 

przy ul. Wiełkiej 29 
Poleca: codz. świeża 
mleko, masło, sery, jaja. 
mleko zsiadłe, wędliny, 
i inne chłodne zakąski. 
napoje chłodzące oraz 

obiady domowe 
smaczne i zdre se 

ad 78 gr. 

=IEEFEFEFEIET 
MASZYNISTKA 
poszukuje posady, 
jak również może być 
angażowana do bura. 
na terminową pracę, 
bez zobowiązania i 
wszelkich praw. Rów- 
nież wykonuję różne 
prace w domu po 
b. niskich cenach.. 
Łaskawe oferty pro- 
szę kierować do Adm.. 
„Kurjera  Wileńsk.* 
pod „Maszynistka“ 

8532: 
  

M. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe.. 

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

W. Z. P. 29. 

Akuszerka 

Fiata Liktertwa 
prryjmuje od 9 do 7 wiecz, 
ulica Kaaztanowe 7, m. 5. 
W. Z. P. Nr. 69. | 8520 

  

  

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Zamkową 3, m. 3 
tamże gabinet kosmetycz= 
ny, usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurisiki į wagiy, 
W. Z. P. 48. 8323 

  

daję do wiadomości: 
P. T. Klijenteli, že po- 

dniczę przy wykupieniu: 
świadectw przemysłowych 
na rok 1932 — Michał 
Sienkiewicz, Biuro przy 
uł. Trockiej 1—3. 856% 

   

  

SKŁAD FARB 
JAN MAZURKIEWICZ 

Dominikańska 1!, poleca= 
emaljowe farby, lakiery, 
pokost, pasty i zaprawy 
do podłóg. 8564. 

Pokój 
duży, umeblowany. 

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

ska Nr. 11, m. |. 

UDZIELAM 
LEKCYJ 

z wszystkich przed— 
miotów do klasy 6-eż 
włącznie, mogę być: 
też pomocą w na- 
ukach w roku szkoln. 
za minimalną cenę. 
Zgłoszenia proszę 
kierować do Admin, 
„Kurjera Wilensk.“ 

pod Nr. 6334, 

  

Velasqueza i wiele, 

Opodal leży ręczne zwierciadło 
matki ostatniego cara. Jest całe z la- 

nego złota i tak ciężkie, że trzeba u- 
żyć obu rąk, by je podnieść. W ręko- 
jeści tkwi olbrzymi turkus, najwięk- 
szy bodaj na świecie. Pod tą samą 
gablotką połyskują złote druty do ro- 
bótek ręcznych i złoty, masywny nóż 
do rozcinania kartek 

Tam znów rwie oczy prześliczny, 
sadzony perełkami złoty wachlarz 
wielkiej księżny Olgi. Biedaczka! Mo- 
że bawiła się nim niedługo przed tra- 
giczną śmiercią? 

Lśni pod gablotkami .carskie zło- 
to. Iskrzą się drogie kamienie. Oko 
widza ślizga się po starych. kunszto- 
wnie lanych z cennego kruszcu na- 
czyniach cerkiewnych z XIV w., po 
stylowych, oryginalnych, dekai ai 
puharach z XVII i XVIII ww., po 
olbrzymich wazach z malachitu. 

Osobny stół zajmują cudne naczy- 
nia i figurynki z alabastru, Mistrzow- 
ska, filigranowa robota! Celowali w 
niej bawiący na dworze carskim złot- 
nicy francuscy, trawiąc lata całe na 
cyzelowaniu tych cacek tak cienkich, 
że przeświecają przez nie palce ręki. 

Alabastry i malachity walczą o 

  

szczególnych przedmiotów, zdobnych 
w malowane na porcelanie główki 
madonn i aniołków Rafaela. Serwis 
ten nie ma sobie równego w całym 

świecie. 
Właściwe kosztowności, bezcenne 

nietyle może jako złoto i kamienie. 
ile ze względu na ogrom włożonej 
w nie pracy i kunsztu jubilerskiego 
nie wyczerpują rzecz prosta nawet 

cząstki sprzedanych skarbów Ermi- 
tażu. W podziemiach sklepu przy Re- 
gent Street obejrzeć: można jeszcze 
historyczne antyki, jak  klawikord 
Marji Antoniny, zdobny w inkrustacje 
w kształcie róż, lub marmurowy stół 
Napoleona, wysadzany minjaturami 
cesarza z porcelany. Dziwny smutek 
wieje od tych sprzętów, stanowiących 
kiedyś własność tragicznie zgasłych 
wielkości. + 

Na sprzedaż poszły też płótna mi- 
strzów włoskich, flamandzkich, hisz- 

pańskich. Poszła więc rafaelowska 
„Madonna z dziecięciem i Józef bez 
brody*, poszedł „Portret Heleny Fo- 
urment“ i „„ „Magnat polski“ i „Helena 

Rubens z cėrką“ a pószły 
„Žwiastowanie“ J: Van Eycka i „Fi- 
lip Warton“ Van Dycka i „Portret 

Pustkami zaczynają świecić sale 
Ermitażu. Ze ścien į oje spo 
glądają puste ramy lub! haki, na któ- 
rych doniedawna wisiały obrazy. 
Dumny, założony przez Katarzynę IE,. 
liczący sto kilkadziesiąt lat chlubne- 
go istnienia „Ermitage“ staje się w 
szybkiem tempie „ermitage'em'* przez 
małe „e*, pustkowiem, zgodnem z 
etymologicznym sensem swej nazwy. 

Co bolszewicy zrobią z gmachem 
Ermitażu? Czy przeznaczą go na uży- 
tek „sztuki* prołetarjackiej, czy mo- 
że uczynią zeń inną jakąś instytucję 
użyteczności publicznej: kino, klub. 
robotniczy, koszary? 

Z pewnością niejednemu ze sta- 
rych, ocalałych z burzy rewolucyjnej, 
a pamiętających czasy dawnego Pe- 
tersburga . inteligentów rosyjskich 
pierś podniesie się westchnieniem, 
gdy wspomni długie godziny kontem - 
placji spędzone niegdyś w Ermitażu 
przed obrazem Rembrandta czy rzeź- 
bą Canovy. I niejednemu oczy zajdą 
łzami, gdy spojrzy na mury z których: 
ułeciał duch, zaklęty w arcydzieła 
starych mistrzów. J—ski. 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis,


