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PIERWSZY ROK 
CZWARTEGO SEJMU. 

Kończący się właśnie rok był 

rokiem próby nowej struktury i no- 

wej konfiguracji w naszem życiu par- 

lamentarnem. 

Jak ta próba wypadła? Jakie wy- 

dała rezultaty? 

= 7morą trzech pierwszych Sejmów 

   

    

__ tyjnych, 

: 

Е‚ 

był brak większości, przy równocze- 

snem rozproszkowaniu partyjnem i 

konieczności stałego kroczenia po li- 

nji kompromisu, zarówno gdy Szło o 

uchwalanie - potrzebnych dla dobra 

państwa ustiw jak i wyłanianie rzą- 

du. Kilkanaście partyj stale zajmowa- 
ło „uzgadnianiem*, kleceniem 

kompromisów, 

się 

sprowadzaniem roz- 

bieżności programowych do współl- 

nego mianownika, co oczywiście było 

zadaniem, nie mieszczącem się w ra- 

mach zarówno matematyki jak i lo- 

giki. 

czniejsze, niema] niesamowite. Chwi- 

łowe większości bywały okupywane 

zaprzepaszczaniem żywotnych intere- 

Kwitł przetarg 

dokonywało się 

Powstawały sojusze najdziwa- 

sów społeczeństwa. 

> popularnych haseł, 

 przelicytowywanie urojonych wartoś- 

«i, które po kilku miesięcach ciskano 

do lamusa nieużytków. Władza wyko- 

 nawcza w państwie „była właściwie 

tylko ekspozyturą kilku wielmoży par 

rząd. był niewolnikiem na 

wysługach organizacyj partyjnych. A 

- przytem taki rząd nić był pewien ani 

dnia ani godziny i każdej chwili gro- 

ziło mu cofnięcie kredytu zaufania 

przez wiecznie intrygujących między 

sobą i ambicjami władzy . dó wciąż 

nowych kombinaeyj* pustych mene- 

rów partyjnictwa.- 

   
  

  

  

Brak zwartej, jednolitej, poczu- 
_ €iem  odpowiedzialńości - kierującej 

się większości, stwarzał chroniczny 

„stan przesilenia. Normalne życie poli 

' tyczne. niemal nie istniało; natomiast 

normalnym objawem było — prze- 

Silenie. O normalizacji stosunków, o 

stabilizacji systemu ustawodawczego 

oczywiście mowy być nie mogło. 

W tych warunkach Polska dawa- 
За koszmarny widok państwa, w któ- 

rem współpraca trzech zwierzchnich 

władz — Głowy Państwa, Sejmu i 

Rządu — właściwie nie istniała. By- 

ło natomiast ',„bellum omnium con- 

tra omnes*, wzajemne paraliżowanie 

się, stałe podrywanie autorytetów — 

no i nieproduktywność, wyjałowie- 

" nie każdej rzetelnej inicjatywy, ma- 

razm, groźny dla młodego, 

niezależnego wskrzeszonego państwa. 

Z tego wszystkiego wyprowadził 

kraj rezultat ostatnich wyborów. Po- 

wstała zwarta, udyscyplinowana we- 

wnętrznie i zewnętrznie większość, — 

większość, obejmująca wszystkie sta- 

„ny, wszystkie uwarstwienia społecz- 

ne, ale większość ożywiona jedną i- 

deą: ponadpartyjnej służby dla pań- 

stwa. Z chlubą możemy. powiedzieć, 

‚ 2е my Polacy pierwsi w powojennej 

Europie przezwyciężyliśmy „kryzys 

parlamentaryzmu*,  trapiący tyle 

państw, stwarzając większość w Sej- 

mie i na niej opierając stosunek do 

władz wykonawczych.  „Chorobą* 

parlamentaryzmu powojennego w E- 

uropie była wszędzie atomizacja par- 

tyjna i brak większości. My pierwsi 

uporaliśmy się z tem zagadnieniem 

przez „zblokowanie* wszystkich sił 

twórczych do wspólnej pracy. Do- 
piero po nas w Anglji sięgnięto, do te- 
go samego środka .zaradczego i rów- 

nież stworzono .„„,blok'*, nie liczący się 

ь Z egoizmem partyjnym, a tylko z in- 

1 leresem paūstwa.    

Następstwa tego zaistnienia więk- 

Szości sejmowej mięliśmy właśnie 
aiożność obserwówać w ciągu roku, . 

do bytu 

który się teraz kończy. Był to zatem 

rok wypróbowania tej rrowej struktu- 

ry na terenie naszego życia publicz- 

nego. A przypadł ten rok próby w 

czasie wybitnie trudnym. Rok 1931 

zapisze historja, jako kulminacyjny, 

przełomowy w światowym kryzysie 

gospodarczym, -tem -bezkrwawem a 

niemniej gigantycznem zmaganiu, po- 

wodującem na Świecie tak okropne 

ofiary. 

A jakże stosunkowo spokojnie 

przypadło Polsce walczyć z naporem 

tego kryzysu! I jak harmonijna była 

współpraca władz ustawodawczych i 

wykonawczych, legisłatywy i ekzeku- 

tywy, w tym przesileniowym okresie! 

Ze zgrozą i przerażeniem pomyślmy, 

jakby to było wyglądało w bieżącym 

roku, gdyby zamiast świadomej swe- 

go zdania i odpowiedzialności więk-- 

szości sejmowej i współpracującego z 

nią zgodnie rządu — nadal istniało to 
targowisko ambicyj i ambicyjek, to 

zazdrosne czuwanie nad partyjnym 

interesem, to wścibstwo i sobkostwo, 

jakie panoszyły się w poprzednich 

Sejmach. Zaprawdę nie wychodzi- 

libyśmy 'z chrońieznego przesilenia, 

nie zdołalibyśmy uchronić się od ma- 

'tactw i podrywek, groźnych w nor- 
malnych czasach, a cóż dopiero w tak 

wyjątkowych jak obecnie. - Stabiliza- 

cja życia publicznego, usilnienie wła- 

dzy wykonawczej, normalny tok pra- 

cy usławowej —. wszystko to są re- 

zultaty osiągnięcia większości parla- 

mentarnej. 

A mniejszość? Czy zdała sobie 

sprawę z roli, jaka jej przypada? Czy 

uświadomiła sobie, że również i jej 

ustrój parłamentarny wyznacza od- 

powiedzialną rolę? 

Niestety — nie! O ile pozytywne 

korzyści tej przemiany, jaka zaszła 

w czwartym Sejmie pod wpływem 

większości, są widoczne — o tyle ne- 

ujawniają się 

przywary, jakie trapiły pierwsze trzy 

  

gatywnie wszystkie 

Sejmy w ich dawnym wiełopartyjny'a 

zespole, obecnie do roli 

mniejszości 

spadłym 

opozycyjnej. Można 

powiedzieć: niczego nie zapomnieli. 

niczego się nie nauczyli. Płatanie fi- 

gli demagogicznych, rójenie marzeń 

o dorwaniu się zpowrotem do wła- 

dzy, sprzymierzanie się z postponowa- 

niem programów własnych, — oto 

wszystko, na co się zdobyć może opo- 

zycja. Ale też i żałosne są następ- 

  

stwa takiego nastawienia mniejszoś- 

ci sejmowej. Kraj i opinja publiczna 

coraz bardziej przekonują się o koni- 

pletnej jałowości takiej „polityki“ i 

coraz mniej okazują współczucia dla 

niedoli ludzi, którzy — niezdołni do 

jakiegokolwiek pozytywnego działa- 

nia — pogrążają się coraz bardziej w 

odmęty demagogiczne. 

To też czas pracuje przeciw niedobit 

kom rozwielmożnionego ongiś na'te- 

renie naszego parlamentaryzmu par- 

Ich biadólenia 

żale, wysyłane w kraj z trybuny sej- 

tyjnictwa. i gorzkie 

mowej, w miarę oddalenia od tej try- 

buny dźwięczą coraz niklej — a siła 

ich przekonywująca brzmi coraz sła- 

Bo już. kraj nauczył się odróż- 

niać pustotę słów głośnych od powa- 

biej. 

gi twórczego czynu. Kraj widzi po- 

ważną pracę rządu i większości sej- 

mowej, widzi, jak to w obecnych cięż- 

kich czasach ta współpraca wydaje 

konkretne owoce. 

Pierwszy rok czwartego Sejmu zi- 

šcit nadzieje, które przywiązywali 

twórcy nowej większości do faktu 

rozgromienia wielopartyjnictwa i ро- 

zbawienia garści ambitnych wielmo- 

ży partyjnych wpływu na, losy pań- 

stwa. | M. 
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EGIPSKIE   

ZWYCZAJEM LAT UBIEGŁYCH 
URZĄDZA TRADYCYJNE SPOTKANIE 
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Restauracja „ZACISZE”% 
NOWEGO ROKU 

UMILAJĄC CZAS NIESPODZIANKAMI, WYDAJE SPECJALNE KOLACJE: z 4 wyborowych dań za zł. 4.00 
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RESTAURACJA 
PRERSMKOSZSEEWYSKYGW 39 

Uroczyste powitanie Nowego Roku 
urządza 

ITALJA" 
Sala udekorowańa. — Przygrywa znany kwartet. — Ceny umiarkowane 

Zamówienia na stoliki przyjmuje zawczasu Zarząd. Telefon 13-61 
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Ważne narady w Belwederze. 
(Tełef. od własn. kor. z Warszawy). 

Dziś o godz. 5 min. 30 wiecz. Mar- 
szałek Piłsudski przyjął w Bełwederze 
min. Zaleskiego, posła polskiego w 
Moskwie p. Patka i podsekretarza sta- 
nu w M. S. Z. p. Becka. | 

Konferencja w Bełwederze trwała | 
czas dłuższy. 

Wczoraj Marszałek Piłsudski od- 
był podobną konferencję z posleai 
Patkiem. ; 

Jak należy przypuszezać narady 

te pozostają w Ścisłym związku z to- 
cezącemi się rokowaniami e polsko- 
sowiecki pakt nieagresji. 

Rumuńsko -sowiecki pakt o nieagresji. 
Oficjalny komunikat M.S.Z. w Sprawie paktu o nieagresji. 

BUKARESZT, 30. 12. (Pat). Uka- 
zał się dziś następujący oficjalny ke- 
munikat Ministerstwa Spraw Zagrani- 
eznych: 
W związku z projektem franeusko- 

sowieckiego paktu o nieagresji dysku- 
towany jest obeenie między Rumunją 

a Sowietami podobny projekt. Jako 
naturalna konsekwencja tych pertrak 
tacyj, rządy rumański i sowiecki ba- 
dają obecnie możliwość nawiązania 
kontaktu dla wszczęcia pertraktacyj, 
zmierzających do równorzędnego za- 
warcia podobnego paktu. 

Pakt nie zostanie zawarty przed uzgodnieniem stanowiska 
"Rumunii z Polską. 

BERLIN, 30. 12. (Pat). Oglaszająe 
rumuński komunikat urzędowy w. 

sprawie nawiązania kontaktu między 
Raumunją i Sowietami eelem zawar- 

Sowiety oskarżaja poselstwo 
czechosłowackie. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Komunikat urzędowy  czechosło - 
wackiego biura prasowego w Sprawie 
afery dr. Vanieka wywołał, jak do- 
noszą z Moskwy, w kołach sowieckich 
silną reakcję. 

Dzisiejsze dzienniki sowieckie za- 
mieszczają ostre ataki na przedsta- 
wicielstwe dypiomatyczne Czechosło- 

wacji w Moskwie, zarzucając jego 
członkom uprawianie na szerszą ska- 
lę handlu przedmiotami starożytnoś- 
ci, złotem, srebrem i t. d., nie trosz- 
cząc się bynajmniej o polepszenie ste. 
sunków pomiędzy Z. S. R. R. a Cze- 
choslowaeją. 

Budżet Z. S.R.R. 
MOSKWA, 30. 12.: (Pat). Budżet 

państwa uchwalony przez centralny 
komitet wykonawczy na rok 1932, wy . 
raża się po stronie dochodów kwotą 
27.542 miljony rubli, po :stronie wy- 
datków — 27.042 miljony rubli. Re- 
zerwę budżetową stanowi 500 miljo- 
nów rubli. Największą pozycję po 
stronie dochodów stanowią podatki. 

"Zatwierdzając ten budżet sesja cen- 
tralnego komitetu wykonawczego za- 
leciła komisarzom ludowym przepro- . 
wadzenie « komercjalizacji _ przedsię- 
biorstw i dążenie do zmniejszenia 
własnych kosztów, rozszerzenie sieci 
handlu przedsiębiorstw państwowych 

i kooperacyjnych, ażeby w ten spo- 
sób uzyskać z tego źródła sumę do- 
chodów, preliminowaną w budżecie, 

mobilizację zasobów łudności na ce- 
le budownietwa socjalistycznego, rc- 
organizację dotychczasowego systemu 
kredytowania przedsiębiorstw w tym 
mianowicie kierunku, aby finansowa- 
nie odbywało się bardziej celowo i 
aby zwrócono uwagę na większe 
przedsiębiorstwa państwowe, wresz- 
cie roztoczenie kontroli nad użyciem 
kredytów przez poszczególne przedsie 
biorstwa oraz kontrola nad wykony- 
wanym przez nie planem rządowym 

Delegat St. Zjedn. na konferencję 
rozbrojeniową. 

BERLIN, 30. 12. (Pat). Donoszą z 
Waszyngtonu, że prezydent Hoover _ 
zamianował dziś członkiem delegacji 

amerykańskiej na konferencję rozbro-, 
jeniową demokratę: Normana Davisa. . 
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Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

* IADOMOŚCI z KOWNA 
KSIĄŻKA WOLDEMARASA O STOSUN- 

KACH POŁSKO-LITEWSKICH. 

        
icielem sowieckim, na mocy której 

książkę Voldeinarasa p. t. „Problemy stosun- 
ków polsko - litewskich* wyda  Gosizdatel- 
stwo  tsowiecki urząd państwowy wydaw- 

nietw. (Wilbij, 

ODSZKODOWANIE DLA NARYSZKINA 

ZA WYWŁASZCZONĄ ZIEMIĘ. 

Jak podają „Lietuvos Žinios“ (Nr. 293:, 
największy obszarnik na Litwie Naryszkin ©- 
trzyma od rządu litewskiego z tytułu odszko- 
dowania za wywłaszczone ziemie półtora znil- 
jenów litów, co łącznie ze zwróconym poprze 

dnio już lasem o obszarze 400 ha wyniesie | 
milj. 800 tys. It. (Wilbij. 
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SZTA 8 
ZWIĄZEK DRUKARZY m. WILNA 
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11.718500 zł. na pomoc 

bezrobotnym. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Na posiedzeniu zarządu Głównego 

Funduszu Bezrobocia postanowiono 

przeznaczyć na zasiłki dla bezrobot- 

nych robotników w miesiącu styczniu 

11.718.500 zł. 

cia paktu o nieagresji, biuro Wolifa 

dodaje od siebie następujący komau- 

nikat: 
W komunikacie tym, który uwa- 

żamy za znamienny punkt zwrotny 
rząd rumuński potwierdza po raz pier 

wszy oficjalnie wiadomości o nawią- 
zaniu kontaktu z rządem sowieckim. 
W każdym razie jednak doniesienie o 
wysłaniu delegata rumuńskiego do 
Rygi dla natychmiastowego podjęcia 
bezpośrednich rokowań, jest według 

kół dobrze poinformowanych, conaj- 
mniej przedwczesne. Podjęcie bezpo- 
średnich rokowań przed wizytą ru- 

niańskiego ministra spraw zagraniez- 

nych w Warszawie, wydaje się dziś 
rzeczą wykluczoną. Również mało 

prawdopodobne jest, by już teraz pod 
pisana była w Warszawie jakakolwiek 
umowa rumuńsko-sowiecka. 

PES T EO 

Powrót premiera Prystora. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Dziś wiieczorem powrócił z Dru- 
skienik do Warszawy p. premjer Pry- 

stor. 

Nieprawdziwe pogłoski 
w sprawie redukcji na kolei. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

W ostatnich czasach ukazały się 
wiadomości, że Ministerstwo: Kolei 

zamierza dokonać z dn. 1 stycznia re- 
dukcji personelu na kolejach. Źródła 
miarodajne pogłoskom tym katego- 
rycznie zaprzeczają, stwierdzając, że 
żadne redukcje nie są przewidziane. 

Uroczystości jubileuszowe 
ku czci ks. bisk. Bandurskiego 

w Łodzi. 
ŁÓDŹ, 30. 12. (Pat). W związku z 

jubileuszem .25-lecia sakry biskupiej 
J. E. ks. biskupa Bandurskiego odbył 
się w dn. 30 grudnia w garnizonie 
łódzkim szereg uroczystości ku ucz- 
czeniu. zasług wielkiego kapłana i pa- - 
trjoty. O godzinie 10-ej rano odpra- 
wione zostało w kościele garnizono- 
wym uroczyste nabożeństwo z okolicz 
nościowem kazaniem. W. nabożeń- 
stwie wzięli udział przedstawiciele 
władz administracyjnych z p. woje-. 

„ wodą łódzkim Jaszczołtem, korpus о- 

DZIŚ, dnia 31-go grudnia, odbędzie się 

Vielka Labawa HOWOTOCZNA 
PRZY DŹWIĘKACH JAZZBANDU 

CONFETTI 
Początek o godz. 9 wiecz. 

Bufet obficie zacpatrzony pod własnym zarządem. 

przeznacza sią na rzecz bezrobotnych członków Związku 

Ww SOBOTĘ, dn. 2 stycznia 1932 r. 
o godz. 9-ej wiecz. odbędzie się 

  

SERPENTIN 

Czysty dochód 

  

SOBÓTKA 

ficerski D. O. K. 4 oraz wszystkie od- 
działy wojskowe, stacjonujące w Ło- 
dzi. Po nabożeństwie, w poszczegć: - 
nych oddziałach odbyły się odczyty i 
pogadanki, poświęcone zasługom ju- 
bilata. 

Z życia organizacyjnego 
studentów Polzsków 

we Francji. 

PARYŻ 30.12. Pat. — W dniu 30 grudnia 
otwarty został w Grenoble żjazd delegatów 

Związku Studentów Polaków we Francji. 
Zjazd ten został zorganizowany pod prote- 
koratem ambasadora Rzplitej Połskiej w Pa- 
ryżu, prefekta Isery oraz rektora miejsco- 
wego uniwersytetu. Pierwsze posiedzenie zja- 
zdu otworzył p. Grossmann, prezes Stowarzy 
szenia Studentów Połaków w Paryżu i Zw. 
Studentów Polaków we Francji Po kilku 
przemówieniach odczytano szereg depesz, na- 
deszłych z życzeniami dla zjazdu, m: in. od 
ambasadora Chłapowskego, marszałka. Świ- 
talskiego i innych. Zjazd wysłał depesze hoł- 
downicze do prezydenta Republiki Francus_ 
kiej i ministra oświaty. Na inauguracyjnem 

posiedzeniu obrady  toczysy się. w języku 
franeuskim. 

Groźba strajku tramwalarzy 
w Gdańsku. 

GDAŃSK 30.12. Pat. — W związku z ma- 
jącem nastąpić obniżeniem płac funkcjonaer 
juszów tramwajów gdańskich o 10 proe. z 
wyjątkem konduktorów, których zarobki n- 
legną obniżeniu o 6 proc., wśród tramwaja- 
rzy w czasie ostatnich 2 zebrań masowych— 
w-g doniesień „Danziger Voikstimme*, prze- 
jawiają się bardzo silne nastroje strajkowe. 
Obniżka pohborów ma obowiązywać z dniem 
4 stycznia r. przyszłego. 

   

  

   

    

   

    

  

Unieważnienie 185 małżeństw 

MORAWSKA OSTRAWA 30.12 Pat. 
Tutejszy sąd okręgowy unieważnił 185 mał. 
żeństw, zawartych wobec duchownego koś- 
ciola czeskosłowackiego w Kończyczkach ko- 
ło Ostrawy. Duchowny ten, jak się okazało, 
nie posiadał ustawowo wymaganych kwali- 
fikacyj do sprawowania tego urzędu. Dot- 
knięte orzeczeniem powyższem osoby, zwła- 
szcza zaś wdowy, pobierające emerytury 
renty po swych mężach, oczekują z napię- 
ciem decyzji co do skutków prawnych zawar 
tych przez siebie małżeństw 

Silny prąd separatystyczn, 
w Ameryce. — - 

PARYŻ. 30.12. (Pat.) — W dzienniku „La 
Liberte* Jacques Bainville podkreśla silne 
prądy nacjonalistyczne, które dają się obec- 
nie odczuwać w Stanach Zjednoczonych. Nie- 
ma tam mowy o współpracy z innemi naro- 
dami dła zbawienia świata. O niedawnej po- 
dróży do Waszyngtonu premjera Lavala za- 
pomniano zupełnie Wszystko, co uczynił do- 
tąd prezydent Hoover, jest przedawnione i 
skazane na ogólne potępienie 

Hasłem Amerykanów, przestraszonych de- 
ficytem ich budżetu oraz perspektywą no- 
wych podatków, jest: „Europa zapłaci * 
Niech Europa załatwia sama swe sprawy. 
Niech urządza się tak, aby spłacić swe długi 
niech je spłaci > 

Stany Zjednoczone nie chcą o niezem in- 
nem słyszeć Nie interesuje ich ani komitet 
bazylejski, ani konferencja haska. Powraca ją 
oni do*dawnego odosobnienia i żałują górs- 
ko, że pożyczyli różnym krajom epropejski:m 
miljardy, które dziś zamarzły. . Stary Jerzy 
Washington miał rację, gdy zalecał trzymaś 
się zdala od Europy



н 
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Procesy rozwodowe. 
Berlin, w grudniu 1931. 

W tych dniach został założony w 
Berlinie związek rozwiedzionych ko- 
biet. Liczne zebranie odbyło się w 10- 
kalu rady miejskiej. Berlin zajmuje 
pierwsze miejsce co do ilości rozwo- 
dów. Odbywa się w Berlinie każdego 
roku od 6600 — 7000 rozwodów, tak 
że ilość rozwiedzionych kobiet w Ber- 
linie jest dość pokaźna. Co do ilości 
rozwodów idą po Berlinie w Niem- 
czech Hamburg, Bremen i Lubeka, t. j. 
światowe porty. s 

  

Na zebraniu rozwiedzionych ko- 
biet mecenas Dr. Herbert Fuchs wy- 
głosił przemówienie, w którem wska- 
zał na to, że 2? proc. ze wszystkich mał 
żeństw są to szczęśliwe — 8 proc. obo 
jętne, a 90 proc. nieszczęśliwe. — O- 
mawiał szczegółowo szkodliwy wpływ 
nieszczęśliwego małżeństwa na zdro- 
wie kobiety (tylko kobiety? G.W.), któ 
ra stałe żyje w nerwowem podniece- 
niu. Wroga atmosfera, panująca w mał 
żeństwie nieszczęśliwem kaleczy psy- 
chicznie małżonków i zatruwa dzieci. 
Z tej też racji Fuchs domaga się ułat- 
wienia rozwodów w interesie zdrowia 
ludności, w interesie dobra młodzieży 
a tem samem w interesie państwa. 

  

Wówczas gdy w Polsce odbywa się 
jeszcze zawzięta walka przeciw insty- 

ślubu cywilnego i rozwodu wogó- 

le. w Niemczech postępowa część spo- 
łeczeństwa prowadzi już dawno ener- 
giczną walkę o zastosowanie norm o 

rozwodzie do potrzeb. współczesnego 
życia. Walka ta jesl jednakże w Niem- 
czech beznadziejna ze względu na he- 
gemonję politycznego katolicyzmu. Na 
próżno wskazują liczni działacze i pu- 

yści w Niemczech na nienormal- 
ność istniejących norm małżeństwa i 
rozwodu. W kwestji rodziny i szkoły 
dogimatycznie związany katolicyzm po 
lityczny nie zna kompromisów. Prus- 
kie prawo z roku 1794-ego uznało 

   

    

jeszcze rozwód za zgodą wzajemną. 
Lecz ogólnoniemieckie prawo cywilne 
1900 roku w którem widać już wiel- 

- ki wpływ politycznego katolicyzmu u- 
zależniło rozwód od winy jednego z 
małżonków, za wyjątkiem choroby u- 

mysłowej. 

Niemieckie prawo cywilne uzna- 
je absołutne (zdradę, zamach na życie, 
rozmyślne opuszczenie) i  wzglęne 
(ciężkie naruszenie obowiązków mał- 
żeńskich) powody rozwodu, nie uzna- 

je wszakże rozwodu za zgodą wzajem- 

ną. Ostatecznie procesy rozwodowe 

sprowadzają do dość przykrych ujaw- 
nień wszystkich intymnych  szczegó- 
łow życia małżeńskiego i wzajemnego 

oczerniania w oczach sędziów, bowiem 

strona, ponosząca winę musi płacić: 

Najwygodniejszym powodem do 
rozwodu jest zdrada, to też dość czę- 
sto strony, pragnące rozwodu za zgo- 

dą wzajemną odgrywają komedję i 
powołują się na fikcyjną zdradę. Do 
łego niewiele potrzeba. Potrzebny 

jest w tym cełu jedyny świadek, któ- 
ry na pytanie przewodniczącego Są- 

du: „Czy prawdą jest, że Pani była 

w stosunkach bliskich z panem X 
skromnie, opuszczając głowę i czer- 

wieniąc się odpowiedziałaby: .,Pro- 
szę o zwołnienie mnie od wyjaśnień”. 
Wówczas sprawa jest załatwiona! 

wszyscy wiedzą, že jest to komedja, 
że owa dziewica dostała 25 marek za 
swoje zeznanie (lub Ściślej: za odmó- 
wienie udzielenia wyjaśnień!), lecz 

paragrafom Kodeksu cywilnego słało 

    

się zadość i sędzia daje rozwód 

Gdyby ci sami małżonkowie powie- 

dzieli sędziemu całą prawdę, że nie 

: (A 

znoszą jeden drugiego i rozchodzą się 
za zgodą wżajemną, nie mógłby u 
dzielić rozwoduł Dlatego też urządza- 
ja komedję, w której sędzia gra swoją 
rolę, a czcigodny „Świadek zdrady” 
zarabia 25 marek... Owe dziewice 
proponują swe usługi w: okolicach 
gmachu sądowego... Bywają, rzecz ja- 
sna, i nie fikcyjne zdrady. Lecz wóy 
czas dowód jest znacznie trudniejszy. 
Trzeba uciekać się do pomocy detek- 
tywów i płacić im za obserwację dość 
znaczne honorarja, a jednak taka 
obserwacja niezawsze bywa uwień- 
czona powodzeniem. Robota owych 
detektywów niczawsze należy do przy 
jemnych rzeczy, bowiem mogą nie- 
kiedy porządnie oberwać, jeśli para, 
którą obserwuje, zauważy ich obec- 
ność. W wypadku zaś powodzenia do- 
staje taki detektyw do 1000 marek za 
„dowody. 

Kto bywał w sądzie na procesach 

      

rozwodowych ten zapewne mógłby 
skonstatować wielką sztukę  niekto- 
rych dam  prowokowania zdrady 
swych małżonków. Tak naprz. dość 
długo pracowały tutaj 2 przyjaciółki 
Jedna z nich umawiała się z drugą. 
która rzucała sieci na męża pierwszej. 
Wynikiem tego był rozwód, mąż u- 
znany za winnego zmuszony jest u- 

  

trzymywać swą byłą żonę aż do jej 
śmierci. Kawał ten przeprowadzała 
kilka razy i żyła ze swą przyjaciółką 
zdrajczynią na szeroką stopę na kon- 
ta swych byłych „winnych mężów”. 
„órka dozorcy mądrze się urządziła; 
kolejno była żoną fryzjera, lekarza, 
bankiera, wszyscy trzej dostali się w 
„sidła jej przyjaciółki i wszyscy trzej 

   płacili... Zresztą, jeśli w obronie mę- 
ża występuje jakiś wybitny adwokat, 
udaje mu się niekiedy ujawnić tego 

rodzaju kombinacje. 

Bywają dość zabawne procesy: 
przypomina mi się jakiś brukarz - 
olbrzym, który zamykał swą żonę w 
szafie! Na pytanie zdumionego sę- 
dziego, podał następujące charakte- 
rystyczne wyjaśnienie: 

„Gdy była jeszcze moją narzeczo- 
ną — flirtowała z innymi mężczyzna- 
mi, tak že chciałem zapobiec, by ja- 
ko moja żona nie robiła tego co przed 
tem..*! — Bywają wypadki tragiczne: 
ojciec pijak katuje dzieci, zgwałcił 
córkę, matka podburza dzieci przeci: 
wko ojeu... Żony, które nie umieją 
prowadzić gospodarstwa i tracą cięż- 
ko zapracowany grosz męża na głup 
stwa. Kłótliwe baby, brutalni męż- 
czyźni przechodzą 'przed naszemi o- 
czyma. Słyszymy odgłosy kłótni, prze- 
kleństwa, wyrazy nienawiści i złości. 

Otóż ci ludzie, nienawidzący jeden 
drugiego, gotowi przegryźć krtań je- 
den drugiemu, którzy zatracili wsze!- 
ki wstyd ryją się w bagnie swego ży 
na sali sądowej i oblewają się pom 
jami... owi ludzie są małżonkami i 
sędzia nie może udzielić im rozwodu, 
gdyż wszystkie przytoczone dane — 
nie zdrada, nie zamach na życie i 
nie rozmyślne porzucenie, lecz „tylko 
wzajemny wstręt..". Bardzo możliwe, 
że jutro ona wsypie mu do kawy 
cyankali, a może on jutro uderzy ja 
siekierą po głowie, lecz dzisiaj sędzia 
nie może im jeszcze dać rozwodu, 

gdyż brak w jego kodeksie odpo 
wiedniego paragrafu. 

  

  

   

  

Dr. G. W. 

  

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

ROCZNIK PRAWNICZY WILEŃSKI 
Organ Wydziału prawa i nauk społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego 

10 Wilnie, oraz Towarzystwa Prawniczego im. Daniłowicza, rok V, Wilno 1931, 

str, XII -- 655, 

Mało zapewne osób wie o tym per- 

jodyku, który ukazuje się już po raz 

piąty z rzędu. Jak podtytuł Roczni 

ka prawniczego wskazuje, jest to or- 

gan z jednej strony Wydziału prawa 

i nauk społecznych Uniwersytetu Ste- 

fana Batorego, a z drugiej — Towa- 

rzystwa prawniczego im. Daniłowi- 

cza. Naczelnym redaktorem Roczni- 

ika od samego początku jego powsta- 

nia aż po dzień dzisiejszy jest prof. 

Wacław Komarnicki. Co do swego u- 

kładu, to Rocznik pozostaje stale ta- 

kim samym, a składa się w swej 

przeważnej części z rozpraw prawni- 

czych, wychodzących z pod piór: 

jużto profesorów tutejszego Wydzia- 

lu, jużto jego wychowańców. 

Na czele niniejszego tom 

wenę działalności naukowej ś. p. prof. 

Leona Petražyckiego, skrešloną przez 

prof. Komarniekiego. Zmarły w ma- 

ju r. b. ś. p. Leon Petrażycki, prof. 

socjologii w Uniwersytecie War: 

szawskim (1919—1931), b. prof. te- 

orji i filozofji prawa w Uniwersyte- 

«ie Petersburskim (1897-1917), a 

sloktór honorowy Uniwersytetu Ste- 

fana Batorego w Wilnie — był wy- 

bitnym tytanem myśli, przeciwsta- 

wiającym się śmiało i nieugięcie opi- 

nji powszechnej w nauce i podważa- 

jącym najbardziej zdawałoby się u- 

stalone prawdy. System filozoficzno- 

prawny przez Petrażyckiego stworzo- 

my stanowi jego psychologiczna teo- 

xja prawa. 
najzupełniej samodzielnym. W swej 

koncepcji prawa przeciwstawiał się 
Petrażycki zarówno kierunkowi po- 

  

    mamy 0- 

  

  

Był on w tej dziedzinie - 

zytywizmu w prawie, sprowadzające- 
mu prawo do zewnętrznego autoryte- 
tu, jak z drugiej strony doktrynom 
spekulacyjno - metafizycznym O isto- 

cie prawa. Dla zbudowania swego 5у- 

stemu teorji prawa Petrażycki zmu- 

szony był zmienić i uzupełnić klas 
fikację zjawisk psychicznych, przy- 

jętych tradycyjnie przez psychologic. 

tworząc kategorję „emocji*; celem 

zaś uzasadnienia swej tezy musiał 

stworzyć nową teorję psychołogji. 
Psychologiczna teorja Pelrażyc- 

kiego rzuca nowe światło na zagad- 
nienie istoty prawa, daje logiczne, 
konsekwentne i ścisłe ujęcie całok- 
ształtu zagadnień teorji prawa, oraz 
pozwala wyjaśnić liczne trudności i 
sprzeczności, stanowiące przedmiot 
kontrowersyj naukowych. 

W losie karjery naukowej Petra- 

życkiego znalazła odbicie tragedja po! 

skiego uczonego przed odbudowaniem 
państwowości polskiej. Wypadło mu 
howiem żyć, działać i tworzyć na ob- 
czyźnie. Prace jego wcześniejsze wy 

szły po niemiecku; te zaś, w których 
stworzył on swój własny system na- 
ukowy,. wydane zostały po rosyjsku. 

   

    

- Teraz dopiero przekłada się je na ję- 
zyk polski. : 

Petrażycki nietylko był wielkim u- 

czonym, obdarzonym wyjątkową 

wprost ścisłością myśli, przytem. o 

czysto prawniczej strukturze, ale za- 

razem był on'i wielkim entuzjastą na- 

uki, i sam, wierząc, głęboko w wy- 
powiadane tezy, ' umiał ów. entuz- 

jazm i ową wiarę przelać w serca 

swych uczniów. 

i 
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Gość w dom — papierosy na stół | 
wie o tem każdy Pan Domu i każdy gość... To spotęgowane 

palenie w czasie świąt wymaga zapasu dobrych papierosów. 

EGIPSKIE specjalne, GABINETOWĘ, DAMESY, 

a zwłaszcza K O LEKCJA papierosowa godnie witają gości 

' i umilają mu wizytę. 

eny: 

Uzupełnijcie zapasi 

Kolekcja papierosowa w wytwornem opakowaniu po 200 szt. zł. 33 

Egipskie specjalne 20 szt. 4— zł. 

Gabinetowe 

Damesy 

sy „ 4— э 

„ 2.20 

  

Na Dalekim Wschodzie. 
PEKIN 30.12. Pat. —  Czang-Sue-Liang 

wydał rozkaz do wojsk chińskich w Czin- 
Czou i okolicach wycofania się poza obreb 
wielkiego muru, a to w celu odebrania Ja- 
pończykom argumentu, jakoby Chińczycy 

Przeniesienie zarządu Kolei 
MUKDEN. 30.12. (Pat.j — Centrany za- 

rząd kolei południowo - mandżurskiej posta- 
nowił przenieść się z Dairenu do Mukdenu. 

Wojska chińskie cofają się za W. Mur. 
przenieśli teren dzłałań wojennych do Chin 
Północnych Ewakuacja wojsk już się roz- 
poczęła i będzie kontynuowana w tempie 
možliwie najszybszem 

poludniowo-mandžurskieį. 
W. ten sposób Mukden stanie si 
politycznego i ekonomicznego ż 
państwa mandżurskiego. 

ośrodkiem 
cia nowego 

    

Uma S S аЛИОН 

Unieruchomienie kopalni „Kleofas“. 
(Teł. od własn. koresp. z Warszawn). 

Zarząd spółki Gische w Katowi- 
cach nadesłał komisarzowi demobili- 
zacyjnemu pismo, w którem zawiada 

mia o unieruchomieniu kopalni „Kłe- 
ofas* z powodu jej rzekomej nieren- 
towności. Zarząd spółki zamierza 

zwolnić robotników kopalni z dn. 32 

stycznia zaś urzędników z dn. 31 mar- 

ca r. p. 
W kopalni „Kleofas* pracuje 2.200 

robotników, zawieszenie więc w niej 

robót wywołało na Górnym Śląsku 
zrozumiałe zaniepokojenie. 

Centrolew przed sądem. 
Przemówienie adw. Szumańskiego. 

(Tel. od własn. koresp. t Warszawy). 
Dzisiejsze posiedzenie sądu w procesie 

Centrolewu wypełniło przemówićnie adw. 
Szumańskiego, obrońcy ogk. Pułka. , Adw. 
Szumański wygłosił 5 i pół godz. mowę, po- 
święconą przeważnie analizie cytat p 
wych, stanowiących część aktu oskarż 

Przypominając słowa prokuratora, że pro- 
ces obecny nie jest procesem historycznym, 
obrońca twierdzi, że nie utonie 
w niepamięci i znajdzie mie e w historji. 
Dalej adw. Szumański omawia obszernie h 
storję walki pomiędzy władzą wy - 
a ustawodawczą o konstytucję i” utrzymuj 

Propozycja 

   

  

     

     

on jednak | 
i.  przytaczane w toku rozprawy i przez pro- 

że маКа ta rozpoczęła się w kilkanaście 
dni po zamachu. 

Mówiąc o rzekomej bezkarności po wy- 
padkach majowych stwierdza on, że nadu- 
życia nietylko nie zmniejszyły się, lecz prze- 
ciwnie wzrosły. Jednym z dowodów tego ma 
być system wyborczy do Sejmu, o którym 
bardzo obszernie się rozwodzi. 

Wkońcu adw. Szumański konkluduje, że 

  

kuratorów "motywy nie dają podstawy do 

"wytoczenia sprawy karnej, wobeć ćzego pro- 

si o uniewinnienie oskarżonego. 

angielska 
° м Sprawie konferencji reparacyjnej. 

LONDYN, 30. 12. (Pat). Z Lon- 

dyńskich kół oficjalnych przeniknęła 
wiadomość, że rząd brytyjski za po- 

średnictwem swych przedstawicieli 

zaproponował zainteresowanym pań- 

stwom, a mianowicie Francji, Italji, 

Belgji, Japonji, Grecji, Rumunji, Ju- 

gosławji, Polsce, Czechosłowacji i Por 
tugalji odbycie konferencji reparacyj- 
nej w dniu 20 stycznia .1932. roku. 

Dobrze */ poinformowane tutejsze 

koła zwracają uwagę, że wobec tego, 

że Stany Zjednoczone A. P. nie wez- 

mą udziału w konferencji reparacyj- 

nej, konferencja ta będzie musiała 

mieć zakers bardzo ograniczony, gdyż 

w rękach Stanów Zjednoczonych le 

ży klucz do rozwiązania zagadnienia 

reparacyj w całości. 

  

  

  

W mroźny dzień į 
nie wyobražam sobie spaceru bez podjedwabnych wełnianych pończoch į 

+ POLSKIEJ SKLADNICY GALANTERYJNEJ i 

8223—0 Franciszka Frliczki, Zamkowa a tel ss į 

  

  

Po artykule prof. Komarniekiego 

idą w Roezniku prawniezym dwie roz 

prawy poświęcone prawu. konstyt:- 

cyjnemu.. Autorem pierwszej z nich 

jest docent Uniwersytetu Stefana Ba- 

torego dr. Michal Król. Pisze on o 

zmianach i przekształceniach -zwycza- 

jowych konstytucyj. 

W języku potocznym, nieprawni- 

czym, określeń „konstytucjać, „usi- 

rój konstytucyjny używa się dla 0- 

znaczenia ustroju demokratycznego. 

Stwierdzając. że pewne państwo po- 

siada konstytucję, ma się w podob- 

nym wypadku na myśli, że nie rządzi 

w. niem mieskrępowana woła jakiejś 

mniej łub więcej szczupłej garstki o- 

sób, łecz że ogół narodu pośrednia 

lub bezpośrednio jest dopuszczony do 

udziału w rządzeniu krajem. Pojęcie 

prawne konstytucji daleko jednak od- 

biega od tej koncepcji potocznej. W 

znaczemiu materjałnem konstutucja. 

jako pojęcie prawne oznacza Копм)- 

leks podstawowych norm prawnycu. 

na których oparty jest » ustrój pań- 

stwow Na konstytucję w tem zna 

czeniu składają się więc tak normy 

zwyczajowo - prawne. jak i normy 

prawa pisanego; tak przepisy zawar 

te w. specjalnych przepisach konsty- 

tucyjnych, jak i postanowienia róż- 

nych aktów ustawodawstwa bieża- 

cego, o ile tylko odnoszą się one do 

fundamentów prawnych danej orga- 
nizacji państwowej. W ten więc spo 
sób pojęta konstytucja jest nieodste- 

pnym składnikiem państwa, jako pe- 

wnego typu zorganizowanej: współ- 
noty ludzkiej. - W odróżnieniu od na- 

  

    

  

  

  

.szkicowanego tu pojęcia konstytucji 

w znaczeniu materjalnem, przez kon- 

_stytucję w sensie formalnym, współ- 

‚ схезвпа teorja , prawa konstytucyjne- 

go rozumie pewien typ pisanych ak- 
tów państwowych, określających for- 
mę i zasady ustroju państwowego i 

posiadających pewną prawną wyż 

szość ponad ustawami zwyczajnemi. 

Odpowiednio do tego art. 38 naszej 

konstytucji marcowej stanowi: „Žad- 

na ustawa nie może stać w sprzecz- 

ności z niniejszą konstytucją, anż 

naruszać jej postanowień *. Analogi- 

czne postanowienia zawierają też u- 

sławy konstytucyjne i innych krajów. 

Konstytucje pisane winny w zasa- 

dzie odpowiadać dwom warimkom. 

Z jednej strony w interesie stałości 

form życia państwowego leży, aby 

konstytucja jak najbardziej czyniła 

zadość wymogowi trwało: nie mo- 

że się ona bowiem zmieniać przy ła 

da podmuchu, opinji publicznej lub 

nastrojów władzy ustawodawczej. 

Stąd postułat możliwie najdalszego u- 

trudnienia zmian ustawy konstytucyj 

nej. Z drugiej jednak strony konsty- 

tucja, jak każda inna usława: nie jest 

tworem, unoszącym się w, Świelłe ab- 

strakcyj myślowych. lecz ma za za- 

danie regulo słosunki 

sama też będąc od ich zmiany zależ- 

   

  

     
    

      

   

  

   ną. Konstytucja, której zmiana te- 

galna byłaby uniemožliwiona, lub 

zbyt ulrudniona. byłaby narażo- 

na na jej calkowite przekreśle- 

nie przy wybuchu zbył długo 

   Iłumionych dążeń reformatorskich, 

łub w najlepszym razie. życie przesz- 

łoby do porządku dziennego nad te 

"mi z jej postanowień, które przestały 

już odpowiadać potrzebom danej zhio 

rowości. Tak się przedsławia samo 

- zagadnienie. Autor zajmuje się pro- 

błemem, w jakich warunkach mogą 

się odbywać zmiany i przekształcenia 

konstytucyj wogółe. Chcąc 0dpo- 

wiedzieć na to pytanie możliwie ob- 

jektywnie, rozpatruje on zkolei odpo- 

wiednie postanowienia konstytucyj: 

francuskiej, szwajcarskiej, wejmar- 

skiej i szeregu innych najnowszych. 

Wkońcu dochodzi do takiego wnio- 

Bitwa w Ta-Wa. 

PEKIN, 30. 12. (Pat). Agencja Ha- 
vasa potwierdza, że w pobliskiej miej 
seowości Ta-Wa' doszło do bitwy mie- 
dzy regularnemi wojskami chińskiemi 
i japońskiemi. Atak przypuścili Chiń- 
czycy, posiłkując się pociągiem pan- 
cernym. Japończycy odpowiedzeli 
kontratakiem przy użycia 8 dział, 18 
samochodów opancerzonych i kilku 

samolotów. Straty w łudziach dotych- 
czas są nieznaczne. Główna kwatera 
chińska wydała rozkaz ewakuowania 
Czin-Czou i wycofania wojsk w obręh 
wielkiego Muru chińskiego. 

Tajemnicze zniknięcie 
ks. Goanpu. 

CHARBIN. 30.12. (Pat) — W Mandžurji 

panuje wielki niepokój w związku z tajemni- 
czem zniknięciem księcia Qoanpu, wod: 

Młodych Mongołów. Książę miał otrzymać 
z sowieckiego konsulatu wizę dla swej żon 
Ostatniem miejscem jego pobytu, jak stwi 
dziło śledztwo, był konsulat sowiecki. Przy 
puszczają, iż miało tu miejsce porwanie księ- 
cia na podłożu politycznem. 

Wiedeń w przededniu ° 
bankructwa. 

WIEDEŃ 3012 Pat. — Dźlenułki wiedeń- 
skie donoszą iż na weżorajszem posiedzeniu 
rady miejskiej burmistrz Steyee zaznaczył, 
że mimo radykalnych skreśleń wszystkieh 
wydatków miasto znajduje się w przededniu 
bankructwa. Zapotrzebowanie wynosi 
2.444.40%0 szylingów natomiast pokrycie wy- 
nosi 1.486.500 szył. Planowana jest radykal- 

na redukcja personelu,  zamkulęcie szkół, 
wstrzymanie opału i oświetlenia, a wkońcu 
zaniechanie / wszelkiej działałności komu. 
nalnej, z wyjątkiem prucy czysto urzędowej.. 

Berlin hucznie spotyka 
Nowy Rok. 

BERLIN 30.12. Pat. — Mimo krytycznej 
sytuacji finansowej, stołiea Niemiee przygo- 
towuje się do wielkich i hueznych uroczys- 
tości z okazji Nowego Roku. Dorocznym zwy 
czajem przygotowywane 54 w Berlinie u- 
roczystości i bale, połączone z ucztami i li- 

bacjami przy tłumnym udziale mieszkańców 
Według doniesień prasy niemieckiej, do 

Berlina nadeszło 15 tys. centnarów karp. Zw. 

piekarzy berlińskich oczekuje że konsumeja 

tradycyjnych pączków noworocznych osiąg- 

nie w tym roku liczbę 40 tys. 

węgiel Górnośląski 
w wozach zaplombowanych, 

DRZEWO OPAŁOWE ouche — poleca firma 

„WILOPAE“, Inż. Homy Wład.,, 
Styczniowa 3, tel 18-17, za gotówkę i na raty 

        

  

    

  

sku: o ile doświadczenia, poczynione 

w niektórych państwach z konstytu- 

cjami absolutnie sztywnemi są wyso- 

ce niezachęcające, to odwrotnie kon- 

stytucje giętkie w krajach innych 

funkcjonują dotychczas ku względnie 

powszechnemu zadowoleniu. Możli- 

wem więc byłoby postawienie pyta- 

nia, czy i u nas nie byłoby raczej rze: 

czą wskazaną zrezygnować wogóle 

z tworzenia konstytucji formalnej, a 

natomiast organizację państwa oprzeć 

na kilku ustawach ustrojowych, pod 

względem swej mocy wiążącej nie 

wyróżniających się niczem wśród ca- 

łej masy ustawodawstwa  państwo- 

    

wego. Są argumenty, które przema: 

wi za takiem właśnie rozwiąza- 

niem sprawy. Autor jednak wypo- 

wiada przekonanie, że to dopiero 

pieśń przyszłości. Na chwilę obecną 

uważa on za potrzebne istnienie 

norm, któreby posiadały większą od 

innych moc i stałość; uważa więc dr. 

Król, że potrzeba pewnego względnie 

stałego oparcia w naszem prawie 

państwowem długo jeszcze nie prze- 

stanie być aktualną. 

Rozprawa dr. M. Króla ze względu 
na poruszony przezeń a tak wysoce 
aktualny temat winna zainteresować 

i szerszy także ogół czytelników. 

Zagadnieniu specjalnemu poświe- 
cił swą uwagę dr. Henryk Zahorski. 

Tematem jego rozprawy jest zasada 

badania konstytucy jności ustaw przez 

sądownictwo według konstytucji na- 

szej z 17 marca 1921 r. Zagadnienie 
ło potraktował dr. Zahorski bardzo 

gruntownie, wykazując tu i wielką 

znajomość omawianego przedmiotu i. 

umysł niezwykle krytyczny. 

Tematem wybitnie tutejszym za- 

jął się prof. Iwo Jaworski. Przedsta- 

wił on tu mianowicie swoje studia 

nad ustrojem miast na prawie nie- 
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"Gwalia! Geažiu! Galia! 
Co się dzieje w tej Połscet 

Oto co czytamy w mr. „Kuriera П5° 

— dnia 29 grudnia. Jakis Połak pisze o jed- 

nem z najwartościowszych dzieł literatury 

ojczystej: „Dzieło Elizy Orzesz- 

kowej na ekranie. Motto: „Polska 

wieś, polski lud, jasny rozśpiewany cud*. 

„Serce się rwało każdemu filmowcowi poł- 

skiemu by utrwalić niewyczerpane skarby 

wsi polskiej, jej malowniczy krajobraz (nę- 

dzę, pijaństwo, gnojówki przed chałupam: i 

gruźlicę dop. wł.). Otóż taki film ujrzymy na 

ekranie". 

Udało się prof. Marjanowi Szyjkowskie- 

mu „spereparowač“ (!) odpowiednio znane 

arcydzieło Elizy Orzeszkowej p. tyt. Cham, 

mając za cel udźwiękowienie wsi polskiej (7) 

Aby wybrać najbarwniejszy zakątek Rzeczy- 

pospolitej przeniesiono (słuchajcie i dowia- 

dujcie się nowinyń, Chama z Polesia!... 

do ....Łowickiego! 

„Ujrzymy więc, jak łudek łowicki w swych 

pasiakach i sukmanach żyje, bawi się, tań- 

czy i śpiewa... Jak wiadomo bohaterką Cha- 

ma jest upadła kobieta, która zmuszona nę- 

dza, przeszła wszystkię szczebde upodlenia od 

kinkietów: dancingu. 

Przewija się ta wzruszająca 

wśród cudów wsi polskiej... 

opowieść 

Ten szczerze połski film udźwiękowiona 

w kraju, nie cheiano z nim wyjeżdżać za gra 

nieę.. Interpretacja przez chłopów łowiekich 

popularnej pieśni Moniuszki „Prząśniczki 

przędą*, zasługuje na uwagę* — pisze dalej 

jakiś matoł, я 

Co wiersz to: brednia i-falsz. Orzeszkowa 

nigdy ludu rdzennie polskiego nie opisywała, 

bo go nie znała, nigdy na wsi w Polsce ni» 

była, chyba na krótko. Akcja Chama dzieje 

się nie na. Połesiu ale nad Niemnem, o czem 

jest cały czas mowa, gdyż bohaterem jest ry- 

bak i cały urok powieści i cały jej charakter 

na opisach Niemna polega. Moniuszko napi- 

sał piosnkę, zaczynająeą się od słów „U przą- 

Śniczki siedzą* a nie „Prząśniczki, przędą” . 

Wreszcie horendum, szczytem złego smaku, 

i poprostu bezeceństwem artystycznem jest 

przenosić akcję z nad Niemna w Łowiekie! 

I nazywać to utworem Orzeszkowej! 

Jakiś zamęt w głowach analfabetów kra- | 

jowych panuje, jeśli takie się rzeczy wypisu- 

je i drukuje a co więcej ukazuje tłumom, i 

wmawia, że to jest dzieło Orzeszkowej, kie- 

dy nic a nic, prócz fałszywej wzmianki ne 

ekranie, z tej powieści w takim „spreparo- 

wanym” filmie nie będzie. 

To jest nie amerykańska dezenwołtura, 

ale swojskie niechlujstwo i ciemnota. Ale to 

już tak zawsze... „Costltutionel coś pisał a 

Litwinach*, a Mazury tyle o nas wiedzą cv 

o Hołokundach... ach, mnićj daleko... H. R. 
144000006090 000000000000 000405 

| PARNIKI do kartofli 

      

      

  

udoskonalonego systemu, bardzo osz- 

gniotowniki, płuczki i sortowniki - 
do kartośli poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
WILNO, ul. Zawalna Nr. |l-a. 
Dogodne warunki kupna: — żędajcie 

prospektów, 7080 
m 

Zamachy komunistėw 
na pociągi. 

PRAGA 30.12. Pat. — Kolo Ołomuńca 

miały wezoraj miejsce dwa zamachy na po- 
ciąg pośpieszny Niewyśledzeni dotąd sprawey 
ułożyli w obydwu wypadkach na torze dw 

że stosy kamieni. Zamachy te nie udały się 

jedynie dzięki przytomność umysłu maszy- 
nistów. A 

Zachodzi podejrzenie, że sprawcami SĄ 
komuniści bezrobotni, którzy w ten sposób 

mszczą się za niedopaszczenie ich na głów- 

ny dworzec w Ołomuńcu w ezasie ostatniej 

demonstracji. 
Zaznaczyć należy że min. komunikaejł 

który przed kilkoma dniami miał wyjechać 
na uroczystość otwarcia nowej linji kołeja- 

wej na Słowaczyźnie, wstrzymał swój wy” 

jazd z powodu otrzymania anonimu, ostrze” 

gającego, że na pociąg przygytowywany 
zamach 

  

A 

D III I IN OT AIR OOO RA CZE RABEB 

mieckiem w W. X. Litewskiem w do- 

bie Jagiellońskiej. 

Wzór dła innych miast na prawie 1 

niemieckiem na Litwie zorganizowa- | 

nych, stanowiło Wilno. Pierwszem | 

zaś wprowadzeniem prawa niemiee- 

kiego do Wilna był przywilej Włady- ; 

sława Jagiełły, wydany w Mereczn w 

r. 1387, a nadający miastu prawo ma- 

gdeburskie. .Przywilej merecki jest | 

przełomową datą nietyłko w historji 

Wilna, ale również i wszystkich wo- 

góle miast litewskich. Przez niego bo- 

wiem wkroczyło prawo magdeburskie 

na teren W. X. Litewskiego. Od tej 

więc chwili zaczyna się historja 

miast litewskich już i z prawnego. 

punktu widzenia. 

Następny przywilej — wydany w 

języku łacińskim i ruskim nadał Wit 

nu w Trokach w r. 1432 książę Zy-- 

gmunt Kiejstutowicz. Przywilej tem 

jest dość ważnym krokiem naprzód 

na drodze rozwoju ustrojowego mia- 

sta. Przywilej trocki został następnie 

potwierdzony w r. 1441 przez Kazi- 

mierza Jagiellończyka, a w r.. 1492 

przez w. ks. Aleksandra. W r. zaś 1536 
wydał Zygmunt I dekret odnowa or- 

ganizujący ustrój Wilna. Wśród — 
postanowień przywileju z r. 1536 

zwraca uwagę przepis, dotyczący ob- 
sadzania wszystkich wogóle urzędów 

miejskich. W przepisie owym rzeczą 

charakterystyczną jest to, że urzędy 

miejskie mają być obsadzane w poło- 

wie przez wyznawców Kościoła kata- 

lickiego, a w połowie — prawosław- 

nego. Przywilej z r. 1536 zorganizo- 

wał ustrój Wilna już definitywnie. 

Miał on przetrwać w słanie nienaru- 

szonym, aż do reform sejmu cztero- 

letniego. - 

„Rozpatrując ewolucję ustrojową 
Wilna, widzimy powolny ale stały - 

jego rozwój — od osiedla w zupeł- | 

ności władzy .wielkoksiążęcej. podpo- | £ 
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Zamach na pociąg. 
"Ofiar w ludziach niema. 

W dniu 29 grudnia b. r. o godz. 

19 min. 40 na 58 kfłometrze szlaku 

Nowojelnia-Lubcza wsku 

iek zbrodniczego odkrevenia t 

dubek i odchylenix szyn wykoleił się 

pociąg Nr. 3156. 

Parowóz, wagon pocztowo-baga- 
żowy i jeden wagom osobowy leżą na 

boku obok nasypu, opałówka, wagon 

towarowy kryty z ładunkiem i drugi 

«sobowy, wyskoczywsyy z szyn stoją 

na torze, trzy wagomy kryte towaro- 

wc próżne pozostały na szynach. Ta- 

zw. 

ka była sytuacja po wypadku. Tor 

nszkodzony został nieznacznie, tak iż 

został naprawiony i normalny ruch 

kolejowy niebawem przywrócono. 

Z podróżnych nich nie doznał ob- 

rażeń, z obsługi doznali lekkich obra- 

żeń maszynista Kuźma Bezik, kon- 

duktor Antoni Tardo i konwojent po- 

ezty Bolesław Beneławski. Uszkodze- 

nia taboru kolejowego są niewielkie. 

»ociągiem ratunkowym przybyła 

na miejsce - pomoce, z Dyrekcji 

P. K.P. udała się komisja urzędowa. 
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Tragiczna śmierć wpobliżu 
Czarnego Boru. 

Śmiertelny skok z pędzącego pociągu. 
Pasażerowie pociągu. osobowego zdążają- 

«ego wczoraj wieczorem z Bieniakoń do Wil 
ma byli świadkami. wstrząsającego wypadku 
jakiemu uległ zdążający tym pociągiem 21 
letni Antoni Święcieki, samieszkały w Wilnie 
przy ulicy W. Pohłuiunka Nr. 41. 

Tragiczny tea wypadek miał przebieg na- 
*stępujący: 

W chwili kiedy szykko mknący pociąg 
znajdował się. wpobliżu stacji olejowej 
<Czarny Bór, drewicyki jedaego z wagonów 
magle otworzyły się i vw wagonu wyskoczył 
„jeden z pasażerów. Skutki tego nieoblicza|- 
nego skoku byty fałuiac, Wyskakujący mło- 
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dzieniec widocznie źle się zorjentował tra- 
fił z całego rozpędu na slup telegrafiezny., 
miażdżąc sobie czaszkę i ponosząc szereg 
innych dotkliwych obrażeń, które spowodowa 
ły prawie natychmiastową Śmierć. 

    

Zwłoki tragicznie zmarłego Święciekiego 
zabezpieczono na miejseu do chwili przyby- 
cia komisji sądowo-lekarskiej. Dłaczego tra- 
gieznie zmarły usiłował wyskoczyć z pędząa- 
cego pociągu narazie nie ustalono. 

Policja prowadzi dochodzenie. O tragicz- 
nym wypadku powiadomiono zamieszkałą w 
Wilnie rodzinę zmarłego. te) 

Krwawe zabawy na prowincji. 
W Trokach w mieszkaniu braci Piotra i 

Stefana Kamińskich odbywała się w dniu 
wezorajsżym hueczaa subawu. Bawiono się 

wesoło i ochoczo. W trakcie zabawy kiedy 
goście mieli już dobrze w czubuch pomiędzy 
sgospodarzami a niejakim Konstantym Kali- 
mowskim, zamieszkałym tamże, wynikła ostra 
sprzeczka w wyniku której Kamińscy tak 
smoeno poturbowali swego gościa, że prze- 
wiezione go w stanie beznadziejnym do szpi- 
dala powiatowego w Trokach. Obu braci a- 
siesztowano. 

Drugi podobny wypadek miał miejsce we 

Tragiczne samobójstwo 
Wczoraj wieczorem wieśniacy przejeż- 

«dżający przez łas wpobllžu wsi Korwele. 
gminy kurzenieckiej zauważyli wiszące na 
«lrzewie zwłoki samobóżcy. Jak się wyjaśniło 
Był to mieszkaniec jo pół kilometra 

«wsi Korwele Piotr Miazal łat 21. 
Przeprowadzone tochodzenie policyjne 

  

wsi Stachy gminy dołhinowskiej, gdzie pod- 
czas zabawy odbywajacej się w mieszkaniu 
Ciurłika Józeta pomiędzy Ciurlikiem a An- 
drzejem  Dubaniewiczem wynikła ostra 
sprzeczka na tle nieopłacenia wstępu na za- 
bawę. Podczas Sprzeczki, która wkrótce 
przeszła w gwałtowną bójkę Ciurlik porwał 
nóż i wbił go z całej siły Dubaniewiczowi w 
szyję. с 

Dubaniewicza w stanie beznadziejnym 
przewieziono do Szpitała. Ciurlika areszto- 
wano i przekazano do dyspozycji władz są- 
dowo śledczych. 

po wyjściu z więzienia. 
ustaliło, że Miazuł popełnił samobójstwo w 
dwa dni po wyjściu z więzienia gdzie odbył 
3-ch miesięczną karę za usiłowanie nielegal- 
nego przekroczenia granicy z Polski do Z. 
5. R. R. 

Przyezna samobójstwa — brak Środków 
do życia. a . 

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

w Nowogródku przy ul. 3-g0 Maja, tei. 94. 
  

Kino dźwiękowa 

Pogoń 
w Nowogródku   

JAN KIEPURA i BRYGIDA HELM 
w najpiękniejszem arcydzieie dźwiękowem 

„NEAPOL ŚPIEWAJĄCE MIASTO" 
  

Lida. 

  

  

Nierówne siły. Dwóch pasierbów 
contra jedna macocha. 

Od dawien dawua twierdzą ludzie 
«wa rodzaje nłedobrych kobiet na świec 
Seściowa i macocha, Słuszne są te twierdze- 
mia, jeśli zważyć że nie znaldzł się jeszeze 
ma Świecie taki zięć któryby chwalił swoją 

   

JAKÓB WINER i S-ka 
LIDA, Suwałska 58, tel. 90 (obok kino teatru Nirwana) 

Poleca: jedwabie, wełny, korty, sukna, płótna, 

oraz futra | okrycia damskie i męskie. 
    

teściowę (chyba że ona umarła), albo pa- 
sierb czy pasierbica swoją macochę. Nie- 
szezęśliwe są więc te istoty, którym to mia- 
no pisane jest w horoskopie ich życia, a 
nieszczęśliwsze bodaj są jeszcze te, którym 
w życiu wypadło zostać zięciem albo pasier- 
bem czy pasierbicą. 

Nieszczęście takie spotkało braci Win- 

rządkowanego, aż do jednostki auto- 
momicznej, w szerokiej mierze od 
władzy zwierzchniej wyzwolonej i 
naogół na wzór imiast polskich zor- 
=anizowanej. Pierwszy przywilej dla 
aniasta (z r. 1387) jest zaledwie począt 

" kiem tego rozwoju. Autonomji miej- 
skiej jako takiej jeszcze on właściwie 
mie wprowadza. Robi to dopiero рг 
wilej z r. 1432, stawiając zasadę 
"Wilno ma być zorganizowane na wzór 
Krakowa. Wtedy to właśnie powsta- 

je rada miejska, jako wyraz autono- 
mji miasta, W ten więc sposób wcho- 

dzi już Wilno do kategorji miast za- 
= <hodnio - europejskich. 

Ustrój Wilna stał się zkolei wzo- 
a dla tych miast litewskich, które 

o niemieckie w przyszłości otrzy 
mały, a mianowicie dla: Breścia, łu 

«ka Dzisny, Narwi i innych. Zestawie- 
snie danych, dotyczących nadawania 

/. K. Litewskiem prawa 

    

  

miastom w W. 
niemieckiego w dobie Jagiellońskiej. 
doprowadza autora do wniosków na: 
<tępujących. Oto organizowanie się 
amiast na prawie niemieckiem przy- 
«chodziło im z początku z wielką trud- 
nością. Przejawiała się owa trud- 
ność przedewszystkiem w powolnem 
powstawaniu władz miejskich. Nawet 
i w większych miastach początkowo 
zaczynał funkcjonować sam tylko 
wójt, którego ustanowienie wymaga- 
do ze strony mieszczan stosunkowo 
majmniejszej jeszcze dozy samodzieł- 
ności. Dopiero stopniowo zdobywa- 
ły się miasta litewskie na wyłonienie 
i rady miejskiej i burmistrzów. Zarów 
no ustrój miast litewskich jak i orga- 
nizacja* władz miejskich, jest w mia- 
«stach litewskich prawie w całości za- 
pożyczoną z miast polskich. Wobec 

" "tego zorganizowanie się miast na pra- 
„wie niemieckiem na terytorjum W. X. 
Litewskiego nie było procesem samo- 

" wodnym: oderwanym. lecz ehronolo- 

gicznie ostatniem odbiciem tego wiel- 
kiego średniowiecznego procesu or 

ganizowania się samorządnych miast 
który biorąc swój początek we Fran- 
cji z końcem w. X-go, w ciągu wieku 
XI-go niebawem objął całe Niemcy, 
a w wieku XIII wraz z kolonizacją 
niemiecką dotarł i do Polski, a z Pol- 
ski, po przyjęciu chrztu przez Litwe 
z końcem XIV wieku rozprzestrzenił 
się i na dziedziczne kraje Jagiellonów 

Po tej rozprawie, tak żywo i szer- 
szy ogół interesującej, idzie w Rocz- 
niku już praca bardziej specjalna dr. 
Romana Kuratowskiego, a poświęco- 
na sądownictwu polubownemu. Dalej 
następują: Przegląd ustawodawstwa 
w dziedzinie prawa cywilnego i han- 
dłowego za lata 1929 i 1930 pióra 
prof. Adama Chełmońskiego;  prze- 
gląd ustawodawstwa karnego za lata 
1929 i 1930, dokonany przez prof. 
Stefana Glasera i wreszAe — ргхед- 
ląd ustawodawstwa administracyjne- 
go za lata 1929 i 1930 przedstawiony 
przez prof. Jerzego Panejkę. Zkołei 
idzie przegląd orzecznictwa Izby I 
Sądu Najwyższego, podany przez Li- 
disję Bergman. Recenzje i kronika 
zamykają już tom, w końcu którego 
streszczenia francuskie artykułów po- 
wyżej omawianych przedstawił prof. 
Władysław Zawadzki. 

Tak wygląda ostatni tom Roezni- 
ka Prawniezego Wileńskiego. Jest un 
nietylko na wygląd okazały, ale za- 
wiera też rzeczy niezmiernie cenne, 
a mogące przytem zainteresować i 
szerszy nawet ogół czytelników. Już 
z rzędu piąty ten Rocznik jest oczy- 
wistym a najlepszym dowodem ży- 
wotności naszego Wydziału prawa i 
nauk społecznych. 
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centego i Wiadyslawa Walukiewiczow miesz- 
kańców gminy Bielica, bowiem po śmierci 
ieh prawowitej matki, ojciec ich, jak twier- 
dzi, pragnąc szczęścia dla dzieci poślubił 
fertyezną jeszcze niewiastę imieniem Jad- 

dak tam było dawniej tego nie wiem, dość 
że z biegiem ezasu jak dzieci zaczęły dora- 
stać wywiązywały się pomiędzy macochą a 
pasierbami dosyć częste kłótnie. Trwało to 
lata a punkt kulminacyjny nastąpił dopiero 

onegdaj. O co im poszło nikt ustalić nie 
zdołał gdyż w mełdunku policyjnym okreś- 
lene jest w dwóch słowach „nieporozumienie 
osobiste*, jednak wiadomem jest że owa 
macocha Jadwiga Walukiewiczowa została . 
bardzo dotkliwie przez swych  pasierbów 
Wincentego i Władysława pobitą tak że 
miejscowy lekarz po zbadaniu i udzieleniu 
jej pierwszej pomocy orzekł, iż zadano jej 
cężkie uszkodzenie ciała, Epilog tej sprawy 
rozegra się przed sądem M-ur. 

Przygotowanie ludnošci do obrony 
przeciwgazowej. 

Starszy przodownik P. P. Bołtuć Stanis- 
ław instruktor powiatowy z Powiatowej Ko- 
mendy P. P. w Lidzie już prawie od roku 
uprawia na terenie tut. pow. akcję obr. prze. 
ciwgazowej wygłaszając po wioskach spec- 
jalne odczyty ilustując je przezroczami. k 
wynika z jego raportów odczyty te cieszą się 
wśród ludności tuejszej mielkiem zaintereso- 
waniem gdyż na wygłoszonych ostatnio od- 
czytach we wsi Nowosiołki i w Bielicy było 
150 ludzi. Jak tak dalej pójdzie to niedługo 
ludności naszych Kresów gazy trujące nie bę 
dą straszne. я 

   
     

  

M-ur 
Straszne żniwo czerwonego kura. 
Straszny ten żywioł który pospolicie na- 

zywamy czerwonym kurem gdy rozpostrze 
swe macki zostawia tylko popioły i zgłisz- 
cza. Chronią się też od niego ludzie jak mo- 
ga, lecz niestety uchronić się nie mogą, gdyż 
zjawia się on właśnie tam gdzie go się 
najmniej spodziewają. I tym razem tak by- 
ło, bowiem przybył on w wieczór wigilijny 
pod strzeche mieszkańca wsi Krasna gminy 
bielickiej, Jana Kuleszy gdy cała rodzina 
siedziała przy wieczerzy. Przeraźlwy krzyk 
„gore* | kto żyw rzucił się na ratunek. Mi- 
mo nadłudzkich wysiłków celem zlokalizo- 
wania pożaru, niestety ogień przerzucił się 
na sąsiednie zabudowania. Ogółem spłonęły 
trzy gospodarstwa wraz z inwentarzem ży- 
wym i martwym. Straty wynoszą 15.000 zł. 

M-ur. 

„Szopka Krakowska* w Ognisku 
Kolejowem. 

_ Staraniem tutejszego oddziału Związku 
Strzeleckiego przy udziale i pomocy nau- 
czycielskich wystawiona zostanie w dniu 2 

    

stycznia 1932 r w sali Ogniska Kolejowego 
o godzinie 6-ej wieczorem „Szopka Krakow- 
ska” w trzech aktach. 

> Udział bierze 28 osób, własne nowe ko- 
stjumy i prześliczne dekoracje. „Szopkę Kra- 
kowską” jako rzecz całkiem u r jeszcze 

   

    

    

  

    nieznaną winni zobaczyć wszysc Kierow- 
nictwo nad wy: tuki objął 
nauczyciel p. Zieleziecki. Po przedstawieniu 
odbędzie się huczna zabawa taneczna, na 
którą niewątpliwie zjawi się nasza wesoła 
młodzież M-ur. 

Zamiast żyezeń Świątecznych i Nowo- 
rocznych—datki na rzecz wałki z bez- 
robociem, oto hasło dni ostatnich. 

Zainicjowana akcja datków_na rzecz wał- 
ki z bezrobociem w miejsce życzeń Świą- 
tecznych i Noworocznych: napotkała grunt 
i w. społeczeństwie kiem. Posypały się 
ofiary, ie odbywały się też szumne trady- 
cyjne wigilje urzędnicze, ani też organizi- 
cyjne. 

Urzędnicy starostwa, 
Strzelecki'i t. p. urządził 
składanie życzeń i trady 
opłatkiem. Nawet zaba 1 Strze- 
leckim nie było a 2 gnował 
200 złotych na dożywianie najbiedniejszej 
dziatwy szkół powszechnych. 

Czyn ten został mile powitany przez star- 
sze społeczeństwo. Nie zapomni też tego 
najbiedniejsza dziatwa panu burmistrzowi 
Zadurskiemu. Oto ich głód na kilkanaście 
dni został zażegnany. Na dużej przerwie bę- 
dą mogły zjeść trochę zup kawałkiem chłe 
ba lub wypić mleka po filiżance, którego w 
domu nie mają. 

1 ki Komitet do walki z bezrobociem 
również nie pozostał w tyle pod tym wzglę- 
dem. Bezrobotnym zostały rozdzielone racje 
żywnościowe na święta. Pan Wersocki dał 
100 kg. kiełbas na ten cel. Robotniczy Instv- 
tut Oświaty i Kultury im. Stefana Żerom- 
skiego zorganizował choinkę dla najbied- 
niejszej dziatwy w dniu 26 grudnia i wydał 
ponad 530 podarków w postaci różnych sma- 
kołyków i kiełbasy. Inni zaś zamiast życzeń 
świątecznych złożyłi datki pienię 

     

        

    

    

  

      

   

  

    

        

M-ur. 

Ziazd nauczycielstwa 
litewskiego. 

Dziś w dniu 31 grudnia odbęd 
się w Wilnie doroczny zjazd delega- 
tów nauczycielstwa litewskiego z te 
renu województwa wileńskiego. Zjaz: 
poza wyborem nowych władz Związ- 

  

ku omówi cały szereg aktualnych 
spraw zawodowych i wychowaw- 
czych. 

Komunikat Komitetu uczcze- 
nia jubileuszu J. E. ks. bi- 

skupa Bandurskiego. 
W związku ze zbliżającym się obch. uro- 

czystości jubileuszowych J. E. ks. Biskupa 
d-ra Władysława Bandurskiego, są już do 
nabycia portrety Dostojnego Jubilata, wyko- 
nane podług najnowszej fotografji — fotogra 
wiura formatu 70 X 50 cmt) w cenie zł. 
2.50 gr. w Sekretarjacie Komitetu ul. Tatar 
ska 3. 

Występ baletowy p. Sawi- 
nej-Dolskiej. 

Dnia 27 grudnia w. teatrze „Lulnia* od- 
był się koneert artystki baletu p. Sawinej- 
Dolskiej. W siony był balet w 3 aktach 
„Mrozek“. ) y" zaznaczyć, że to już dru- 
go koncert. w którym artystka łączy każdy 
akt między sobą, jako całość, co charaktery 
zuje pewne zdolności re s 
cach uczenie widać poważną pracę. Wyróż- 
niały się uczenice: Hela Zdanowska, oraz 
dzieci odtwarzające Śnieżyczki. Spe 
wodzenie miała maleńka Kowale 
dzająca wybitne zdolności. Sama 
Dolska koncentrowała uwagę publiczności, 
która gorąco spotykała każdy jej występ. 
„zima* widać dobrą szkołę. 
łot", w którym jest zachwycająca. W tańcu 
Ogromnem powodzeniem cieszy się „mat- 

Technika i lekkość p. Sawiny-Dolskiej 
nadzwyczajna. Należy żałować, że nie mamy 
baletu, gdzieby p. Sawina-Dolska mogła roz- 
winąć swój talent. W tańcu „bojarskim* 
stył był dobrze wytrzymany. Wszystkie tań- 
ce cieszyły się powodzeniem i koncert pozo- 
stawił miłe wrażenie. > 

R. P. 
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ale Wilenki zagražają 
mostom. 

Most kolejowy w niebezpieczeństwie. 

W związku z ostatniemi ustawicz- 
nemi odwilżami poziom wody na rze- 
cze Wilenee oraz na innych rzekach 
województwa wileńskiego znacznie 
się podniósł, grożąc nawet w niektó- 
rych miejscowościach wylewem. Do- 
tychczas najwięcej dała się we znaki 
Wilenka, wzburzone fale której znio- 
sły przed dwoma dniami mały most 
prowizoryczny wpobliżu Kolonji Ko- 
lejowej, a obeenie, jak się dowiadu- 
jemy, poważnie zagroziły zniesieniern 
dużego mostu kołowego wpobliżu wsi 
Wiktoryszki w powiecie wileńsko - 
trockim. Dojazd do tego mostu zo- 
stał całkowicie podmyty, tak że ko- 
munikacja ze wzgłędu na bezpieczeń- 
stwo musi się odbywać drogą okręż- 
ną. 

W związku z podmyciem mostu 
kołowego został poważnie zagrożony 
znajdujący się wpobliżu čužy most 
kolejowy. Władze kolejowe poczyni- 
ły już odpowiednie kroki celem za- 
bezpieczenia mostu przed ewentuai- 
ną powodzią. 

Groźba powodzi w końcu grudnia 
jest zjawiskiem bardzo rzadko noto- 
wanem w naszych miejscowościach. 

Dowiadujemy się jednocześnie, że 
przybór wód na rzece Wilji osiągnał 
w dniu przedwczorajszym swoje ma- 
ksimum. W dniu wczorajszym przy- 
bór wód ustał, zaś w godzinach wie- 
czorowych dało się zauważyć opad- 
nięcie poziomu o kilka centymetrów. 

(e) 

Uszkodzenie mostu na Wilence. 
Wskutek ostatnich deszczów wezbrane 

fale Wilenki uszkodziły prywatny most, pro- 
wadząey do młynu Kinkulkina wpobliżu ko- 
lonji Tupaciszki Uszkodzenia są poważne i 
wymagają gruntownej naprawy. Przy sposob_ 
ności należy zaznaczyć, że podana przez nie- 
które pisma w dniu wezorajszym wiadomość 

  

6 zniesieniu mostu Magistratu w tejże miej- 
scowości nie odpowiada prawdzie, gdyż znie- 
sieniu uległa jedynie kładka przerzucana w 
eelu umożliwienia robotnikom  zatrudnio- 
nym przy parcelaeji Tupaciszek do przedo- 
stawania się na drugą stronę rzeki. 

Zagadkowy zamach samobójczy w łaźni 
Strausa. 

Wezoraj o godzinie 6 wieczorem numero- 
wa w łaźni Strausa mieszczącej się przy ul. 
Popławskiej Nr. 3, zauważyła, że jakaś mło- 
da kobieta, która przed półtora godz. zajęła 
osobny numer z wanną, nie daje żadnych 
oznak życia. Przez zamknięte drzwiczki la. 
zienki dolatywały jedynie stłumione jęki. 

Zaniepokojona numerowa zapukała, lecz 
żadnej odpowiedzi nie otrzymała. Przypusz- 
czająe że kąpiącej się stało się coś złego, nu- 
merowa otworzyła drzwi i z przerażeniem 
zauważyła, że w wannie napełnionej zafar- 
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KGŚCIELNA. 
— Solenne nabożeństwo noworoczne w 

Bazylice. W dniu Nowego Roku o godz. 10 
min. 15 odbędzie się w Bazylice wileńskiej 
solenne nabożeństwo w obecności p. Woje- 
wody Wileńskiego, szefów władz i urzędów. 

MIEJSKA. 
— (Choinka dla biednych dzieci. Stara- 

niem Magistratu w sali miejskiej urządza- 
na była trzykrotnie podczas świąt Bożego 
Narodzenia choinka dla dzieci szkół pow- 
szechnych. Przy dźwiękach orkiesty na we 
sołej zabawie dzieci spędziły kilka przyjem- 
nych godzin, przyczem hojnie zostały obda- 
rowane łakociami. 

Ogółem z dobroczynnej tej imprezy ko- 
rzystało 5.500 dzieci. 

-— $ehrónisko dla dzieci umysłowo upo- 
śledzonych. Na jednem z ostatnich posiedzeń 
Magistratu postanowiono przystąpić w naj- 
bliższym czasie do urządzenia schroniska 
dła dzieci umysłowo upośledzonych. Na po- 
mieszczenie schroniska Magistrat przezna- 
czył łokal w murach Po_Franciszkańskich. 
Koszta związane z uruchomieniem schronis- 
ka pokrywa Urząd Wojewódzki, który wy- 
asygnował na ten ceł 35.000 złotych. 

— 2 miljony 600 tysięcy na opiekę spa- 
łeczną. Na ostatniem posiedzeniu Magistra- 
tu rozważany był preliminarz budżetowy wy- 
działu opieki o na rok 1932-38. 
Ogólna suma wydatków obliczona została na 
2.600,000 złotych. W wyniku dyskusji, jaka 
wywiązała się nad prójskiep nowegó preli. 
minarza, Magistrat polecił przeprowądzić re- 
dukcję wydatków o blisko 10 proc. 

— Szoterzy interwenjują w Magistracie 
W dniu wczorajczym u przedstawicieli Ma- 
gistratu interwenjowała delegacja szoferów 
likwidującej Spółdzielni. Tematem zabiegów 
delegacji były sprawy związane ż angażowa. 
niem nowego personelu przez Arbon. 

Z POCZTY. 

— Wycofane z obiegu znaczki poeztowe. 
W. związku z powstałemi wątpliwościami 
Dyrekcja Poczt i Telegrafów wyjaśniła, że 
z obiegu wycofane zostały jedynie znaczki 
wartości 25 groszy, małe z godłem państwa, 
natomiast znaczki dużego formatu są nadał 
ważne. 

  

  

   

: GOSPODARCZA. 
— Świadectwa przemysłowe na rok 1932. 

Władze skarbowe dementują pogłoski o prze- 
dłużeniu terminu nabywania świadectw 
przemysłowych na rok 1932. Pozostał zatem 
tyłko jeden dzień do ostatniego terminu. 

W dniu 2 stycznia rozpocznie się kontro- 
la przedsiębiorstw. Winni  niewykupienia 
świadectwa łub nabycia patentu niższej ka- 
tegorji narażeni będą na wysokie kary w 

"myśł ustawy karno-skarbowej. 

Koncesje monopolu spirytusowego. Po- 
głoski o liberalnem traktowaniu osób, któ- 
rym cofnięto koncesje monopolowe i dano 
im termin do dnia I stycznia 1932 r. w ce- 
łu likwidacji przedsiębiorstwa nie są zupeł- 
nie prawdziwe. Przeciwnie cofnięcie koncesji 
nastąpiło z całą bezwzględnością wbrew in- 
terwencjom organizacyj gospodarczych, któ- 
re się domagały liberalnego traktowana nie- 
uprzywilejowanych koncesjonarjuszów w do- 
bie obecnego kryzysu. 

Kilkadziesiąt koncesyj cofnięto ostatecz- 
nie i nikomu z posiadaczy ich terminu li- 
kwidacji nie przedłużono. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Ze Związku Pań Domu. Związek Pań 

Domu zwraca się do wszystkich Pań Wiej- 
skich z prośbą o nadsyłanie ofert: ilości 

     

    

bowaną krwią, wodą, leżałanapół  przy- 
tomna młoda kobieta. Tuż przy wannie na 
ziemi leżała brzytwa, którą jak to się póź- 
niej okazało, kobieta przecięła sobie arterje 
na ręku. 

Zawezwane pogotowie ratunkowe prze- 
wiozło samobójczynię do szpitala św. Jakó. 
ba.  Wyjaśnło się, że jest to 22-letnia Ja- 
dwiga Augustynowiczówna (Brzeg Antokoł- 
ski Nr. 16). 

Przyczyny zamachu samobójczego nara- 
ze nie ustalono. į (C). 

i ceny na posiadane na sprzedaż wędliny, 
miód, konfitury, grzyby , tkaniny. 

Panie z Wilna są proszone o zgłaszanie 
wolnych pokoi, które z utrzymaniem lub bez 
mogłyby na pewien czas wynajmować (z 
podaniem cen). 

Nasz oddział wileński w czasopiśmie „Ра- 
ni Domu'* które od stycznia zacznie wycho- 
dzić w Warszawie umieści artykuł zachęca- 
jący rodziny z całej Polski do zwiedzenia 
Wilna podając zarazem szczegóły jakie kosz- 
ta pociągnie za sobą utrzymanie dzienne. 

Listy i zgłoszenia należy skierowywać 
pod adresem: 

Związek Pań Domu Wilno, Biskupia 4, 
Szkoła Pracy Domowej. 

-— Uwaga, Kadeci Korpusu Nr. 1. Wszy- 
stkich Kadetów Lwowskich bawiących w 

ilnie na urlopie zapraszamy serdecznie na 
Opłatek, urządzany dla członków 

zku Strzeleckiego w dniu 3-go stycznia 
1932 r. o godz. 19.ej w Małej Sali Miejskiej 
przy ul. Końskiej. > 

— Zebr. Zw. Pracown. Przem. i Handlu 
Leśnego. W dniu 13 b. m odbyło się w sali 
Klubu Handl. Przemysłowego walne orga- 
nizacyjne zgromadzenie członków Związku. 
Przy wypełnionej sali, otworzył posiedzenie. 
p. M. Gordon który złóżył sprawozdanie z 
dotychczasowej działalności Komitetu Orga- 
nizacyjnego, podkreślając konieczność ist- 
nienia związku. Dalej wyłuszczył, zadania 
Związku i jego cel. Po krótkiej dyskusji zo- 
stały obrane: Zarząd i inne organy związ- 
ku. 

Związek mieści się obecnie przy ul. Nie- 
mieckiej 1 w lokalu własnym i jest czynny 
od godz. 1i-ej do 14 i od godz. 18 — 24, 
Sekretarjat związku czynny od godz. 18— 
21, w których to godzinach mogą wszyscy 
fachowcy leśni zwracać się w sprawach 
własnych, po informacje i składać podania 
tformularze są w związku) o przyjęcie do 
Związku. 

    

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
Chrześcijański Uniwersytet Robotni- 

ezy w Wilnie powiadamia, że w niedziele 
dnia 3-go stycznia 1932 r o godz 1-ej po poł. 
odbędzie się w sali Chrześc. Domu Ludowego 
przy ul. Metropolitalnej Nr. 1 odczyt p. t.: 
„Kwestja żydowska w. Polsce", który wygło- 
si p. Antoni Gołubiew. 

Wstęp wolny. 

Walne Zgromadzenie Drobnych Kup- 
eów i przemysłoweów Chrześcijan w Wilnie 
odbędzie się dnia 3-go stycznia 1932 r. o 

godz. 4 p. p. w lokalu przy ul. Bazyljańskiej 
NE 

Porządek dzienny obejmuje: 
1) Sprawa samoopodatkowania się na 

rzecz bezrobotnych. 
2) Sprawa zmiany nazwy Związku. 
3) Sprawy podatkowe. 
4) Sprawy gospodarcze 
5) Wolne wnioski. 
Ze względu na ważne sprawy obecność 
stkich kupców konieczna. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
— Zarząd Resursy Rzemieśliczej przypo- 

mina, iż w sobotę dnia 2 stycznia 1932 r. 
odegrane zostaną przez zespół amatorów Re- 
sursy Rzemieślniczej, na nowowybudowanej 
scenie następujące komedje: 

1) „Nieboszczyk z przypadku”. komedja 
w 1-ут akcie A. Starkmana, 2) Skecz w 
1-ym akcie p. t. „Ostatnie dziesięć złotych”. 
Na zakończenie dział koncertowy przy u- 

  

" dziale Chóru Resursy Rzemieślniczej pod ba- 
tutą p. Wacława Mołodeckiego. 

Po przedstawieniu Wielka zabawa tane- 
czna aż do rana. 

Bufet na miejscu smaczny i tani. 
Początek przedstawienia o godz 8 m. 30 

wieczorem. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 
— Bezrobocie wzrosło o blisko 100 osób. 

Podług ostatnich danych stan bezrobocia na 
terenie m. Wiłna uległ dalszej zwyżce. W 
porównaniu z tygodniem poprzednim beźro- 
hocie wzrosło o 98 osób. Obecnie w Wilnie 
zarejestrowano 5.115 bezrobotnych, najpo- 

i 4 rubrykę stanowią bezrobotni nie- 
kowani oraz bezrobotni pracowni- 

umysłowi. 

  

cy 

KOMUNIKATY. 
— Zakłady tryzjerskie ezynue będą w 

dniu 31 b. m. do godz. 23-ej. Na interwencję 
Cechów Chrześcijańskiego i Żydowskiego 
fryzjerów p. Starosta Grodzki zezwolił człon- 
kom wyżej wskazanych cechów pracować w 
swych zakładach fryzjerskich w dniu 31-go 
grudnia do godz. 23. 

  

   
   
     

    

DOBRE ŚWIATŁO 
ZoROwE OCZY 

STOSWIEM LAROWKI 
PWELIPS ARGENTA 

    
ZABAWY. 

— Bal Sylwestrowy. Zarząd Oficerskiego 
Kasyna Garnizonowego m. Wilna urządza 
w dniu 31 grudnia 1931 r. Bal Sylwestrowy. 

Z braku posiadania dokładnych adresów, 
Zarząd nie był w stanie ich rozesłać. 

Pragnący otrzymać zaproszenie proszeni 
są o łaskawe zgłoszenie się do Kasyna Gar- 
nizonowego, Mickiewicza 13 od dnia 28 b. m. 
do 31 b. m. od godz. 18-ej do 19-ej. 

— Śpieszmy wszyscy powitać Nowy Rok. 
W noc Sylwestrową u Zielonego Sztralla, 
gdzie T-wo Opieki Polskiej nad Rodakami, 
urządza Dancing Towarzyski. 

Kto chce tanio i wesoło spędźć czas, niech 
śpieszy do Zielonego Sztralla ul. Mickiewi- 
cza. 22. 

Wstęp 2 zł. akademicki 1 zł. 
Bufet obficie zaopatrzony. Ceny najniż- 

sze. 

— Wielka Zabawa Syłwestrowa. W czwar 
tek dnia 31 grudnia r. b. w Sali Związku 
Drukarzy (Bakszta 8) odbędzie się Wielka 
Zabawa Sylwestrowa przy dźwiękach jazzban 
du. 

Bufet we własnym zarządze. 
Początek o godz. 9 wieczór. 
Dnia 2 stycznia 1932 r. odbędzie się So- 

bótka. Początek o godz. 9 wiecz. 
— Zabawa Sylwestrowa. Dziś w Kole Pol. 

Mac. Szk. m. T. Kościuszki przy ul. Turgiel- 
skiej 2 odbędze się się zabawa syłwestrowa 
urozmaicona wesołą rewjetką, oraz spot- 
kanie Nowego Roku ze staropolskim mio- 
dem. 

Początek o godz. 9 wiecz. 
— Dancing towarzyski. Komitet Domu 

św. Antoniego urządza w sobotę, dnia 9-go 
stycznia 1932 roku dancing towarzyski w cu- 
kierni Zielonego Sztralla, Mickiewicza 22. 
Nie wątpimy, że na tej zabawie spotka się 
najwytworniejsze towarzystwo wileńskie i 
tem samem przyczyni sę do ulepszenia cięż- 
kiej doli sierot, znajdujących przytułek w 
Domu św. Antoniego. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w Lutni. „Tak się zdo- 

bywa kobiety*. Dziś dnia 31-go grudnia o 
godz. 8-ej wiecz. urocza, pełna humoru i 
wdzięku komedja Verneuila p. . „Tak się 
zdobywa kobiety*. Przedstawienie ubarwia 
i ożywia najnowsza piosenka „Rumba”, do- 
skonałe wykonana przez p. Ireną Brenoczy. 

Jutro i dni następnych wesoła komedja 
„Tak się zdobywa kobiety, która pobiła 
rekord powodzenia w b. sezonie, 

— „Logika pana Baltazara* na Pohulan- 
ee. Dziś w czwartek dnia 31-go b. m. o godz. 
8-ėj wiecz. oryginalna i pełna ciekawych za- 
gadnień komedja Marchanda „Logika pana 
Baltazara”, trzymająca publiczność aż do 
końca w napięciu i stwarzająca dziwną za- 
gadkę pomiędzy dwoma zapaśnikami myśli- 
multimiljarderem Baltazarem i przerafino- 
wanym naukowcem — manjakiem, profeso- 
rem Berroyer. Problem niesłychanie zacie- 
kawiający został potraktowany bardzo nowo 
cześnie: ma więc obok niepokojących — 
nastroje wesołe i wielce zabawne. 

— Nowa Rewja Syłwestrowa na Pohulan- 
ee. Dziś w czwartek dnia 31-go b. m. w no- 
cy o godz. 1i-ej m. 45 — cały zespół Teat- 
rów Miejskich powita Nowy Rok wesołą 
Rewją Sylwestrową, chcąc w ten sposób na- 
wiązać bliższy kontakt z sympatyczną pu- 
blicznością, która tradycyjnie odwiedza Po- 
hulankę na Sylwestra. Wesoły i bezstroski 
nastrój Rewji, produkcje taneczne, skecze i 
najnowsze piosenki przyczynią się do weso- 
łego rozpoczęcia Nocy Sylwestrowej. 

Ceny mejsc specjalne, zniżki oraz passe- 
partout nieważne. 

POPOŁUDNIÓWKI. 

— Przeniesienie „Lalki* z Pohulanki do 
"Teatru Lutnia. W piątek dnia 1-go stycz- 
nia 1932 roku w dzień Nowego Roku o godz. 
4-ej p. p. odbędzie się przedstawienie weso- 
łej operetki „Lałka* w premjorowej obsa- 
dzie. Ze względu na szerokie zainteresowa- 
nie operetkę przeniesiono specjalnie do Lut- 
ni. Świetna zabawa — a więc dobry prog- 
nostyk na cały rok. 

Ceny miejsc zniżone. 
— Uwaga! Dyrekcja Teatrów Miejskich 

podaje do wiadomości, iż z dniem 31-go 
grudnia b r. upływa termin ważności dotych 
czasowych legitymacyj znżkowych.  Sekre- 

tarjat wydaje nowe legotymacje zniżkowe z 
ważnością do dnia 30-go kwietnia 1932 ro- 
ku, w godzinach od 12-ej do 2-giej p.p. 

— Sobotni występ A. Smirnowa w Konser 
watorjum. Po wielkich sukcesach artystycz- 
nych zagranicą, a ostatnio w Warszawie, 
przybędzie do Wilna znakomity śpiewak 

operowy Dymitr Smirnow i wystąpi raz je- 
den tylko w sobotę nadchodzącą 2 stycznia 
w sali Konserwatorjum (Wielka 47). Towa- 
rzyszyć mu będzie świetny pianista włoski 
Fausto Magnani. я 

Program koncertu nadwyraz barwny i 

urozmaicony zawierać będzie najpiękniejsze 
arje operowe, oraz szereg pieśni i roman- 

p 7 we 

  

  

   

_ Zapowiedź koncertu tego wiełkiego arty- 
sty operowego, o sławie wszechświatowej. 
wywołała zrozumiałe zainteresowanie. Bilety 
nabywać można codziennie o godz. 9 rano 
— 7 wiecz. bez przerwy w biurze podróży 
„Orbis*, 5 

"RADJO 
CZWARTEK, dnia 31 grudnia 1931 roku. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Kom. e. 
12.15: Pogad. 12.35: Muzyka. 15.00: P 
dzienny. 15.05: Kom. 15.25: „Wśród ksi. 
pogad. 15.50: Aud. dla dzieci. 16.20: Lekcja 
francuskiego. 16.40: Codzienny odcinek po 
wieściowy. 16.50: Utwory Chopina z płyt 
gramofonowych, 17.10: „Noworoczne zabie- 
gi wróżebne* odczyt. 17.35: Koncert. 18.50: 
Kom. Akad. Koła Misyjnego. 18.55: Przemó 
wienie Romana Pikiela, dyrektora Rozgłos 
Wileńskiej. 19.00: Przemówienie noworoczne 
wojewody wileńskiego p. Zygmunta Beczko- 
wicza. 19.10: „Sytwestrowa Skrzynka pocz- 
towa Nr. 182%. 19.25: Program na piątek. 
19.30: „Co będzie z operą w Polsce*? odczyt. 
19.45: Prasowy dziennik radj. 20.00: „Za ku- 
lisami wszechświata” felj. 20.15: Koncert. 
21.25: Słuchowisko. 22.15: Kom. muzyka 
taneczna, przemówienie noworoczne, słucho- 
wisko. 

PIĄTEK, dn. 1 stycznia 1932 roku. 
10.00: Transmisja nabożeństwa. 11.58: Sy- 

gnał czasu. 12.10: Kom. meteor. 12.15: Po- 
ranek muzyczny. 14.00: Aud. rołnicze. 15.55: 
Audycja dła dzieci. 16.20: Muzyka polska z 
płyt gramofonowych. 16.40: „O kolejach ele- 
ktrycznych* — odczyt. 1700: „Wyniki tur- 
nieju szachowego w Wilnie", 17.15: „Będzie 
lepiej" — felj. 17.30: „Zabawy noworoczne 
przed stu laty* — odczyt. 17.45: Koncert. 
19.00: „Połakom na Kowieńszczyźnie w dzień 
Nowego Roku!" 19.15: „Kłopoty Oszmiań- 
czuka". 19.30: Muzyka z płyt. 19.35: Pro- 

m na sobotę i rozm. 19.45: Słuchowis- 
0. 20.15: Koncert symfoniczny z Filharm. 

22.40: Kom. 23.00: „Kobieta zmienną jest — 
fHrt z patefonem. 24.00: Muzyka taneczna. 

= 
* 
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NOWINKI RADJOWE. 
KONCERT POPOŁUDNIOWY. 

Q godz. 17 m. 35 transmitujemy z Wax- 
szawy interesujący *koncert. Doskonały pia 
nista polski p. Edward Steinberg wykona 
„Appasionatę* Beethovena, a następnie p. 
Janina Hoszowska (mezzo sopran) odśpiewa 
pieśni Brahmsa, Regera, Wolffa, Chopina, 
Karłowieza i Niewiadomskiego. 

. PRZEMÓWIENIE P. WOJEWODY 
WILEŃSKIEGO. 

Dorocznym zwyczajem włodarz Ziemi Wi. 
leńskiej p. wojewoda Zygmunt Beczkowicz, 
przedstawi za pośrednictwem Rozgłośni Wi- 
łeńskiej najważniejsze zdobycze pracy pań- 
stwowej na polu kulturalnem, społecznem i go 
spodrczem w Wileńszczyźnie. z roku 193i. 
Tych ważkich informacyj słuchają z należy- 
tą uwagą najszersze rzesze uświadomionyca 
obywateli kraju, (godz. 19). 

Sztandarom Chorągwi Harcerskich 
a moim chrześniakom. . 

Harcerstwo Wileńskie ma bogate 
karty wspomnień. Powstało ono na 
przedświcie swobody w r. 1912. Mu- 
siało być silnie zakonspirowane, a je- 
dnak żyło, rozwijało się, rosło liczbą 
i wytrwaniem. Nie zmogła go prze- 
moc moskiewska, ani niemiecka ani 
nawet sprzeciwy własnego społeczeń - 
stwa. Zrodzonej myśli nic stłumić nie 
zdoła, żadna nie wstrzyma jej moc. 

Stacja nadawcza była tam... gdzieś.. 
na polach walk burskich, a odbiorcea 
w młodych zapalnych sercach i umy- 
słach, tak bardzo wówczas żądnych 
czynu i gotowych do ofiar. Węic też 
cała ówczesna praca harcerska, była 
do tych czynów i ofiar przygotowa- 
niem. 

Gdy.pierwsze o Legjonach nade- 
szły wieści i pierwsze otwarły się na- 
turalnie nielegalne możliwości, zrywa- 
ła się dziatwa nasza, przerzedzały się 
zastępy, malały drużyny, coraz ktoś 
z Druhów ubywał, coraz któraś Druh- 

na szła tam, skąd się niezawsze wra- 
cało. : 

Mają Wileńskie Drużyny w swojej 
przeszłości bajeczne wyprawy, czyny 
niewiarogodne, mają więzienia, tor- 

tury, groby nieznane, mają inwalidów 
którzy oddali zdrowie i siły i te in- 
walidki co to ,,W sercu ich legła mo- 
giła, a żyją, bo w bólu ich siła”. A si- 
ła taka jest twórcza, nowe gromadzi 
zastępy i do nowych celów, które 
stwarża życie, nowemi wiedzie droga- 
mi. 

Miała też młodzież ówczesna opie- 
kunów i - doradców serdecznych, 
wspomnę tylko tych którzy odeszli: 
Magnifigencja Rektor Ziemacki, druh 
doktór Bohuszewski — Cześć Ich Pu- 

i i a te wszystkie trudy i 
k hojnie wynagrodził nas 

Bóg dając. nam Polskę Wolną, a z nią 
swobodę myśli, woli, pracy. 
| > Dziś uczą Was umiłowania życia. 
zgody, pokoju, jako podstawy prawo- 
rządnego Państwa, a nas Helotów, 
matki łącznie z pacierzem musiały 
uczyć nienawiści dla wroga, ofiary 
cia, pogardy śmierci. Była to jedyna 
broń przed wynarodowieniem, jedy- 

„na droga do zwycięstwa. Nad nami 
wisiał knut i Stryk kata-satrapy, nad 
wami Orzeł Biały rozścieła swe opie: 

   

  

    

   

  

kuńcze skrzydła i szumią Święcone 
sztandary. 

A symbol to wielka potęga. 
Przez życie On będzie Was wieść. 
Wskazywać drogi gdzie myśl nie 

sięga 
Bo Symboł to wielka potęga 
Lecz górnie go w życie trza nieść! 

A. Makowska. 

Niedomagania gimnazjów 
polsko-žydowskich. 

Stosunki w prywatnem szkołnictwie śre- 
dniem zabagniły się w ostatnim czasie tak 
dalece, że Kuratorjum zmuszone było wglą. 
dnąć w nie. 

Doniedawna jeszcze nauczycieł niechro- 
niony umową” zbiorową, zmuszony pracować 
na warunkach indywidualnych, zależny był 
całkowicie od koncesjonarjusza, _ który tę 
władzę umiał wykorzystywać. W _ interesie 
przedsiębiorców leżała rokroczna zmiana per 
sonelu. 

Samodzielny i niezależny sąd nauczyciela 
jego oporność w sprawach materjalnych, a 
nawet pedagogicznych, groziły utratą pracy. 

Dopiero naskutek wysiłku gron nauczy- 
cielskich i sfer rodzicielskich stosunki te u- 
egły zmianie na lepsze, co dokonało się w 
ostatnich kiłku latach. 

Szło z jednej strony o ochronę przeciw- 
ko wyzyskowi materjalnemu, a z drugiej— 
rzecz niejsza— o ochronę prawną nau- 
czyciela. 

Umowa, która doszła do skuku w roku 
1927, obejmowała wszystkich zrzeszonych na 
uczycieli, ustaliła kompetencje koncesjonar. 
juszy i zastrzegła prawo angażowania lub 
wypowiadania nauczycielowi wyłącznie dla 
czynnika miarodajnego t. j. dla dyrektora. 

Nowy stan rzeczy położył kres samowoli 
wszechwładnych dotychczas  koncesjonarju- 
szów. Grona pedagogiczne ustabilizowały się, 
młodzież, kierowana przez odpowiednie siły 
przez dłuższy okres czasu, zrozumiała, że 
możliwe są stosunki zażyłe, a nawet serde- 
czne pomiędzy nauczycielem a uczniem. 

W. bieżącym roku, szkolnym, korzystając 
z panującego kryzysu, właściciele postano- 
wili stracone przed kilku laty panowanie 
per fas et nefas odzyskać. Wypowiedzieli 
tedy nauczycielstwu w szeregu zakładów u- 
mowę pod pretekstem zmiany. warunków ma- 
terjalnych. 

    

Mimo znanej naogół rentowności prywat- 
nych żydowsko.polskich gimnazjów, post 
nowili nauczyciełe w porozumieniu z wła- 
dzami szkolnemi, zgodzić się na dość znacz- 
ną redukcję. Uciążliwe i długotrwałe roko- 
wania o płacę, zostały w dwóch szkołach u- 
kończone, w jednej zaś są na ukończeniu. 
Gdy doszło do spisania umowy okazało się, 

że koncesjonarjuszom nie idzie wyłącznie o 
redukcję płac, lecz o pozbawienie nauczy 
cielstwa elementarnej ochrony prawnej. 

Właściciel gimnazjum, a więc człowiek nie 
mający z reguły nic wspólnego ze stroną 
pedagogiczno-wychowawczą szkoły, / chce 
mieć prawo wypowiadania nauczycielom po. Mada > = 

    

Kierując się doświadczeniem lat ubie- 
głych, można być pewnym, że niewinny :do- 
datek 'o prawie wypowiadania " posad ze 
względów 'materjalnych, spowoduje -nową, 
masową wędrówkę elementu, stanowiącego 
fundament szkoły. Nikt nie będzie mógł 
wniknąć w to, czy właściciel kieruje się in- 
tencjami czystemi, czy: chęcią wyżysku, poz- 
bycia się siły dla- jego interesów finansowych 
niepożądanej, czy: też. tylko zwykłą : złośli- 
wością. e я д 

Kuratorjum Okręgu Szkolnego , ustalilo 
dla szkół pewne minimum. płac, poniżej któ- 
rego zejść nie można bez zgody nauczyciel. 
stwa, wprowadzając w ten „sposób zbawien- 

ny hamulec dla szkodliwych i egoistycznych 
zapędów koncesjonarjuszów; lecz pozostałe 
sprawy są dotąd niewyjaśnione, co wpływa 
rujnująco na stosunki szkolne, 

Prywatne żydowskie szkolnictwo średnie 
z językiem wykładowym: polskim, cieszy się 
prawami państwowemi. Zawdzięcza -to. ono 

kierownikom i nauczycielom. Ale społeczeń- 
stwo żydowskie określą te szkoły, przykrem 

KUR JE R w 

mianem: nazywa je kramami szkołnemi. 
Odpowiedzialność za tę kiepską opinję spo- 
łeczeństwa, ponoszą niewątpliwie właścicie- 
le tych szkół przez swój fatalny stosunek do 
spraw szkolnych. 

Szszęśliwym zbiegiem okoliczności w tę za- 
tęchłą atmosferę wpadnie promień ożywczeg” 
światła dzięki cżynnemu stanowisku Kura- 
torjum. 

Ludzie, którzy od powstania Niepodleg. 
łej Polski, żerowali na nieświadomości oby- 
wateli i oświacie, muszą się wreszcie dowie- 
dzieć, że baczna uwaga jest na nich skiero- 

wana. 2 
Nauczycieł. 

= 

Zmiana lokali posterunkėw 
policyjnych. S 

Jak się dowiadujemy, z dniem 1 stycznia 
1932 r. zniesione zostają lokale posterun- 
ków Policji Państwowej na Zwierzyńcu i 
Pośpieszce, jako też lokale wartowni na Ró- 
wnem Połu i w Dołnej, a to w cełu użycia 
zatrudnionego w tych placówkach persone- 
lu Policji Państwowej dla wystawienia wię- 
kszej liczby stałych posterunków we wspo- 
mnianych dzelnicach oraz dla zwiększenia 
tamże ilości obchodów 

Należy podkreślić, iż stan bezpieczeń- 
stwa w tych okolicach bynajmniej nie ucier- 
pi, lecz odwrotnie więcej na tem zyska, po- 
licjanci bowiem, dyżurujący i pełniący czyn. 
ności kancelaryjne, użyci będą już to do ob- 
bsadzenia stałych posterunków na ulicach w 
większej niż dotąd liczbie, już to patrolować 
będą obchodząc te dzielnice 

Zwierzyniec zostanie włączony do terenu 
3 Komisarjatu (przy ul Tatarskiej, róg Mic- 
kiewiczaj, dzięki czemu ludność Zwierzyńca 
uzyska możność łatwiejszego komunikowa- 
nia się z Komisarjatem swym, aniżeli jak 
dotychczas z oddalonym Komisarjatem IV na 
Kalwaryjskiej. 

   

  

  

Nadanie statutów wszystkim 
Kasom Chorych. 

Z dniem 1 stycznia 1932 r. nadane zo- 
staną wszystkim Kasom Chorym na terenie 
całej Polski statuty organizacyjne. 

Statuty te opracowane zostały na podsta- 
we schematów „organizacyjnych, przedstawio- 
Ogólnopaństwowy Związek Kas Chorych. 
oparte zaś zostały o normy ustalone przez 
Ogólnopańństwowy Związek Kas Chorych. 

Z chwiłą nadania statutów organizacyj- 
nych scalonym Kasom reorganizacja Kas 

Chorych na terenie całej Polski zostanie już 
zasadniczo zakończona. 

OSTRZENIE ROSZ ESRT 

OFIARY. 
Zamiast wizyt Noworocznych 1932 ofiaro 

wują na K-t „Chleb dzieciom* — p. Dyrektor 
Ludwik Maculewicz — 10 zł., p. Tadeusz 
Miśkiewicz zastępca Dyrektora — 5 zł., p. 
Wincenty Łuczyński, Radca Prawny — 10 zł, 
oraz pracownicy Państwowego Banku Roł- 
nego Oddziału w Wilnie: p. p. Franciszek 
Tyman — 3 zł, Józef Krupko — 3 zł. Pa- 
weł Odyniec — 3 zł., Jan Sterło-Orlicki — 
3 zł, Adolf Babiański — 3 zł, Władysław 
Gumowski — 1 zł., Wilhelm Stabiński — 1 
zł, Władysław Reychman — 3 zł, Wincen- 
ty Pietkiewicz — 3 zł., Hipolit Klimaszew- 
ski — 2 zł, Edward Klasse — 2 zł, Sta- 
nisłąw Machnicki — 2 zł., Piotr Sokoliński— 
2 zł., Karol Niewęgłowski — 2 zł., Józef Ka- 
szewski — 2 zł., Stanisław Kiernowicz—2 zł., 

Władysław Sielanko — 2 zł., Tadeusz Grześ- 
kowiak 2 2А, Zygmunt Zdrojewski“-2 zi, 
Kazimierz Żardecki — 2 zł, Władysław Niem 
czewski — 2 zł., Antoni Biełewicz — 2 zł., 

  

"Wandalin Klimontowicz — 2 zł., Aleksander 
Kuczuk — 2 zł, Witold Buterlewicz — 2 zł., 
Artur. Fanti — -2 zł, Antoni Sobolewski — 
2 zł, Józef Horodniczy — 2 zł., Stanisław 
-Podbielski: — 2 zł, Adarh. Poniatowski — 

2 zł, Bolesław Kopacewicz — I zł, Wanda 
Hermanowiczówna — 1 zł. Jakobina Meje- 
тома — 1 zł., Andrzej Lidtke — 1-zł., Wła- 
dysława Łubowiczówna — 1 zł., Marta Sido- 
rowiczówna — 1 zł, Bronisława Niepluko- 
ма — I zł, Marja Skowzgirdówna — 1 zł, 

Od poniedziałku 28.XH. 

Kin | Miejskie Godz. 

SALA MIEJSKA 

m. Sstrobramska 5. 

4—6—8—10 CYRK WOLFSONA 
Ko”certowa' orkiestra pod batutą M. Salnickiego : 

Początek o godz. 4. 6, 8 i Ю wiecz. Ceny miejsc: balkon 30 gr., parter 60 gr. Kasa czynna od 3.30 do 10 wiecz. 
  

Bźwięk. KIRo-Teatr 

HBLI05 
Najgłośniejsza atrakcja sezonu! 
Arcysensacyjny film dźwiękowył WIELKOMIEJSKIE ULIC 

W rolach główn.: Bohater filmu „Marocco* Gary Cooper i najnowsza wszechświat. sławy gwiazda Silvia Sidney 
bohat. superprzeboju „Ameryk. Tragedja*. Sensac.-erotyczna treść. 

Rewelacyjne 
arcydzieło. 

Ostatni wyraz techniki. Szalone napięcie. 
NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe. Na |-szy seans ceny zniżone. Początek o g. 4-ej, w dnie św. o Ż-ej. 

Wilażska 38, tal. 9-26 

Sżwięk. Kine-Tzatr | Dziśi 

Hollywood 
Miekitw 22. tal 15-24 

Wielka sensacja dniał 
w Wilnie najnowszy i naj- 
lepszy film dźwiękowy „t 

Anna Bella i Albert Prejean 
šwiata, bohater filmu „Pod dachami Paryža“ Н 

NAD PROGRAM: Urozmaicone dodatk! džwiekowe TT. 
Początek o godz, 4, 6, 8 i 10.30, w dnie świąteczne o godz. 2-ej 

Bźwiękowe ślno 

C6/INS 
«i, Wielka 47, tel, 15-41 

W rolach 
głównych 

Bfwięk. Kino-Taatr Dziś! 

PAN 
mółea Wieika 42 

^ 

OGNISKO 
teżek dworca, kstejow.) 

W roli tytułowej 
przedziwna 

Bźwięk. Kino-Teztr 

STYLOWY 
alioa Wielka 36 

  

W rolach 
głównych 

  

Ulubieniec 

kobiet całego świata 

NAD PROGRA 

  

  

Przebojowy film dźwięk. z cyklu przeb. „Sfinksa“ p t. 
kulieowego cyrkowców. 
znakomita gwiazda europejskiego ekranu 

NAD PROGRAM: 

DZIŚ i dni następnych. 
piękny i zajm. dram. w 10 akt. p.t. 

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

Najnowszy 100% dźwiękowiec w-g 
powieści Rexa Bescha porywający 
konflikt dwu ras białej i żółtej p.t. 

R. Barthelmes i Const. Benett, 
ANONS: Od 2 stycznia r. n. nowa realiz. dźwięk. arcydz. „Kurjer carski'* z lw. Mozżuchinem i Nat. Kowanko 

Ramon Navario 27 
Vapasiėių kos 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10'15. w dnie świąt. o godz. 2-ej. 

Na |-szy seans ceny zniżone. 

Po raz pierwszy w Wilniel 

W roli głównej Liana Haid 

Atrakcje dźwiękowe. 

Niezwykle 

w gł. rol. 
męskich 

SYN 

  

w przebojowym i najlepszym 

śpiewno - dźwiękowym 

Przebój nad pczebojel Po raz pierwszy 

Obława w Paryżu 
ulubiony pio- 
senkarz stolic 

Arena namiętności 
i słynny pogr lwów Oskar Mzrlen ze współudz. zespołu 
akrobatów n: powietrznych wszechów. sławy „S$ Artonis'* 

Jeszcze jedna popularna piosenka, którą śpiewać będzie całe Wilno „Ty moje kobieciątko”. 
Początek o godz 4-ej, w dnie świąteczne o godz. l-ej. 

NAD_ PROGRAM: Opera Żydówka 

WKRÓTCE: Norma Shearer w przeboju „Rozwódka'* i niezr. Greta Garbo w superfilmie „Natchnienie'* 

Nad ranem 
»tfPsja intryga i diwękowy tygodnik „Fora” 

Na |-szy saans ceny zniżone. 

ŚSROICHOJ GDŁAWIA . ADYŻ 

    

Dramat współczes- 
ny na tle życia za- 

Przedziwne kłamstwo Niny Pietrowny 
Osnuty na tle płomiennego splotu uczuć kusząco pięknej kurtyzany i dziarskiego porucznika gwardji carskiej. 

Warwick Ward i Frank Lederer 
NASTĘPNY PROGRAM: „ASFAŁT' z Betty Aman. 

я Monumentalny BOGÓW :: w 14-tu aktach. 
w roli gł. słynny tenor 
Giovanni Martinelii, 

  

Kino-Teatr Niech żywi nie tracą nadziei — Juljusz Słowacki. Dziś współcz. dramat obycz. w 10 akt. z prologiem p. t. 

wybitny 
tragik wali Marja Modzelewska. główn. 

ГЫМ 5К 

  

  

Wyszedł z druku i jest jaż do nabycia 
w Administracji naszego pisma 

Kalendarz — Almanach 
„Kurjera Wileńskiego" na rok 1932. 

Cena dla naszych prenumerałorów ] zł. 5O gr., z przesyłką pocztową 2 zł. 
  

  

Marja Michajłowska — 1 zł, Ludwika Że- 
browska — I zł., Antoni Komorowski—1 zł., 
Paweł Anusewicz — 1 zł., Halina Szadurska 
1 zł, Włodzimierz Szykowski — 1 zł, Koń- 
Piotr Jabłonowski — 1 zł. i 50 gr., Leonja 

Kontrym — 1 zł. Antoni Korolewicz — 1 zł, 
Marja Schołze — 1 zł., Jadwiga Jentysówna 
— 1 Wiktor Kirchner — 1 zl, Wanda 
Jankowska — 1 zł, Władysław Rewieński 
— I zł, Józet Krzysztofowicz — 1 zł., Łuc- 
ja Borodzikówna -- 1 zł., Antonina Droz- 
dowska — 1 zł. Janina leska — 1 zł, 
Wanda Piotrowiczówna — 1 zł., Wiktorja 
Kusterowa — 1 zł., Kajetan Drozd — 1 zł, 
Kazimierz Żebrowski — 1 zł., Stefan Skinder 
— ? zł, Ignacy Kasperski — 1 zł., Jadwiga 
Trejczke — 1 zł., Czesław Beuerman — 1 zł., 
Władysław Siemiako — 1 zł, Anna Python— 
1 zł, Włodzmierz Szykowski — 1 zł, Kon- 
stancja Tołłoczko — 1 zł., Mieczysław Ros- 
sudowski — 1 zł., August Lir — 1 zł, Ire- 

zwedowa — 1 zł. Mieczysław Kłyszyń- 
ski — I zł., Aleksandra Rzepczyna — 1 zł. 
Anna Czeladzinowa — 1 zł. Pronisław Bo- 

zł, Zygmunt Żongołło- 
wicz — 1 zł., Franciszek Jurjewicz — 1 zł, 
Michał Kobecki — 1 zł., Stanisław Nowicki 
— 1 zł, Wanda Staniszewska — 1 zł, Jó 
Borowski — 1 zł., Marja Tarwidowa — 1 zł., 
1 zł, Jadwiga Wenkowa — I zł, Ludwik 
zef Bujwid — I zł., Kazimierz Hołownia — 
Józef Garliński — 1 zł., Wacław Malinowski 
— 50 gr., Wiktor Łucewicz —— 50 gr., Jad- 
wiga Rożkowa — 50 gr., Elżbieta Bohdano- 
wiczówna — 50 gr., Paweł Małyszko — 50 gr. 
Eugenjusz Kuczyński — 50 gr., Józef Koz- 
łowski — 50 gr., Stanisław Butkiewicz — 
50 gr., chał Pilecki — 50 gr., i Kazimierz 
Brylewski — 1 zł, Razem zł. sto pięćdzie- 
siąt trzy i gr. 50. 

Zamiast życzeń Noworocznych na rzecz 
Komitetu dla walki z bezrobociem Benjamin 
Epsztejn zł. 10. (dziesięć). 

Dyrektor Bohdan Szachno zamiast wizyt 
noworocznych złożył na cele Polskiej Macie- 
rzy Szkołnej Z. W. zł. 100 (sto zł.). 

* * k 

Dyrektor Józef Korolec zamiast wizyt No- 
worocznych złożył na cele Polskiej Macierzy 
Szkołnej zł. 500 (pięćset). 

Zamiast życzeń świątecznych i Noworocz- 
nych pracownicy Państw. Nadleśnictwa Du- 
niłowickiego składają na rzecz walki z bez- 
robociem kwotę zł. 10. * 

    

   

      

    

  

  

  

  

  

   

** * 
Dr. Raubo w Smorgoniach — 10 zł. 

: * о* * - 

Zamiast życzeń noworocznych złożył p. 
Marjan Biernacki, dyrektor Wileńskiego Od- 
działu PKO.. kwotę zł. 10 na rzecz bezrobot- 
nych do rąk Komitetu Wojewódzkiego. 

EE. 

  

Pod adresem Wojewódzkiego Komitetu do 
Spraw Bezrobocia nadesłał Wileński: Prywat- 
ny Bank. Handłowy 250 zł.,. którą to sumę 
przeznaczyła wspomniana instytucja tytułem 
jednorazowej ofiary na bezrobotnych. 

Na tenże eeł złożyłi: Wydział Powiatowy 
pow. wileńsko-trockiego kwotę 232 zł. 72., 
zebraną przez gminy powiatu  wiłeńsko- 
trockiego na rzecz. bezrobocia. 

Zamiast wizyt noworocznych złożył ua 
rzecz bezrobotnych m. Wilna 200 zł. p. Jó- 
zef Korolec, prezes Zarządu Komun. K O. m. 
Wilna, dyrektor Tow. Ubezp. „Przezorność'*. 

Na bezrobotnych złożyli zamiast życzeń 
noworocznych p. preżes Sądu Apelacyjnego 
Wacław Wyszyński 20 zł, wiceprezes Ра 
tjanowicz — 10 zł., wiceprezes Dmochows 
10 zł. 3 

    

  

Jak zorganizowana jest 
6. P. U. 

Dobrze poinformowany moskiewski ko- 
respondent organu rosyjskich socjaldemo- 
kratów „Socialisticzeskij Wiestnik“ wycho- 
dzącego w Berlinie, przynosi nowe szcze- 
góły z działalności G. P. U. (sowieckiej po- 
licji państwowej), której zadaniem jest tę- 
pić przeciwników pólitycznych systemu 50- 
wieckiego. 

Ci, którzy znali pracę GPU. w dawniej- 
szych czasach — pisze korespondent wspom 
nianego pisma — nie potrafią sobie przed- 
stawić obecnych zracjonalizowanych i bar- 
dziej wyrafinowanych metod pracy tej in- 
styłucji sowieckiej. Specjalną sorłę pra- 
cowników GPU. stanowią jej organa śled- 
cze. Z jakich to ludzi rekrutują się ci u- 
rzędnicy? Są to w wielu wypadkach dawni 
prawnicy, adwokaci, ludzie z wyższem wyk- 
ształceniem, z doskonałą „ogładą towarzy 
ką“. Oddział śledczy GPU. jest wogóle naj- 
grzeczniejszą instytucją w ZSSR. Zanim 
wglądną do duszy człowieka, poczęstują go 
papierosem i schlebiają mu. Jednakowoż bia 
da ofierze, gdy z pod maski grzeczności wy- 
chyli się prawdziwe obłicze GPU. Nie zna 
miłosierdzia. W' oddziale śledczym są spec- 

    

  

  

„jaliści do przesłuchiwania ludzi różnych cha- 
rakterów. Urzędnik przeznaczony do przesłu- 
chiwania „ludzi sentymentalnych* potrafi 
grać na najbardziej delikatnych strunach 
duszy ludzkiej. Są również. fachowcy. dla 
„brutalnych przesłuchiwań" którzy posługu- 
ją się groźbami i którzy krzyczą przeraźli- 
wie. Specjalni fachowcy przesłuchują w spra 
wach religijnych. Są wreszcie fachowcy dla 
przesłuchań trwających bardzo długo. Prze- 
słuchiwany przebywa w lokału urzędnika 
Śledczego niekiedy przeszło 24 godzin bez 
przerwy a urzędnicy kilkakrotnie się zmie- 

niają. ы 

Naczelne organa GPU. gorliwie śledzą po- 
stęp nauki europejskiej. Członkowie GPU. 
uczęszczają na odczyty z dziedziny psycho- 
logji i psychoanalizy. Dyscyplina w GPU. jest 
nadzwyczaj ostra. Za najmniejsze uchybienia 
członek GPU. może skazany być na zesła- 
nie na wyspy Sołowieckie lub rożstrzelany 
bez jakiegokolwiek sądu, (Centropress). 

WŚRÓD PISM. 
„Naokolo Šwita“ Nr. 92 rozpoczyna felje- 

ton Jarosława Janowskiego p. t. „List zimo- 
wy“, w którym autor (na tle świetnych zdjęć 
A. Wieczorka) snuje interesujące i żywe ref- 
leksje na temat pokrewieństwa duchowego 
człowieka z krajobrazem, oraz niedostatecz- 
nej ochrony jaką daje technika przed siła- 
ini przyrody. Aktualny feljeton „Jak przetr- 
wać kryzys*, „Rozmaitości*, artykuł filmo- 

wy, „Świat pod nowym kątem" — pozatem 
dwie zręczne nowele, anegdoty o T. Ediso- 

« nie oraz szereg znakomitych zdjęć i reporta- 
ży fotograficznych — składa się na różno- 
rodną treść nuineru. ” 
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- Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie IX rewiru 

Konstanty Karmelitow, zam. w Wilnie przy ul. Gim- 
nazjalnej Nr 6 m. 14 na zasadzie art. 1030 U.P.C. po- 
daje do wiadomości publicznej, 
1932 r. od godz. 10-ej rano w Wilnie przy ul. 

że w dn.5 stycznia 
Wileń- 

skiej 15, odbędzie się sprzedaż z licytacji, należące- 
go do Chjeny Turgiel, firma „Elegant“, majątku rucho- 
mego, składającego się z różnej konfekcji damskiej 
i męskiej, oszacowanego na sumę 15470 zł., na zaspo- 
kojenie pretensji Judela Cbhaita i firmy bracia A. i M. 
Perlmutter w sumie 15500 zł. z */,0/, i kosztami. 

Opis rzeczy i szacunek takowych przejrzany być 
może w dniu licytacji zgodnie z art. 1046 U. P. C. 

1830/VI Komornik Sądowy K. Karmelitow, 
  

MASZYNISTKA 
poszukuje posady, 
jak również może być 
angażowana do biura 
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“ 

nej gotówce 

niska, 

wane i 

wolne, 

  

i tanio przy minimal- 
posiada 

do sprzedaży piękne 
majątki ziemskie,ośrod= 

ki, działki, place, let- 
kamienice. do- 

chodowe, domy muro- 
drewniane z 

ogródkami, Mieszkania 

  

OKAZYJNIE| 

| 
$ 
i 
i 

Dom H./K. „Zachęta* 
Mickiewicza I, tel. 9-05 

  

DO WYNAJĘCIA 

LUX 
Biekiew. 11, tel. 15-61   
  

   
M.. DRZEWIŃS 

Bonifraterska 6 

  

  3 oraz reperacje kaloszy- 
  

| Pracownia OBUWIA 

"PRZYJMUJE OBSTAŁUNKI i REPERACJE 
i śniegowców:*     

c 

0 czem się nie myśli 
Początek seansów o godz. 4-ej, w dnie świąteczne o godz. |-ej. 

PIANINO 
do sprzedania 

  

. Jagiellońska 3—27 8492 

"Pianina ок 
wynajmuję — Mickiewicza 
37—32, Wiejście z ulicy 
Ciasnej, p. Estko. + 7702 

  

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

Zakład Fryzjerski 
męski i damski E. Trocki 

W. Pohulanka 15 
ceny dostępne. 8807 
  

Mieszkanie do wynajęcia 
z5 pokoi, kuchni z wszel- 
kiemi' nowoczesnerii wy- 
godami "ul. Fabryczna 20 

polski Józef Węgrzyn, igo Sym, W. Walter i inni 
Ceny miejsc od 40. pr. 

Potrzeba 5.000 — 6.000 
tyś. zł. pod | numer hi- 
poteki placu w Wilnie. 
Wiadomość w Biurze Re- 
klamowem Garbarska |. 

Garaż 
do wynajęcia Kolejowa 15 

    OKAZYJNIE. 
Palta zimowe damskie i 
męskie, dachy i inne futra, 
obuwie, skórki, ubra- 
nia, jedwabie, bieliznę, 
swetry, pianina, fortepia- 
ny, motory elektryczne, 
złoto, srebro, brylanty i 
wiele innych pozostałych 
z licytacji rzeczy sprze- 
daje tanio — LOMBARO, 
ul. Biskupia 4, tel. 14-10, 
(od 9-ej do 2-ej po poł. 
iod 5 do 7 w.) 8602   

DUŻY LOKAL 
na 2-giem piętrze w domu 
przy ul. Mickiewicza 11-a 
w nowej nadbudówce. 
Rozkład wewnątrz może 
być zastosowany do wy- 
magań lokatora Inform 

" Mickiewicza 28-6, t. 385. 
  

Tanio do sprzedania sklep 
spożywczy z koncesją 

- wódczaną w centrum mia- 
eta. Wiadomość w Biurze 
Reklamowem St. Grabow- 

"skiego Wilno, Garbarska 1 

  

Drukarnia „Zaiex*, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, telefon 8-40. 

  

  

Od roku 1843 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka jt.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 
ma dogodnych waronkach 

I NA RATY. 
NADESZŁY NOWOŚCI. 

8324 

  

GOTÓWKĘ 
lokujemy bez kosztów ; 
na dobre oprocento- 
wanie, gwarancja soli- 
dna, zabezpieczenie 
nieruchomością. Ter- 

min dowolny 
Dom H.-K. .Zachęta” 
Mickiewicza I, tei 905 

    
PEWNA i RENTOWNA 

LOKATA KAPITAŁU 

DOLARÓW 2 000 
wskaże APTEKA 

Ww LACHOWICZACH 
= : 8886 

W. folwarku MARKUCIE- 
SWISTOPOŁ m. WILNO 

Sprzedają się 

PARCELE 
na dogodnych warunkach 
Zgłoszenia u właścicielki 
tegoż majątku. 8884 

Pracownia krawiecka 
LonginakKulikowskiego 

ul. Wielka 13, 
przyjmuje zamówienia na 
roboty męskie i damskie 
oraz futra. Wykon. solidne 
Ceny dostępne. 6812 

Dr. SŁYRWINIT 
choroby wenerycznne, 
skórne i moczopłciowe 

Wielka 19, 

  

    

Nr. 300 (2242) 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
ARESZTOWANIE JESZCZE JEDNEGO 

CZŁONKA „ZŁOTEGO SZTANDARU*. 

W toku dalszego dochodzenia w sprawie- 
aresztowanych ezłonków „Złotego sztanda- 
ru* poszlakowanych o insecentzowanie napa- 
du rabunkowego na Sofjanikach oraz © 
podrzucenie 6 granatów ręcznych w miesz- 
kanłu byłego herszta „Bruderierajnu* Arona: 
Wójeika vel „Orki Setkit* został w dniu- 
wczorajszym aresztowany niejaki Hirsz. 
Pernsztejn znany policji pod przezwiskiem: 
„Kanarek*, 

Pernsztejna osadzeno w areszcie eentral-- 
nym do dyspozycji władz sądowo Sledezych.. 
Wobee powyższego sądzić nałeży, że wyjdą: 
jeszcze najaw dalsze szczegóły tej bądź © 
bądź niecodziennej afery w święcie pod- 
ziemnym. (ch 

OSZUKAŁ. 2 

Genia Wysocka (Zawalna 36) doniosla po- 
licji, że Prokopowicz Mieczysław (Kopanica 
14) pod pretekstem ożenku wyłudził od nież 
90 zł. gotówką i materjał na ubranie; naraźa- 
jąc ją na szkodę łącznie 220 zł. 

ZATRUCIE. 
Pogotowie Ratunkowe przewiozło do szpi- 

tala Sawicz 29 b m. wieczorem niejaką Emil- 
ję Kowałewską (Bakszta 8), która zachoro- 
wała wśród objawów silnego zatrucia nic- 
ustaloną narazie trucizną. 

PODRZUTEK 
W przedsionku domu Nr, 35 przy u. Le- 

gjonowej znaleziono 29 b. m. podrzutka płci: 
żeńskiej w wieku około 4 dni. Umieszczona 
go w przytułku Dzieciątka Jezus. 

KRADZIEŻE. 
W dniu 29 b. m. Rymszo Tekli (Starogro- 

dzieńska 13) z niezamkniętego mieszkania 
skradziono 50 zł.ymetrykę urodzenia i kartę 
niezaniożności. Ustałóna, że kradzieży tej 
dokcnał Wiśniewski Leon (Malinowa 21), któ 
rego jednak narazie hie zatrzymano i skra- 
dzionych pieniędzy i dokumentów nie odna- 
leziona. э Ы 

Giełda warszawska z dnia 30.XIL. b.r. 

WALUTY | DEWIZY: 
WRRCPE aa 8,90—8,92 — 8 8@ Gdańsk .. . . 17410 17458—11307 Holandja —. . 356,10—339,60 —355.70—357 20 
Londyu 86,50— 0,47— 30 61 — 10,3% Nowy York . ©... ,8,917—8,627— 8,897 Nowy York kabel . . -8,923—8,943 830% pap 73 » 81,96 —85,05—34,87 
Praga .. .. 2 . „ 26411 — 26,48 - 26,35 
Szwajcarja . | 173,90 —174,73—173,47 
Berlin = «br. nieoficjaln. . - 211,50 
Tendencja niejednolita, 

PAPIERY PROCENTOWE: 

   

    

3% pożyczka budowl.' .--. . . . . . . 30, > 
4% inwestycyjna" : . ... .. . „ 730% 
3% pożyczka: Konweraytna . . 38,00—39,00» 
6% solarowa' | 52,50 54.00—53,(0 
4% 'dołarowe --.4 . . . . . ... . 43,20 
8% L.ć. Bd. K.4 B.R., ob.B. GK. . 94,00 
Te same Taksi k 01. 6.0... . ©. 8805 
4'/,% ziemskie . '. . . « - . 29,75 i 
8% warszawskię . . . . . « .6-00—62,75 | 
8% Częstochowy: . .. . ... „Mów 
ŠA S AUO 
6% Łodzi 4 keri SOS = 
10% -Radomia 1:7 5 i ia 0-63 EW. j 
В0 КЗ оьв аааа от 12-238 ! 
8% warsz pożyczki szkolneį Петм. . 64.25. 
Tendencja dla pożyczek i listó x niejednolita: 

AKCJE: 

GAL GEST REG REC mr - 105,60 
Sole potasowe 4-0. -».9800—967 % 
Lilpop . . . . -« . : . 12,55—12,75—125G0 

Tendencja utrzymana 

POŻYCZKI POLSKIE w NOWYM YORKU: 
Dillonowska . . . . . . . . . 49,600—50/6 
Stabilizacyjna . . . . 47,00—47,:0 

Dolar w obrotach pryw. w płac.  . . 8,90 
Rubel za 10 w tranzakcji » „ . . 501, @ 

Akuszerka 

| tamże gabinet kosmetycz 

Hauryłkiewiczowa 
przyjmuje od godz. 11—12 
i 5—6 po poł. Choroby 
skórne, leczenie włosów, 
kosmetyka lekarska i ope- 

racje kosmetyczne. 
ui. Wileńska 33, m. 1. 

8494 

Dr. Medycyny 

A. CYMBLER 
Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe 

Mickiewicza 12 
róg Tatarskiej, tel. 15-64. 
Przyjmuje od 9-2i5'/4-7w 

M Kenigsberg 
Choroby skórne, 

weneryczne 
1 moczopłei we, . 

ulica Mickiewicza 4 - 
telefon 10-90, 

od g dz. 9—12 1 4—8. 

M. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciówe, 

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

W. Z. P. 29. 

Dr J. Bernsztein 
choroby skórne, wenerycz- 

ne i moczopłciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 

przyjmuje od 9—1 i 4-8 

  

  

  

  

  

z.wP 84] „ZNICZ% 
® ka Kr. 1 

Akuszerka RE ta 
Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Zamkową 3, m. 3 

ny, usuwa zmarszczki, bro: 
dawki, kurzajki i wągry 

Ura LAKNETOWA 
przyjmuje od 9 40 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 
W. Z. P. Nr. 69. | 8528 
  

tporania Joki, 
indywid. lub w grupach. 
Ui. 3-go. Maja 7, m. 11. 
Porozumieć się w godz. 
91M 1 3—% 8626 
  

Dwie panienki z śred- 
niem wykształceniem po- 
szukują posady ze skrom= 

nem wymaganiem. 
Obojętne — na wsi czy w 

mieście. Łaskawe oferty 
do redakcji Kurjera Wie 
leńsk. pod „Kryzys”. 
  

Najsolidniej i najtaniej 
wykonywa wszelkie robo 
ty w zakres elektryczno- 

ści wchodzące 
koncesjonowany elektro-monter" 

M. Brażewicz 
W. Pohułanka AJ 8. 

Dzieła książkowe, 
druki, książki dla 
urzędów, biłety wi- 
zytowe, prospekty, 
zapioszenia, afisze 
i wszelkiego, rodza- 
ju roboty drukarskie 

  

     

    

  od godz. 3—1 i 3—7 

  

W. Z. P. 48. 8323 WYKONYWA 
PUNKTUALNIE 

Akuszerka = TANIO — 
SOLIDNIE       Mara Rredina 

przyjmuje od 9 r. dc 7 w 

przeprowadziła się . 
ul. Mickiewicza 22, m. B 
tel. 14-05. W. Z. Nr 3093 

zaańćj tGmy 
Pianin0 "b; aobryw 
stanie sprzedam z okazji 
b. tanio Wileńska 17—2 

Popierajcie 

  

  
Redaktor odpowiedziałńy Witold Kiszkis. 

Wosterieee e zez mz zna zza 

przemysł 

krajowy 

   
     


