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Unja kościelna należy do zagad- 

Na przestrzeni 

  

nień uniwersalnych. 

kilku wieków zagadnienie to wikła się 

w lesie sprzeczności uczuciowych i ro- 

zumowych. 

Sam termin „unja* wywołał długą 

dyskusję i oznacza zarówno unję po- 

wszechną, jak też może być zastoso- 

wany do imiennie dokonanych unij, 

jak Florencka i Brzeska, terminem 

tym określa się wreszcie wznowioną 

w Kościele Rzymsko-Katolickim ideję 

połączenia wyznawców Cerkwi Pra- 

wosławnej z tym kościołem przez za- 

chowanie im obrządku wschodnio- 

słowiańskiego. 

Podczas kiedy nauka polska i pu- 

blicystyka katolicka pod terminem 

unja rozumie jedność kościelną, zjed- 

noczenie poszczególnych części, nauka 

rosyjska i publicystyka prawosławna 

pod słowem unja chce raczej widzieć 

takie zjednoczenie, które nie świad- 

czy o złaniu się dwóch odrębnych do- 

tąd kościołów, lecz jest zjednoczeniem 

się ich, gwarantującem pod wspólnym 

niejako dachem zachowanie autono- 

mji odrębnych organizmów  kościel- 

nych, odrębnych organizacyj wyzna- 

niowych. 

Jeżeli sam termin, oznaczający 

zjednoczenie kościołów, nasuwał nie- 

porozumienia i wywoływał spory — 

tem bardziej napotykała nieprzezwy- 

ciężone trudności realizacja praktycz- 

na myśli zjednoczenia kościołą wscho- 

dniego z zachodnim. 

Kościół Katolicki w dążeniu swem 

do uniwersalności posiada i rozwija 

przeróżne formy obrzędowe. Sam ob- 

rządek wschodni dzieli się na sześć 

odmian: obrządek grecki czy bizan- 

tyjski, ormiański, syryjski, chaldej- 

ski, maronicki i koptyjski. 
Najbogatszy pośród tych obrząd- 

ków — wschodnio-słowiański czyli 
bizantyjski dzieli się znowuż na sześć 
grup: grecką czyli helleńską, słowiań- 

ską, rumuńską, albańską, arabską 
czyli melchicką i gruzińską. 

Obrządek wschodnio-słowiański w 

wyniku rozwoju historycznego wy- 
tworzył dwie swoje nowe formy: tak 
zwaną unicką czyli grecko-katolicką, 
i tak zwaną synodalną czyli rosyj- 
ską. 

Historja Kościoła Katolickiego u- 
czy nas, że cały szereg papieży poświę- 

cał najgłębszą uwagę i czynił hero- 

iczne wysiłki w sprawie zjednoczenia 

schizmatyckiego wschodu z kościo- 

łem zachodnim. Wiemy z historji Ko- 

ścioła Unickiego w Polsce ile to ist- 
nieje dekretów Stolicy Apostolskiej, 
nakazujących przyjmowanie  prawo- 
sławnych do Kościoła Katolickiego, 
wyłącznie w obrządku wschodnim, na- 
tomiast zakazujących przechodzenia 

wiernym z obrządku wschodniego na 
łaciński, jak gdyby forma nabożeńst- 
wa i wyznawania wiary była momen- 

tem tak dalece decydującym w tych 

rzeczach, że aż wymagała trzymania 
się jednego obrządku, pomimo że wa- 
runki historyczne, wpływy kultury, 

oddziaływanie środowiska skłaniałyby 

wiernych do poddawania się formom 

dominującym danego wyznania, czyli 

mówiąc o Polsce Przedrozbiorowej— 

obrządkowi łacińskiemu, od wieków 

tu zakorzenionemu bez żadnych form 

przejściowych, z nielicznemi tylko 
wyjątkami, które nie podważają ani 
na jotę wniosku licznych badaczy i 
historyków. 

Odwieczna tendencja pozyskania 

prawosławnego wschodu, dążność do 

zwiększenia kościoła о blisko 100 

miljonów wyznawców, rozrzuconych 

od Mińska do Władywostoku i od Ty- 

flisu do wysp Sołowieckich, zawsze 

stawiała przed oczy Stolicy Apostol- 

skiej te formy obrządkowe przez któ- 
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Pro Russia. 
re mogło się dokonać upragnione zje- 
dnoczenie. 

co dokonali 
wielkich aktów prawodawczych w od- 

niesieniu do wschodu rosyjskiego, na- 

czelne miejsce przypada Papieżowi 

Piusowi XI. Od innych swoich poprze- 

dników Pius XI różni się bezpośred- 

nią znajomością terenu Rzeczypospo- 

litej, przez który to teren ma się od- 

bywać akcja, idąca wgłąb Rosji. Ta 

okoliezność wyróżnia obecnego Papie- 

ża wśród namiestników Stolicy Apo- 

stolskiej i każe nam ze zdwojoną u- 

wagą przestudjować to wszystko, co 
w zakresie ustawodawstwą Watykanu 

w odniesieniu do obrządku wschodnie- 

W rzędzie papieży, 

go wychodzi z zarządzeń Piusa XI. 

Z okazji jubilejuszu. pięćdziesięcio- 

lecia kapłaństwa swego w roku 1929 
wypowiedział Papież Pius Xl-ty te 
znamienne słowa: „Codziennie, bez 

wyjątku, od dłuższego czasu, od po- 

czątku, wystawiamy sobie - podczas 
mszy św. Rosję, wszystkich jej kapła- 
nów, wszystkich jej wyznawców wia- 
ry, wszystkich wierzących, i katoli- 
ków i tych, co nimi nie są.-Nie dość 
powiedzieliśmy: udajemy się z Panem 
Jezusem podczas każdej mszy do Ro- 
sji. On codziennie wędruje z nami od 
Mińska do Władywostoku, od Ту - 
su do wysp Sołowieckich: błogosła- 
wimy, modlimy się, kochamy, spo- 
dziewamy się razem,  przedewszyst- 

kiem cierpimy z nimi, ze wszystkimi”. 

Słowa te wymownie świadczą jak 
wielką rolę gra Rosja w poczynaniach 
obecnego papieża. Stąd działalność 
Piusa XI w sprawie Rosji, mająca na 
celu pociągnięcie do katolicyzmu pra- 
wosławnego wschodu. Stąd określenie 
Monsignora Ratti jako „papieża -mi- 
syjnego“. 

Publicystyka katolicka obliczyła 
ile aktów w sprawie nawrócenia 
wschodu prawosławnego wydał Pius 
XI. Dosięgają one od roku 1922 liczby 
88 encyklik, bull, dekretów, przemó- 
wień, zarządzeń i t. p., dotyczących 
kościołów wschodnich, a mają to Być 
tylko akta główniejsze. Spora więc doj- 
dzie jeszcze ilość mniejszej wagi po- 
sunięć w tej sprawie. To daje miarę 
zakresu akcji Piusa XI ,.pro Russia". 
Od encykliki Ubi arcano, poprzez en- 
cyklikę Ecclesiam Dei i Mortalium 
animos, aż do całkowicie wschodowi 
poświęconej encykliki Rerum Orien- 
talium — przewija się głęboka troska 
o to „aby wszyscy byli jedno”. A z о- 
kazji 1600-lecia Soboru Nicejskiego w 
roku 1925 Bazylika Św. Piotra roz- 
brzmiewała uroczystą celebrą wscho- 

dnią, „chyba po raz-pierwszy w ciągu 

historji — dodaje publicysta kato- 

licki. 

W tymże 1925 roku powstaje przy 
Kongregacji dla Kościoła Wschodnie- 
go specjalna Komisja „Pro. Russia“. 
Do kompetencji komisji tej należały 
sprawy Kościoła Katoł. w Rosji oraz 
Rosjan, rozproszonych na emigracji. 
W r. 1930, po wzmożonych prześlado- 
waniach religijnych w Rosji, Pius XI 
postanawia komisję tę uniezależnić 
od Kongregacji dla Kościoła Wschod- 
niego i usamodzielnioną / specjalnem 
Prawem poddać swej jedynie władzy. 
Przewodniczącym tej komisji został 
prezes Papieskiego Instytutu. Wschod- 
niego w Rzymie i dotychczasowy kon- 
sultor komisji / Monsignor Michał 
d'Herbigny, tytularny biskup  Ilio. 
Według zarządzeria papieskiego . do 
kompetencji komisji „Pro Russia 

mają należeć sprawy Rosjan, znajdu- 
jących się w Rosji, jak i na emigracji. 
Zachodzi tylko pytańie, co przez wy- 
raz Rosjanie rozumie dokument pa-- 

pieski. 

znawca spraw kościelnych X. J. Ur- 

ban „pod mianem „Russi* zozumiano 

Otóż jak twierdzi doskonały , 

katolików wszystkich narodowości, t.j. 

całość Kościoła Katolickiego w Rosji 

bolszewiekiej... liczne Rosyj (tak!) lu- 

` jak również wszystkich Rosjan- 

emigrantów. 

Nie dość tego. 

   

dy 

Do kompetencji komisji „Pro Ru- 

ssia'* ponadto zostały wcielone wszy- 
stkie sprawy, związane z akcją unij- 
ną i pozyskiwaniem wyznawców ob- 
rządku wschodniego, inaczej mówiąc 

również i akcja unijna w Połsce, cho- 

ciaż się odbywa ona na terenie Polski 

i dotyczy nie Rosjan, lecz obywateli 

Państwa Polskiego narodowości bia- 
łoruskiej, ukraińskiej, rosyjskiej, no 
i polskiej. ‚ 

Wobec faktu tego stajemy nietyl- 
ko zdziwieni, ale, rzec można, i bez- 

radni. Jako obywatele Państwa Pol- 

skiego bolejemy, że sprawy unijne z 

części naszego suwerennego terytor- 

jum państwowego, t. j. Ziem Wschod- 

nich, znalazły się w komisji, powoła- 

nej dla Rosji i Rosjan, względnie oby- 

wateli rosyjskich; jako katolicy jeste- 

śmy dotknięci faktem, że powracający 

na łono Kościoła Katolickiego obywa- 

tele polscy Białorusini i Ukraińcy mu- 

szą dokonywać zmiany wiary i wy- 

znania pod narodowem hasłem rosyj- 

skiem, uwidocznionem w nazwie ko- 

misji, będącej najwyższą po papieżu 
władzą dla katolików obrządku wscho 
dniego. 

Konsekwentny, ale zdumiewający 
z tego wniosek jest taki, że Polak, Bia- 

łorusin, Ukrainiec, powracający do 

wiary swoich ojców, siłą ongiś „na- 
wrėconych“ na prawosławje, odbywać 

to musi w imię hasła „pro Russia“, 
dla Rosji, czy za Rosją, która w rze- 
czach wiary i wyznania, również jak 
i w innych, pozostawiła w naszym kra- 
ju tak przykry i bolesny dorobek, tak 
smutne wspomnienia, tak brutalną hi- 

stor ję... { 
Wypada wreszcie wśród zarządzeń 

Stolicy Apostolskiej, mających na cełu 
Rosję, wymienić nominację w połowie 
r. 1930 ks. Piotra Buczysa, generała 
księży Marjanów w Rzymie, biskupem 
obrządku bizantyjsko-słowiańskiego z 
powierzeniem mu spraw Rosjan-emi- 
grantów, którzy przeszli na katolicyzm 

obrządku wschodniego. 

I to zarządzenie wywołało zrozu- 
miały w Polsce niepokój, bowiem ju- 
rysdykcji nowego biskupa mogły pod- 
legać sprawy Rosjan-katolików, esiad- 
łych na naszych Ziemiach Wsehod- 
nich, a pośrednio i inne sprawy ob- 
rządku wschodniego w Polsce, nieja- 
ko utożsamione niechcący z rosyjsko- 
ścią. W pół roku później jednak przy- 
szła nominacja ks. biskupa Czarnec- 
kiego, którego pieczy poruczono pol- 
skich katolików obrządku wsehod- 
niego. 

Jeżeli do tego wszystkiego dodamy 
zakładanie seminarjów i instytutów 
wschodnich, gdzie panuje język rosyj- 
ski jeżeli przyjrzymy się akcji w tere- 
nie z hasłami prorosyjskiemi—otrzy- 

mamy całość i wielkość obrazu, na 
którym widnieje nadpis: „pro Russia“. 

Nikt nie może wątpić w to, że na- 

wrócenie Rosji to wielka rzecz. Spo- 
łeczeństwo polskie w olbrzymiej swej 
masie zdaje się być dalekie od uczuć 
szowinistycznych w stosunku do Ro- 
sji. Staramy się rzucić zasłonę na do- 
znane krzywdy, chcemy odbiee dale- 
ko od nastrojów dawnej Rosji wobec 
nas i płacić pięknem za nadobne. 
Współczujemy z Rosją w jej dziejo- 
wem nieszczęściu, którego jesteśmy 
świadkami. Wysoko cenię ponadto je- 
den z najpiękniejszych języków świa- 
ta: mowę Puszkina j Tołstoja. Ale 
trudno znaleźć uzasadnioną rację lo- 
giczną, trudno wywołać przychylne u- 
czucia dla faktu podporządkowywania 

Audjencja. 
WARSZAWA, 20. 11. (Pat). Pan 

Prezydent Rzeczypospolitej przyjął w 
dniu 20 b. m. wiceministra spraw woj- 
skowych gen. Sławoj-Składkowskiego. 

Minister Pieracki u Marszałka 
Piłsudskiego. 

WARSZAWA, 20. 11. (Pat). Pan 
minister Pieracki, zastępujący obecnie 
p. premjera Prystora, został w dniu 20 
b. m. przyjęty przez p. Marszałka Jó- 
zefa Piłsudskiego. 
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«fe. Kazimierza Okulicza, 
zmarłego dnia 9-go listopada (starego stylu) 1911 roku w Karolowie Ziemi Ко- 
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Dzieci i wnuki. 

Zatarg chińsko-japoński w Lidze Narodów. 
Japonja zgadza się na wysłanie do Mandżurii 

komisji z ramienia Ligi. 
PARYŻ, 20. 11. (Pat). Wczoraj 

wieczorem nadeszła z Tokjo wiado- 
mość do ministerstwa spraw zagrani- 
cznych, że rząd japoński zgadza się 
na wysłanie do Mandżurji z ramienia 
Ligi Narodów komisji oraz na odro- 
czenie rozpatrzenia innych jego pre- 
tensyj. Wobec tego program prac Ra- 
dy Ligi ulegnie zmianie. 

Tajne posiedzenie. Rady, zapowie- 
dziane w godz. 11 w piątek, odbędzie 
się po południu o godz. 4. Obrady 
odbywać się będą przy drzwiach zam- 
kniętych. Ranek poświęcił min. Briand 
rozmowie z Davesem, delegatem Sta- 
nów Zjednoczonych oraz przedstawi- 
cielami Japonji i Chin. 

Pismo wyjaśniające Japonji wywołało 
odprężenie w kołach Ligi. 

PARYŻ, 20. 11. (Pat). Jak donosi „Le Pe. 
tit Parisien“, ambasada japońska doręczyła 
Briandowi wczoraj o godz. 21 pismo, wyjaś- 
niające, iż zdaniem rządu japońskiego, nie 
jest już konieczne natychmiastowe uznanie 
bez zastrzeżeń przez rząd nankiński 5 zasa- 
dniczych punktów, mających stanowić przed- 

  

    

miot bezpośrednich rokowań między rządem 
japońskim i nankińskim, Rząd japoński zga- 
dza się na utworzenie komisji ankietowej pod 
warunkiem, że składać się ona będzie z osób, 
wybranych bezstronnie. Pismo japońskie wy- 
wołało powszechne odprężenie w kołach Ra- 
dy Ligi Narodów. 

Rada Ligi za wysłaniem komisji ankietowe. 
PARYŻ, 20. 11. (Pat). W piątek 

po południu odbyło się nowe tajne po- 
siedzenie Rady Ligi Narodów. 

Według wiadomości, które trafiły 
nazewnątrz, Rada wypowiedziała się 

za wysłaniem komisji dla przeprowa- 
„dzenia na miejscu ankiety o której 
była mowa wczoraj. Nie wiadomo je- 
szcze, kiedy będzie miało miejsce po- 
siedzónie publiczne. 
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Konferencja Okrągłego Stołu 
przyczyną głębokiego konfliktu wewnątrz większości 

rządowej. 
LONDYN, 20. 11. (Pat). — Konferencja 

Okrągłego Stełu, dobiegająe keńca, staje się 
coraz wyraźniej przyczyną głębokiego kon- 
filktu wewnątrz większości rządowej. Mae 
Donałd wykazuje uczciwą wolę zakończenia 
konferencji w sposób, który dawałby Indjom 
pewną satysfakcję w kierunku wzmożenia 
już teraz samodzielności państwowej. Indyj, 
pozosnowiając wprowadzenie pełnego statu- 
tu dominjalnego na ckres późniejszy, gdy 
załatwione zostaną spory pomiędzy Hindu- 
sami a mniejszościami co do kurjalnego pe- 
działu wyborców i mandatów w przyszłym 
parlamencie centrałnym i parłamentach pro- 
"wincjonalnych Indyj. Natomiast grupa skraj- 
mych konserwatystów w Churchillem i Łor- 
dem Lloydem pragnie, aby rząd wykorzystał 
lmpas mniejszośiiowy celem zlikwidowania 
konferencji Graz ograniczenia praw, jakie 
rząd zamierza :Gdrazu nadać, do załeceń ra- 
portu Simena, «zyli rozszerzonej autonomji 
'w poszczególnych prowinejach bez upraw- 
nień jakiegókółwiek rządu centralnego. Rze- 
eznikiem tej grupy w gabinecie jest minister 
"do spraw fndyj sir Samuel Hoare, którego 
zochawanie śię na posiedzeniach konferencji 
staje się coraz bardziej nieustępliwe i wy- 
wołuje ostrą 'krytykę nietylko delegatów hin 
duśkich, ste nawet części i delegatów bry- 
tyjskich. Sytuacja doszła dzisiaj do punktu 
*kulminacyjnego. 

Wezoraj -ókoło północy grupa konserwa- 
tystów z łsrdem Lloydem na czełe zwróciła 
uwagę Mae Donałda i Baldwina, że parla- 
ment nie będzie się czuł związanym jakiem- 
(kółwiek oświadczeniem Mac Donalda i že 
wskazane byłóby odbycie dyskusji w parła- 
smencie, zamka 'Mae Donald poczyni obowią- 

zujące przyrzeczenia na końcowem posiedze- 
niu konferencji. Dzisiaj rano premjer zwołał 
naradę gabinetową, na której dojść miało do 
ostrej wymiany zdań między Mac Donaldem 
a Hoare, przyczem premjer zająć miał stano 

wisko zdecydowanie nieustępliwe na korzyść 
Indyj. Spowodowało to ostry atak. Churchi/- 
la na rząd w Izbie przy dyskusji nad t, zw. 
statutem westminsterskim — aktem ustawo- 
dawezym, wprowadzonym przez rząd Labour 
Party w wykonaniu uchwał ostałaiej konfe- 
rencji dominjów. Akt ten, przejęty przez 
rząd obecny, wprowadza szereg uprawnień 
jurydycznych i gospedarczych dominjów w 
kierunku zwiększenia niezałeźności domin- 
jów ed Londynu. 

Akt, broniony z ramiesia rządu przez ini- 
tjatora aktu Thomasa, został zaatakowany 
przez Chirchilła przy przy głośnych oznakach 
zadowołenia kenserwatystow. Chirchill wy- 
sunął szkody, jakie ukt wyrządzi w przysz- 
łości, gdyby rząd zechciał zrealizować „nie- 
odpowiedzialne pomysły zaprowadzenia sta- 
tutu dominjałnego w Indjach*. Natomiast 
mówca Labour Party Cripps całkowicie po- 
parł rząd. Sytuacja jest bardzo niewyraźna 
i eoraz ostrzej występują nazewnątrz roz- 
bieżności wewnątrz większości rządowej, któ 
re już nawet zaczynają przenikać do gabi- 
netu. 

Przypuszczaja, że Mac Donald znajdzie 
wyjście z sytuacji, odraczająe Izbę w przysz 
łym tygodniu, zanim konferencja indyjska 
dobiegnie końca, pozbywając się w ten spo- 
sób coraz bardziej natarczywej ingerencji 
skrajnie kanserwatywnej częśei: własnej więk 
szaści. z 

  

Strajk tramwajarzy w Warszawie wygasa. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawn). 

Maskutek wydanego wczoraj wieczorem 
'kemanikatu Błągistratu Warszawskiego, że 
ci peecownicy tramwajowi, którzy do gedz. 
12 w „południe nia 20 b. m. nie powrócą 
do pracy, będą traktowani jako ci, którzy 
zerwali umpwę, śś od rana odbyły się wie- 
„ce zwiążków pracowników tramwajowych na 
«tórych uchwalone natychmiastowy powrót 
do pracy. Remizy tamwajowe na Pradze i 
w Muranewie, remiza sakowiecka w zupełno- 
ści zostały sruthomieaę. Autobusy częściowo 
wyzaszyły ma miasto. 

6 godzinie 18 min. 45 grupa terrorystėw 

napadła na tramwaj u zbiegu ulic Nowiniar- 
skiej i Franciszkańskiej, wybijając szyby. Na 
pastników w liczbie 4 aresztowano. 

Q godzinie 12 zakończył się bardzo słabo 
obesłany wiec PPS CKW przy ul. Leszno, 
uchwalając strajk aż do zwycięstwa. 

Wobec uruchomienia już wiełu tramwa- 
jów i dalszego zgłaszana się tramwajarzy do 
pracy, uchwała ta zapewne nie będzie miała 
znaczenia. Wodociągi funkejonują normal- 
nie. Pracowniey gazowni i elektrowni nie 
myślą o strajku. 

TAR Vs NA AS OOOO ENN УЕЛЕ 
naszych spra, pod eadzem hasłem, 

abeym celom. 
To dzieli kadzi myślących państ- 

wowo i doceniających należycie wagę 

spraw wyznaniowych od organizato- 

rów obrządku wscjzodniego zarówno 
u rozrośniętej organizęcyjnie góry, jak 
i u bardzo nikłego dołu. . 

Nawiasem mówiąc, ta dyspropor- 
cja organizacyjna ma też swoją wy- 
mowę. wiez. 

Dr. med. EM. CHOLEM 
Urolog. 

Choroby nerek, pęcherza i dróg moczowych 
Jagiellońska 8, tel. 10-63. 

Przyjmuje 12—2 i 5—7. 

PRAWIDŁOWO PRZEPROWADZO- 
NY POWSZECHNY SPIS LUDNOŚCI 
TO PODSTAWA ROZWOJU SPRA- 
WIEDLIWYCH STOSUNKÓW W 
PAŃSTWIE. PAMIĘTAJ O TEM 
UDZIELAJĄC DANYCH KOMISA- 

RZOWI SPISOWEMU. 

Nota japońska w sprawie 
komisji ankietowej. 

PARYŻ, 20. 11. (Pat). Agencja Havasa do- 
wiaduje się z kół japońskich iż ambasador 
japoński w Paryżu wręczyć ma w dniu dzi- 
siejszym ministrowi Briandowi notę, doty- 
czącą ewentualnej nominacji komisji ankie- 
towej, a stwierdzającą, iż komisja ta winna 
przeprowadzić ankietę co do faktów natury 
wojskowej i politycznej. 

Wyniki ankiety nie będą miały żadnego 
związku z ewakuacją wojsk, która zależeć bę 
dzie jedynie od rządu japońskiego oraz -- 
głównie jeśli chodzi o bezpieczeństwo obywa- 
teli japońskich i mienia japońskiego — od 
dobrej woli Chin w przeprowadzeniu pertrak- 
tacyj z Japonją w celu zawarcia ogólnego 
traktatu, którego domaga się Japonja. 

Japonja a udział Ameryki 
w obradach. 

TOKJO, 20. 11. (Pat). Rząd japoński nie 
hędzie sprzeciwiał się udziałowi gen. Dawesa 
w sesji Rady.Ligi Narodów, jednakże japon- 
skie ministerstwo spraw zagranicznych za- 
strzega sobie prawo wysunięcia w przyszłoś- 
ci'kwestji udziału Ameryki w obradach Ва- 
dy Ligi z punktu widzenia prawnego. 

  

Japończycy zbombardowali 
oddział gen. Maa. 

MUKDEN, 20. 11. (Pat. — Japońskie 
wosjka lotnicze zbombardowały oddział gen. 
Maa, złożony z 3 tys. ludzi w odległości 100 
mił na północ ed Charbinu. Oddział chiński 
został prawie całkowicie rozbity. 

Skasowanie 3 konsulatów 
polskich zagranicą. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Ze względów oszczędnościowych 
skasowane zostaną z dniem 1 lutega 
1932 roku konsulaty polskie w. Detroit, 
Bouffalo i Zurichu. 

P. Kirtiklis został mianowany: 
wojewodą pomorskim. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

P. Prezydent Rzeczypospolitej pod- 
pisał nominację dotychczasowego vVi-- 
cewojewody łódzkiego p. Kirtiklisa na 
stanowisko wojewody pomorskiego. 
P. Kirtiklis obejmie urzędowanie w 
Toruniu w dniu jutrzejszym. 

Narady w sprawie bezrobocia. . 
WARSZAWA, 20. 11. (Pat). Dnia 20 b. 

m. w godzinach rannych, w wielkiej sali kon- 
ferencyjnej Prezydjum Rady Ministrów, roz. 
poczęły się obrady zjazdu przewodniczących 
i delegatów sekcyj pracy komitetów woje. 
wódzkich i lokalnych komitetów walki ze 
skutkami bezrobocia, Pierwszy zabrał głos 
i przewodniczył zebraniu prezes sekcji pracy 
Naczelnego Komitetu b. minister p. Jerzy 
Iwanowski, który w dłuższem przemówieniu 
scharakteryzował sytuację naszego rynku na 
tle ogólno.polskiego kryzysu gospodarczego. 

Następnie przewodniczący - udzielił głosu 
p. inspektorowi Zagrodzkiemu, szefowi biura 
sekcji pracy przy Naczelnym Komitecie, któ- 
ry omówił metody pracy biura, poczem na. 
stąpiły sprawozdania poszczególnych delega- 
tów sekcyj pracy komitetów lokalnych. 

Nad sprąwozdaniami poszczególnych pp. 
delegatów wywiązała się ożywiona dyskusja 
poczem przedstawiciele Naczelnego Komite. 
tu z jego prezesem p. Czesławem Klarnerem 
na czele udzielali szczegółowych wyjaśnień. 

Giełda warszawska z dnia 20.XI. b.r. 
WALGTY i DEwszy 
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Z dziejów „wszechpolskich” rządów 
w Bratniej Pomocy U. S.B. 

Spółka dyskontowa z ogr. odp. 
Kiedyś jednak trzeba bylo wyll- 

czyć się z awansów. Ponadto groma 
dziły się nowe rachunki za wydatki 
reprezentacyjne. Pieniądze otrzymane 
ze Szkoły Ogrodniczej wyczerpały się 
kasa centrałna była zbyt na widoku, 
trzeba było obmyśleć nowe środki za- 
radzenia brakowi gotówki. W czerwcu 
1930 r. osk. Puchalski i Czerewko 
wpadli na sprytny pomysł zaciągnię- 
cia pożyczki bankowej. 2500 zł. uzy- 
skano w Banku Towarzystw Spłdziel- 
czych, 2500 zł. w Kasie Komunalnej, 

motywując to potrzebami Bratniej Po- 
mocy. Weksłe wystawił Czerewko, po- 
żyrował Puchalski z dodaniem pie- 
czątki „Bratniej Pomocy', oraz różne 
osoby trzecie, jak weksel w Kasie Ko- 
munalnej dr. Jabłonowski, weksel w 
B. Tow. Spółdz. p. Kownacki i Al- 
brecht, przypuszczając, jak twierdzą, 
że jest to pożyczka na potrzeby Brat- 
niej Pomocy. Pieniędzmi podzielili się 
oskarżeni równo. 23 lipca Spółka speł- 
niła jeszcze jedną czynność. Upoważ- 
niony przez Puchalskiego Czerewko 
podjął z kwestury sumę 2001 zł., prze- 
znaczoną dla Woj. Kom. Pomocy 
Młodz. Ak., poczem suma ta uległa re- 
partycji w ten sposób, że 900 zł. wziął 
Czerewko, jako pożyczkę prywatną 
od Puchalskiego, resztę zaś Puchalski 
złożył tymczasem mna przechowanie 
woźnemu Br. Pomocy Glińskiemu. 

Łatanie dziur. 
Po wyjeździe Czerewki do wojska, 

Puchalski został sam i cały kłopot 
spadł na jego szerokie barki. W sierp- 
niu przyszedł termin płatności wek. 
sla w Banku Tow. Spółdz. Puchalski 
spłacił 600 zł. gotówką, a 1900 prolon- 
gował przy pomocy weksla z wysta- 
wienia Babbickiego, żyrowanego znów 
przez siebie z pieczęcią ,„Bratniej Po- 
mocy'. We wrześniu przyszedł termin 
płatności weksla w Komunalnej Kasie 
oszczędności. Weksel ten mimo starań 
osk. Puchalskiego zaprotestowano i 
zmuszony był go wykupić żyrant dr. 
Jabłonowski. Przy sposobności łatania 
tych luk Puchalski podjął też kwotę 
zdeponowaną u woźnego Glińskiego. 

Pełne zaufanie do p. prezesa. 
Charakterystyczne jest, że kiedy 

w jesieni po powrocie z feryj wypły: 
nęła sprawa niewyliczonych awan 
sów Czerewki, a potem znów sprawa 
jednego z weksli, Zarząd obdarzał ca 
ły czas pełnem zaufaniem swego pre- 
zesa Puchalskiego. Może tłumaczy się 
to faktem, że osk. Puchalski, jak ze- 
znaje św. Kownacki, na terenie Mło- 
dzieży Wszechpolskiej wysuwany był 
stale jako dobry fachowiec i człowiek 
bezwzględnie godny zaufania. Dość, 
że do 9.XII. (świadek Dietrich) Zarząd 
Bratniej Pomocy miał do Puchalskie- 
go całkowite zaufanie. Wyznaczono 
Czerewce termin wyliczenia się z a- 
wansów do 5 listopada, a 27 paździer- 
nika Puchalski otrzymał od Zarządu 
zaświadczenie, że Zarząd ręczy za pra- 
wdziwość jego słów oraz generalne u- 
poważnienie do pertraktacyj z rodziną 
Czerewki i pojechał do stryja oskar- 
żonego adw. Czerewko w Łucku. Po 
powrocie wpłacił na r-k awansów Cze- 
rewki w Bratniej Pomocy 100 zł. Re- 
sztę kwoty otrzymanej od rodziny 
Czerewki zużył na wykup weksla od 
dr. Jabłonowskiego. W styczniu na 
zebraniu Zarządu, kiedy ta sprawa wy 
płynęła Puchalski oświadczył, że przej 
muje wszelkie zobowiązania Czerewki 
na siebie. Faktem jest, że przez kilka 
miesięcy od września do stycznia Za- 

rząd Bratniej Pomocy wykazał abso- 
łutną bierność i dał się powodować 
Puchalskiemu. Dopiero zebranie 16 
stycznia, na którem był obecny kura- 
tor Stowarzyszenia, prof. Jakowicki, 
nadało sprawie właściwy bieg. 

Fachowa gospodarka. 
Wszystkie te wypadki łatwo tłu- 

maczą się na tle całokształtu gospo- 
darki ówczesnego i poprzednich Za- 
rządów Bratniej Pomocy. Zarząd Sto- 
warzyszenia nie wiedział o losie całe 
go szeregu sum, które przechodziły 
przez jego ręce. nie przechodząc jed. 
nocześnie przez księgi. Nie sporządzo- 
no ani razu bilansu otwarcia, nie by- 
ło nigdy przeglądu aktywów i pasy- 
wów Stowarzyszenia. Nic dziwnego, 
że wkońcu doprowadzono „Bratnią 
Pomoe* do stanu zadłużenia na dzień 
1 stycznia 1931 r. w sumie 52 tys. zł., 
podczas gdy cały dochód roczny wy- 
nosi maksymalnie 48 tys. zł. „Bratnia 
Pbmoc'* stanęła przed widmem ban- 
kructwa i gdyby nie pożyczka państ 
wowa i wytężona praca obecnego Za- 
rządu w kierunku uporządkowania ra 
chunkowości i wprowadzenia stałych 
norm gospodarowania, oraz ofiarne 
wykonywanie przez pojedyńczych 
członków obecnego Zarządu funkcyj, 
powierzanych dawniej płatnym funk- 
ejonarjuszom — kto wie, czy nie po 
wstałaby konieczność zawieszenia 
świadczeń samopomocowych. 

Żydowskie mydło. 
W życiu akademików wileńskich 

powtarza się w pewnych odstępach 
czasu dziwny i dość uderzający syfh- 
ptom. W momencie, kiedy wypływają 
niezupełnie czyste sprawy finansowe, 
kiedy akademik zastanawia się nad 
swemi interesami gospodarczemi, z 
drugiej strony wyciągany jest najstl- 
niejszy atut żydowski... W r. 1929, 
kiedy Komisja Rewizyjna pod prze- 
wodnictwem Skorkj przedstawiła Wal 
nemu Zebraniu niewyliczone awanse 
pp. Babickiego i Puchalskiego — u- 
żyto, jako środka agitacyjnego oszczer 
stwa, że kandydat na prezesa Dem- 
biński usiłuje wciągnąć Żydów do 
„Bratniej Pomocy“ j Dembiński prze- 
padł przy wyborach, mimo, że potem 
Sąd Profesorski napiętnował w swem 
orzeczeniu oszczercze metody. 

Dziwnym zbiegiem okoliczności 
rozpętano w Wilnie rozruchy anty- 
żydowskie na kilka dni przed proce- 
sem o nadużycia w „Bratniej Pomo- 
cy*. Istotnie udało się. Wrażenie roz- 
prawy zostało narazie przytłumione. 
Sądzę jednak, że nie na długo, Mło- 
dzież akademicka pozna się w swoim 
czasie na tem zamydlaniu oczu Ży- 
dami. Dobrze byłoby tylko, żeby ogół 
polskiej młodzieży akademickiej, za- 
miast urządzać demonstracje uliczne 
i wysyłać nielegalne delegacje do rek- 
tora, przysłał delegację do sali sądo- 
wej z obowiązkiem objektywnego 
sprawozdania. Albo, žeby urządził 
więc w sali sądowej. 

Wówczas zapewne nie krzyczano- 
by tak pochopnie, że Dembiński u- 
kradł ciało Ś. p. Wacławskiego. Wie- 
dzianoby, że w ten sposób chce się tyl- 
ko zneutrałizować wrażenie tego, co 
ktoś inny gdzieś kiedyś ukradł. 

St. Jędrychowski. 

SPROSTOWANIE, 

Do części pierwszej powyższego artykułu 
wkradł się zasadniczy błąd, mianowicie Cze- 
rewko i Puchalski skazani zostali na 6 mi:- 
sięcy więzienia nie zaś 6 łat jak wydrukowa. 
no. Zaznaczyć jednak należy, iż zastosowano 
względem nich najwyższy wymiar kary w art. 
574 cz. III przewidziany. 

  

  

Tragiczny los kresowca. 
Edward Woyniłłowicz. Wspomnienia 1847—1928 rok. Część pierwsza. 

£ Wilno 1931. Nakł. Kom. uczczenia Ś.p. E. Woyniłłowicza. Opracował 

J. Iwaszkiewicz. Skład główny w księgarni J, Zawadzkiego. 

Qto mamy w ciągu tych paru lat 
ostatnich. dwa Pamiętniki, dwóch zie- 
mian, gospodarzy, wybitnych mężów 
politycznych potężnych majątkowo i 
umysłowo Jakże jednak różną jest 
psychika, a co za tem idzie działal- 
ność Hipolita Milewskiego, w Wileń- 
szczyźnie jednego z pierwszych, a 
Woyniłłowicza, pierwszego bezsprze- 
cznie w Mińszczyźnie! Swoboda życia, 
egoizm, próżność, wpatrzenie w sie- 
bie, zgryźliwość w stosunku do bliź: 
nich, cechuje dziedzica Łazdun, a go- 
łębia prostota, poświęcenie się bez 

granie swojej ziemi i ludziom, niewol- 
nicza wprost służba obywatelska, wy- 
trwałość po przez wszystkie przeciw- 
ności łosu, chrześcijańska rezygnacja 
w niedoli, stoicyzm i cierpliwość w naj 
tragiczniejszem życiu osobistem, to 
wszystko cechuje wielką, bolesną po- 
stać Ś. p. E. Woyniłłowicza. Był ostat- 
nim z rodu.. 

Kto znał przywiązanie do tradycji 
naszej szlachty, chłubę tarczy herbo- 
wej, bez skazy (a taką była historja 
domu Woyniłłowiczów), ten zrozumie 
tragiczność tego faktu, zwłaszcza, jeśli 
się pomyśli o ogromie pracy jaką Ś. p. 
Edward W. włożył przez całe życie 
we wzorowe gospodarowanie swych 
wielkich dóbr  (Sawicze, rezydencja, 
5 tys. dziesięcin). 

Jeśli do tego dodać, że syn, nazwa- 
ny dziwnem fatum Siemion, tak jak 
pierwszy protoplasta zm. w r. 1563 
osierocił rodziców w 13-ym roku ży- 
cia, a ukochana jedynaczka, idealna 
postać kresowego dziewczęcia zmarła 
w kilka lat później, w 19 wiośnie, to 

  

zaiste trezba niezwykłego hartu by 
skłonić głowę przed wyrokiem boskim, 
powiedzieć: „Twoja wola Panie!* i 
wybudowawszy na pamiątkę ukacha- 
nych zmarłych piękny kościół oraz 
kurhan-grobowiec, oddać się cały i zu- 
pełnie na usługi społeczeństwa j kraju. 
I po kilkudziesięciu latach ofiarnej 
pracy, intensywnej gospodarki, podnie 
sienia całej tej, jakby rządzonej przez 
niego Mińszczyzny pod względem 
kulturalnym i gospodarczym... docze- 
kać wojsk polskich, ochotników ze 
dworów, idących bić się za swój kraj... 
poto, by zostać wyrzuconym poza je- 
go granice! By dożyć traktatu ryskie- 
go oddającego całą Mińszczyznę So- 
wietom! I ten człowiek żelaznej woli 

i charakteru, który wszystko zniósł, 
bez wyjawienia swego bólu, wtedy 
wybucha krwawem, z pod serca idą- 
cem oskarżeniem. Niepodobna czytać 
spokojnie tej rozdzierającej skargi na 
warszawskich polityków, na ignoro- 
wanie kresowców, na oburzający fakt, 
że granice wytyczali ludzie nie maja- 
cy pojęcia o kraju, który lekkiem ser- 
cem dzielili, nie dopuszczając do na- 
rad łudzi miejscowych, jak np. Woy- 
niłłowicz, którego praktyczność i roz- 
sądek, umiałby pogodzić interesy Pań- 
stwa Polskiego i los ziem zamieszka- 
łych przez tak znaczny odłam Pola- 
ków. Ale niestety, przeważył pogląd 
p. Romana Dmowskiego (patrz II Du- 
ma), że dla Polski jej Kresy Wschod- 
nie, które na wzór Rosji nazywano 
Prowincje zachodnie, są stracone. Za- 
kończmy krótko o prywatnych spra- 
wach Woyniłłowicza, tak związanych 
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170 miljonów kredytu z Banku 
Wypłat Międzynarodowych 

na roboty publiczne w Polsce. 

W związku z podjętą na terenie 
Ligi Narodów międzynarodową akcją 
walki z bezrobociem w poszczególnych 
krajach za pośrednictwem uruchomie- 
nia zakrojonych na szeroką skalę ro- 
bót publicznych, dowiadujemy się, że 
dla Polski brany*jest w rachubę kre- 
dyt w wysokości około 160—170 mil- 
jonów złotych. Akcję tę ma sfinanso- 
wać Bank Wypłat Międzynarodowych. 

Kredyty udzielane będą na roboty 
o charakterze użyteczności publicznej 
przedewszystkiem na budowę dróg o 
znaczeniu międzynarodowem, w Poi- 
sce zaś na doprowadzenie do porządku 
wielkiego traktu międzynarodowego 
Berlin—Warszawa—Moskwa.  Poza- 
tem udzielane będą z tych sum kredy. 
ty miastom na doprowadzenie do po- 
rządku ulic i dróg głównych w obębie 
miast. Wilno ma otrzymać kilka mil- 
jonów złotych. 

Prowadzone w ministerstwie robót 
publicznych prace. nad przygotowa- 
niem planów inwestycyj drogowych w 
Polsce, dobiegają już końca. 

Przyznanie kredytów poszczegól- 
nym państwom przez Ligę Narodów 
nastąpi już w początkach -grudnia. 
Niektóre roboty w Polsce rozpoczęte 
zostaną jeszcze w ciągu grudnia r. b. 

Odezwa kół naukowych 
Uniwersytetu Warszawskiego 

WARSZAWA, 20. 11. (Pat). Koła nauko- 

we Uniwersytetu Warszawskiego wydały na- 

stępującą odezwę do koleżanek i kołegów: 

Nie wdając się w ocenę wypadków, któ- 

re zaszły na terenie wyższych uczelni, pom- 

nąc na szkodę, jaką każdy dzień przerwy w 

pracach uniwersyteckich może wyrządzić 

nauce i kulturze polskiej, oraz biorąc pod 

uwagę, że powtórzenie się zajść może dopro. 

wadzić do zamknięcia naszej uczelni, to zaś 

wywoła konsekwencje, obciążające ogół mło 

dzieży akademickiej, zarządy niżej podpisa- 

nych kół naukowych, zwracają się do kołe_ 

żanek i kolegów z: gorącym apelem do przy- 

czynienia się do zachowania porządku i spo- 

koju. 

Koło Anglistów-Studentów Uniwersytetu 

Warszawskiego, Koło Chemików, Koło Filo. 

zoficzne, Koło Geografów, Koło Historyków, 

Koło Historyków Sztuki, Koło Klasyków, Ko- 

ło Klasyczno-Filozoficzne, Koło Medykóm, 

Koło Pedagogiczne, Koło Połonistów, Koło 

Przyrodników i Koło Teologów-Ewangelików, 

Studentów U. W, 

  

| POSZUKUJĘ POSADY 
RZĄDCY DOMU 
w domach rządowych lub prywatnych, 
Posiadam dobre świadectwa. Łaskawe 
oferty proszę nadsyłać do Redakcji 
„Kurjera Wileńskiego* pod Nr. 87871 

| dla W. S. 
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PARNIKI do kartofli 
udoskonalonego systemu, bardzo osz- 
czędne i praktyczne w użyciu. tudzież 
gniotowniki, płuczki I sortowniki 

do kartofli poleca 

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

prospektów. 7080       
II Powszechny Spis Ludności prze 

prowadzony w dobie kryzysu gospo- 

darczego siłami tysięcy bezpłatnych 

pracowników jest egzaminem obywa- 

telskim zdyscyplinowanego społeczeń- 

stwa. 3 
Zgłoś się do pracy, lub ułatwiaj 

pracę Komisarzowi Spisowemu. 

z temi Kresami, które tak ukochał: 
wracał do swych Sawicz z narażeniem 

życia, z gruzów, ze zniszczenia pamią- 
tek, bibljoteki, gospodarstwa, dźwig- 
nąć i odbudować pragnął niezmożony, 
wytrwały i cierpliwy rycerz kresowy... 
Nie było mu to dane. Zakończył ży- 
wot cierpliwego i nieszczęśliwego czło- 
wieka w opuszczeniu i niedostatku, 
nie wyniósłszy nic dla siebie z tych bo- 
gactw, któremi tylu łudzi wspomagał. 

Charakter i psychika tej tragicz- 
nej postaci kształtowały się w ciężkich 
warunkach Powstania 63 roku, które 
narazie pozbawiło go majątku i rodzi- 
ców, uwięzionych za jakieś manife- 

stacje. Młodziutki chłopak zostaje o- 
piekunem siósjr i interesów, potem 
postanawia uczyć się korzystnego rze- 
miosła i mimo że sprawy majątkowe 
układają się pomyślnie, wyjechał po 
ukończeniu wzorowo gimnazjum w 
Słucku, do Piotrogrodu, do Instytutu 

Technologicznego, mając zaledwie 17 
lat. Idzie po ukończeniu tegoż na pra- 
ktykę do Putiłowskich zakładów, gdzie 
w dyżurach nocnych, przy besseme- 

rowskich piecach, jak również potem, 
w Hannowerze, pracując jako prosty 
robotnik w fabryce lokomotyw od 6 
rano do 6 wieczór, poznaje wartość 
pracy ldzkiej i nabiera tego szacunku 
dla realnej roboty, demokratycznych 
poglądów, konsekwentnej, twardej, 
nieustępliwej cechy charakteru, która 
go miała potem odznaczać wybitnie 
wśród współobywateli. W. dalszych 
studjach prowadzonych w Belgji, w 
Malines, w arsenale rządowej fabryki 
lokomotyw, staje na przeszkodzie oj- 
ciec i stryj, mający mu zapisać wiełki 
majątek. Podobnie jak Milewskiego. 
wola rodzica, skierowuje młodego zie- 
mianina od jego własnych chęci i zdoł- 
ności do roli, dziedzictwa przodków, 
której porzucać nie wolno, Ale nie dy- 
letancko chce być rolnikiem Woynił- 

LENS RA 

Ksiežna morderczynią. 
(Tel. od wlasn. koresp. z Warszawy ). 

Dziś rano w mieszkaniu Brunona Воу‘а 
właściciela wiełkiej firmy wyrobów gumo- 
wych rozegrał się następujący krwawy dra- 
mat. 

Przed czterema łaty Boy rozwiódł się ze 
swą żoną, i przed kilku dniami zamieszkał 
razem ze swą przyjaciółką 24-letnią Zofją- 
Zytą księżną Korybut Woroniecką. Dziś ra 
no, gdy Boy ubierał się a w pokoju znajdo- 

wała się Woroniecka,w pewnej chwili wy- 
ciągnęła ona rewolwer z szuflady i 7 strzała- 
mi położyła Boya trupem na miejseu. 

W czasie pierwszego przesłuchiwania Wo- 
roniecka oświadczyła, że zamordowała go z 
zazdrości, bowiem obiecał z nią się ożenić 
tymczasem, pomimo upływu kilku miesięcy, 
ślub nie doszedł do skutku. 

+ Boy miał lat 40. 

Wyreki komisji dyscyplinarnej senatu 
akademickiegs U. J. 

na studentów zaangażowanych w ostatnich zajściach. 
KRAKÓW, 20. 11. (Pat). Komisja dy 

plinarna senatu akademickiego Uniwe 
iu Jagiellońskiego rozesłała dziś wy 
dentom, zaangażowanym w zajściach akade- 
mickich ostatnich dni, Trzech akademików 
zostało relegowanych z wszechnicy, 8 otrzy- 
mało naganę, trzem unieważniono trymestry 

   

  

co do trzech dalszych zostaną podjęte docho- 
dzenia dyscyplinarne po zakończeniu prze- 
wodu sądowego. Komisja w orzeczeniu dys- 
cypilnarnem wyraża ubolewanie, że doszło 
do niepokoju na Uniwersytecie i że musiała 
rozpatrywać i osądzać przykre wydarzenia. 

  

Centrolew przed sądem. 
Dwudziesty trzeci dzień procesu. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy) 

Wi dniu dzisiejszym pierwszy zeznawał 
świadek Tomasz Nocznicki były wice-prezes 
„Wyzwołlenia* i b, senator 

OBRONA: Na czem miała połegać akcja 
Centrolewu? 

SWIADEK: Na obronie prawa. 
OBRONA: Czy były groźby, 

konstytucji zostanie dokonana 
mem? 

ŚWIADEK: Owszem, mówiono nawet o 
łamaniu kości. 

OBRONA: Czy w „Wyzwoleniu* były ten- 
dencje zamachowe? 

ŚWIADEK: Nigdy. 
OBRONA: Czy Kongres Centrolewu miał 

być wyrazem dążności zamachowych? 
ŚWIADEK: Na Kongresie w Krakowie nie 

byłem. 
Następny świadek rolnik z pow. miecho- 

wskiego Garmulewicz był na jednym z wie- 
ców posła Bagińskiego. 

OBRONA: Czy pos. Bagiński 
wówczas do wzięcia udziału w 

Krakowskim? 
ŚWIADEK: Zachęcał. 

OBRONA: A czy mówiono, żeby brać ze 
sobą pałki? 

ŚWIADEK: Nie, o braniu pałek nic nie 
mówiono. 

Świadek Blitek zeznaje, że bywał na zeb- 
raniach posła Bagińskiego. Na jednem z nich 
oskarżony mówił, ż Bezp. Blok chce zmiany 
konstytucji na niekorzyść ludu, а о Маг- 
szałku Piłsudskim powiedział, że z tą zmia- 

ną «konstytucji to chyba ma ćwieka w gło- 
wie. 

Świadek Dudziński — rołnik był na zeb- 
raniu posła Bagińskiego, na którem wzywał 
on żeby wziąć ze sobą pałki na kongres. 

OBRONA: A czy pałka i laska to to sa- 
mo? 

ŚWIADEK: Tak. 
Zkolei przy pulpicie dla świadków staje 

długołetni działacz „Wyzwolenia* b. poseł 

i senator Stanisław Kalinowski prof. Polite- 
chniki Warszawskiej. 

OBRONA: Jaki cel miał przed sobą Cen- 
trołew? $ 

SWIADEK: Byla to lužna konfederacja 
stronnictw, celem przeprowadzenia  wspol- 
nych zamierzeń najprzód na terenie parła- 
mentarnym, a następnie utworzenia jednej 
listy wyborczej w razie nowych wyborów. 

OBRONA: Czy były ze strony nieopozycji 
zapowiedzi zamachu? 

ŚWIADEK: Tak, pisała.o tem prasa obo- 
zu rządowego. Ё 

OBRONA: Na czem polegala rola posla 
Putka w Sejmie? 

ŚWIADEK: P. Putek interesował się spra 
wami samorządowemi. 

OBRONA: A czy naraził się on ministro- 
wi Skłądkowskiemu? 

ŚWIADEK: Na terenie komisji administ- 
racyjnej tego nie zaobserwowałem. 

PROKURATOR: A kiedy osk. Bagiński 
był sekretarzem Stronnictwa? 

ŚWIADEK: Od roku 1922 do 1928, 
PROKURATOR: Pan mówił, że nie było 

w „Wyzwoleniu* prądów rewolucyjnych, a 

przecież byli tam Wojewódzki, Hołowacz, 
Szapiel i inni. 

ŚWIADEK: Owszem byli w partji, ale po- 
tem wystąpili i utworzyli - Niezal. -Partję 
Chłopską. 

PROKURATOR: A czy wiadomo panu, że 
Wojewódzki obecnie służy obcej dyktaturze 
w Moskwie? 

ŚWIADEK: Nie wiem. 

że zmiana 
poza Sej- 

zachęcał 
Kongresie 

łowicz, kończy więc Akademję i prak- 
tykę na Śląsku. Wraca do domu jako 
27-letni młodzieniec, by objąć, nieba- 
wem po śmierci ojca, olbrzymie 
dobra i liczne interesy. Od tej chwili 
(lata 1878—80) aż do śmierci, służy 
Woyniłłowicz bez wytchnienia krajo- 
wi. Kolejno Towarzystwo Rolnicze 
Mińskie, praca w ziemstwach, w roz- 
maitych zjazdach okręgawych, przy- 
gotowujących do Konstytucji, w nie- 
zliczonych sprawach ziemian (sądy 
polubowne, działy, ratownictwo od 
długów, podnoszenie gospodarstw), in- 
tensywna j coraz wspanialej rozwija- 
jąca się gospodarka w Sawiczach i 
Puzowie, rządy nad liczną admini- 
stracją i w licznych stowarzyszeniach 
wysuwają Woyniłłowicza na czoło 

ziemiaństwa Białejrusi. Książęta Ra- 
dziwiłłowie nieświescy powierzają mu 
ołbrzymie swe interesy do doglądania, 
ziemiaństwo widzi w nim swego wo- 
dza, szerokie sfery demokratyczne, lud 

białoruski, którego języka używał, 
kulturę popierał, i interesów bronił; 
Żydzi, mający w nim lojalnego opie- 
kuna, wszyscy oceniają należycie tego 
wzorowego obywateła. Wybrany do 
Rady Państwa w I-ej Dumie oświadcza 
na zebraniu wyborczem: „równie bę- 
dę niezależny od wpływów z Moskwy, 
jak od wskazówek z nad Wisły, żad- 
nych nie przyjmę rozkazów i będe 
Szedł jak dotąd, wedle sumienia i wła- 
snego pojęcia o potrzebach kraju". Na 
takiem stanowisku wytrwał, jeden 
z nielicznych co miał odwagę stawiać 
jasno sprawy, nie dać się teroryzować, 
ani przez Rosjan, którzy chciełi nas 
wywłaszczyć, ani przez królewiaków, 
którzy się Litwy i Białorusi wyrzekli. 

Rzeczowo, bezstronnie i spokojnie, 
bez objawiania do kogobądź antypa- 
tji czy pretensji (porównać wieczne 
dąsy Milewskiego i jego zjadliwość), 
charakteryzuje autor mężów politycz- 

PROKURATOR: Mówił nam o tem oskar- 
żony Bagiński, więc toc hyba jest prawda. 
Były prądy rewolucyjne w partji, skoro jej 
posłowie są na usługach obcej dyktatury. 

Świadek nie odpowiada. D 
OBRONA: A kiedy z „Wyzwolenia wy- 

stąpił pos. Wojewódzki? 
ŚWIADEK: Bodaj, że w 1924 r. 
Następnie na pytanie obrony świadek mówi 

© nadużyciach wyborczych w 1928 r. w wo- 
jewództwach wschodnich. 

PROKURATOR: liu posłów „Wyzwolenie 
wprowadziło w 1928 r. z okręgu lidzkiego? 

ŚWIADEK: Ani jednego. 
PROKURATOR: A ilu posłów z tego ok- 

ręgu przeprowadził Biok? 

ŚWIADEK: Wszystkie wziął mandaty. 
OBRONA: A czy w tym Okręgu Sąd Naj- 

wyższy nie unieważnił wyborów? 
ŚWIADEK: Wiem, że przy ponownych 

wyborach B. B. nie otrzymał ani jednego 
mandatu. 

PROKURATOR: A czy wogółe B. B. wy- 
stawiał swoją listę przy uzupełniających wy 
borach w tym okręgu? 

ŚWIADEK: Nie. 
PROKURATOR: A może pan jeszcze po- 

wie, ile mandatów otrzymała lista „Wyzwo- 
lenia* w tych wyborach? 

ŚWIADEK: Ani jednego. 
Następnie zeznaje senator Januszewski z 

„Wyzwolenia* Mówi on, że Centrolewowi 
chodziło o obronę prawa i konstytucji, a nie 

o obalenie rządu drogą gwałtu. 
OBRONA: Czy w „Wyzwoleniu* były ten- 

dencje rewolucyjne? 
ŚWIADEK: Takich tendencyj nie było. 
OBRONA: Czy poseł Bagiński był psychi- 

cznie nastrojony do zmiany konstytucji? 
ŚWIADEK: Był nastrojony bardzo kom- 

promisowo, bardziej nawet niż na to poz- 
walały nasze doły partyjne. 

OBRONA: Czy było możliwem, aby wzy- 
wał on ludr do: niepłacenia podatków. 

ŚWIADEK: To jest niemożliwe. 
PROKURATOR: Z zeznań pana wynika, 

że „Wyzwolenie* nigdy nie miało zamiaru 
obalenia rządu przemocą. 

ŚWIADEK: Tak jest. 
Prokurator zwraca się do sądu: „W związ- 

ku z tem proszę, aby sąd zechciał pokazać 
świadkowi jedną z odezw załączonych do akt 
sprawy. 3 

Po stwierdzeniu przez świadka, że odezwa 
jest wydana przez „Wyzwolenie*, sąd stwier- 
dza, że jest w niej następujący ustęp: 

„Sejm nie rhoże środkami legalnemi zwał- 
czyć rządów pomajowych*.... 

Świadek Jan Nosek również z „Wyz- 
wolenia* zeznaje, że stronnictwo jego nigdy 
nie przygotowywało akcji zamachowej. 

OBRONA: Co znaczy w rezolucji Kongre- 
su Krak. powiedzenie, że społeczeństwo nie 
uzna zobowiązań rządu wobec zagranicy? 

ŚWIADEK: Uchwała ta dotyczyła rządu 
któryby powstał w drodze zamachu na kon- 
stytucję. 

OBRONA: A jaki cel miała manifestacja 
2 

  

      

   

   : Chodziło o wyrażenie prote- 
stu przeciwko dyktaturze. 

OBRONA: Czy „Wyzwołenie* miało bo- 
jówki? 

ŚWIADEK: Nigdy. 
PROKURATOR: Czy w organie prasowym 

stronnictwa był artykuł p. t. „Bunt przeciwko 
Prezydentowi”? к 

Jeden z obrońców oświadcza, że o iłe jest 
mu wiadomem taki artykuł dotyczył Finlan- 
dji. 

  

  

nych polskich i rosyjskich, pracuje w 
Piotrogrodzie aż do zmiany ordynacji 
wyborczej, zamykającej wstęp Pola- 
kom do ciał prawodawczych. Prog- 
ram jego polityczny jest przedewszyst- 
kiem programem agrarnym większej 
własności, wywłaszczeniu jest prze- 
ciwny i widzi ratunek socjalny w ko- 
masacji i kolonizacji wsi. Wraca z za- 
dowoleniem do swej pracy w Mińsz- 

czyźnie. Tam oceniają go zawsze, 
jest jakby królem tej ziemi, potenta- 
tem pieniężnym, ale co ważniejsze 
moralnym autorytetem, za swój nie- 
skazitelny charakter i stałość przeko- 
nań. W Warszawie uważają go za 
„Białorusina”, żubra z Kresów egzo- 
tyczny twór prowincjonalny. On zdaje 
sobie dobrze sprawę z płytkości i war- 
cholstwa Mazurów. Wojna nie zmie- 
nia jego linji postępowania, wciąż na 
usługi bliźnim śpieszy, bolejąc nad bez 
myślną ucieczką krółewiaków, nad 
wandalskiem zniszczeniem majątków 
nad chaosem który zapanował. Przy 
pracy w ziemstwach i opiece nad v 
chodźcami upływa wojna, Kiereńsz 
czyzna rzuca hasła demagogiczne, któ- 
rym ulegają prawie wszyscy, jednak 
nie Woyniłłowicz, stojący wraz z Ro- 

manem Skirmunttem na stanowisku 
racjonalnie konserwatywnem. Rewo- 
lucja rozhulała się na dobre; w oczach 
kryjącego się wśród drzew parku dzie- 
dzica rabują mu i niszczą jego pięk- 
ny pałac w Sawiczach, pamiątki, por- 
trety przodków, 5 tysięczną bibljote- 
kę, srebra, meble. Przyjście Niemców 
wyzwala go narazie z niebezpieczeń- 
stwa, wyjeżdża z żoną do Warszawy i 
przez wiosnę 1919 roku odbywają się 
narady i konferencje polityczne, wal- 
ka o granice. Widać z tego co w po. 

wściągliwych słowach notuje, jak ca- 
łą zbołałą duszą pragnie autor by te 
granicę nie cięły w pół żywego orga- 
nizmu ukochanej jego Białorusi. Tra- 
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Prokurator odczytuje pewien ustęp tego 
artykułu, w którym jest powiedziane: „W 
trakowie doszła do głosu ulica...* 

vie wiedziałem, że w Finlandji jest także 
Kraków — dodaje złośliwie prokurator. 

Następnie zeznaje b. prezes „Wyzwołe- 
nia", a obecnie vice prezes Stronnictwa Ludo- 
wego pos. Waleron. 

OBRONA: Czy na kongresie Krak. po- 
stanowiono wpływać na ludność, by nie pła_ 
ciła podatków? 

ŚWIADEK: Mieliśmy na myśli rząd, któ. 
ryby doszedł do władzy w drodze zamachu. 

OBRONA: Jak pan sobie tłumaczy to, że 
pos. Sawicki został pociągnięty do odpowie. 
działności? 

ŚWIADEK: Mam wrażenie, że chodziło 
BB. o to, że po usunięciu Sawickiego z tere- 
nu będzie można opanować wojew. wileńskie 
i białostockie. 

PROKURATOR: Pan powiedział że przy- 
czyną aresztowania osk. Sawickiego było te, 
iż był on niebezpieczny dla Bezp. Bloku. 4 
czy panu nie jest wiadome, że osk. Sawieki 
zgłaszał swój akces do BB. lecz go tam nie 
przyjęto? 

ŚWIADEK: O tem nie wiem. 
Dalej zeznaje kilku świadków na okołicz- 

ności dotyczące działalności pos, Sawickiego. 
M. in. zeznaje pos. Wrona prezes Wydziału 
Wykonawczego Str. Ludowego. Na pytanie 
prokuratora kiedy odbył się ostatni kongres 
Str. Chłopskiego i czy była powzięta tam u. 
chy że legalnemi środkami nie da się 
oba rządu. Świadek stwierdza, że zebra- 
nie takie odbyło się 7 lipca 1929 r. i-že istot- 
nie taka uchw zapadła. 

Wytwórnia nart nowego 
systemu. 

Na jednem z zebrań Zarządu Og. Związku 
Podof. Rez. Koła w N. Wilejce przedstawił 
jeden z członków koła model nart ze spec- 
jalnym przyrządem t. zw. „więzi”, które po- 
dobno według orzeczeń sportowców posiada- 
ją wiele zalet, a między innemi usuwają 
wszelkie pasy skórzane, któremi dotychczas 

przymocowywano narty do nogi, pasy bo- 
wiem muszą wywierać silny nacisk na nogę 
i tem samem wpłynąć czy nawet zmniej- 
Szyć obieg krwi. Nowy modeł usuwa te nie- 
dogdności zupełnie, gdyż wymaga tylko przy- 
mocowania do podeszwy, która winna być 
specjalnie do tych więzi zastosowana, co nie- 

stety wpłynie bezwarunkowo na cenę bucika, 
gdyż podeszwa musi być dość gruba i silna, 
co byłoby jedyną ujemną w obecnych kry- 
tycznych czasach stroną wynalazku. 

W niniejszym krótkim opisie niemożli- 
wem jest określić wszystkich zalet tych no- 
wych więzi do nart i to tem bardziej, że sam 
nie jestem narciarzem, przypuszczam jednak, 
że znajdzie się wielu zwolenników sportu 
narciarskiego, czy też nawet Związków nar- 
ciarskich, którzy się tym wynalazkiem za- 
interesują i poprą produkcję krajową, a na- 
wet lokalną. Sądzę, że przy obecnem silnem 
zainteresowaniu i propagowaniu sportu nar- 

ciarskiego, wynalazek ten znajdzie jak naj- 
większe zastosowanie i odbiorców i przez to 
samo przyczyni się choć w małym stopniu 
do zmniejszenia bezrobocia. Wynalazek tem 
zostanie opatentowany. 

Wszelkich informacyj udzieła prezes Ka- 
ła Zw. Podof. Rez. w N. Wilejce p. St. Łada 
zam w N. Wilejce przy ul. Wileńskiej. — 
Konstruktor bowiem tego wynalazku, oddał 
prawo wyrabiania tych nart wym. Związko- 
wi w N. Wilejce z warunkiem, że Koło zor- 
ganizuje potrzebne warsztaty i zatrudni w 
nich w pierwszej linji członków Koła, z poś- 
ród których w tej chwili pozostaje bardzo 
wielu bez pracy. Warsztaty miałyby rów- 
nież wykonywać wszełkie w zakres ślusar- 
stwa wchodzące prace. 

Na koniec kilka słów o samym Związku 
Podof. Rez. w N. Wilejce. Koło Nowowilej- 
skie liczy około 45 członków i dzięki 
energji i wytrwałości prezesa p. St. Łady 
rozwija się dobrze. W* grudniu b. r. odbę- 
dzie się roczne walne zebranie. (w. 1.) 

   

  

  

   

  

Drukowana w odcinku 
; „Kurjera Wileńskiego" 

powieść Tadeusza Sikorskiego 

Życie na gapę 
jest do nabycia 

w wydaniu książkowem 

w księgarniach wileńskich. 

  

Popierajcie Ligę Morską 

giczne to zmaganie się! W jesieni wra- 
ca i... sieje w Sawiczach zagon ojczy- 
sty ten miljonowy dziedzic, w dziura- 
wych butach o kawałku chleba z ka- 
szą na codzienną strawę, ale co dla nie 
go stokroć gorsze, z obawą w duszy a 
los Kresów. Rok 1920 upływa na in- 
tensywnej pracy politycznej dla rato- 
wania tych ziem, na naradach w Wil- 
nie i Warszawie, rozmowach z poli- 
tykami (z Piłsudskim także) na budo- 
waniu z ruin nowego życia w Mińsz- 
czyźnie. Całą siłę argumentacji wkła- 
da Woyniltowicz w przekonywanie a 
konieczności utrzymania Mińska. 

Ale... wojska polskie odstępują:. 7 
lipca 1920 roku żegna ostatni dziedzie 
Sawicz swój zagon ojczysty, od 350 
lat w ręku rodziny, żegna mogiły dzie- 
ci, płaczących włościan, żegna cały 
ten olbrzymi kompleks pracy i życia, 
na którego froncie walczył niezłomnie. 
W październiku, 74 letniego starca do- 
chodzi wieść o preliminarzach ryskie- 

go pokoju... dowiaduje się że jego zie- 
mia ojczysta ma za swą ofiarność spra 
wie polskiej zostać oddana bolszewi- 
kom, „Bóg tak chciał”, powtarza raz 
jeszcze ten męczennik. Jeszcze pracu- 
je w Związkach uchodźców kresowych 
jeszcze jedzie do Sawicz, rozdzierając 
sobie duszę widokiem zniszczenia i za- 
głady Tom I Wspomnień kończy się w 
kwietniu 1921 r. zlikwidowaniem Tow 
Roln. Mińskiego i pełnym słusznej 
goryczy opisem postępowania władz i 
społeczeństwa  Kongresówki wzglę- 
dem uchodźców ze wschodnich ziem 
Rzeczypospolitej, które dopiero ce 
w czasie wojny, tysiącami gościły i 
przygarniały uciekinierów dobrowol- 
nych z nad Wisły. Czy wobec tych cio- 
sów, separatyzm Woyniłłowicza, jego 
zupełny brak sympatji do metod ko- 
roniarzy, nie jest usprawiedliwiony? 

Heł. Romer.
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WIEŚCII OBRAZKIZKRAJU. 
WIEŚCI Z WOJEW. NOWOGRÓDZKIEGO Wykrycie sprawców zagadkowej 

zbrodni. 
Tło zabójstwa pozostaje tajemnicą. 

Przed paru dniami donosiliśmy 0  za- 

sgadkowem zabójstwie mieszkańca wsi Kun- 
sty gm. postawskiej Mikołaja Borówkę, któ- 

rego zwłoki ze śladami gwałtownej śmierci 
znaleziono w dniu 14 b. m. na brzegu rzeki 
Połowniea. 

Przeprowadzone dochodzenie policyjne 

doprowadziło w dniu wczorajszym do 

krycia sprawców zbrodni. Okazali się ni 

bracia Konstanty i Mikołaj Kundrowie, za- 

mieszkali we wsi Kundy. Ustałono, że Kund 

rowie widząe, że Borówko udaje się do lasu, 
zaczaili się przy drodze, napadli go znie- 
macka i kilku uderzeniami siekiery w głowę 

   

  

zamordowali go, poczem trupa wrzucili do 

rzeki. 
Powody zabójstwa okryte są mgła tajem- 

nicy. Charakterystycznem jest, że Kundro- 
* wie wobec niezbitych dowodów ich winy, 
przyznali się do morderstwa, jednak katego- 
rycznie odmówili złożenia zeznań co do powo 
dów, które skłoniły ich do zabójstwa Borów- 
ki. 

Dochodzenie nie wykazało również, że- 
by Kundrowie mieli jakiekolwiek bądź po- 
rachunki osobiste ze sweją ofiarą. Dalsze 
dochodzenie prowadzone jest w kierunku 
wyświetlenia powodów tej tajemniczej zbrod- 
ni. f (e) 

Tragiczna Śmierć dwóch robotników 
na dnie głębokiej studni. 

Podczas budowy studni we wsi Dudziany 
«gm. załeskiej oberwała się ziemia, skutkiem 
<zego runęło rusztowanie, na którem znajdo- 
«wali się Wincenty Firko i Andrzej Usowiez. 
Spadające rusztowanie, oraz oberwane zwa- 
ły ziemi przygniotły obu robotników. Z: 
mim zdołano zerganizować pomoc, nieszez: 

   
   

wych robotników wydobyto po dwóch go- 
dzinach już martwych. Firko i Usowez wo- 
bec braku powietrza udusili się. Firko osie- 
rocił żonę i 5 dzieci. 

Gmina zajmie się pogrzebem obu tragicz- 
nie zmarłych robotników. (e). 

  

Ogromny pożar we wsi Tereczki. 
38 budynków padło pastwą płomieni. 

Ze Święcian donoszą: Ubiegłej nocy wy- 

Wachł nagie ogromny pożar we wsi Tereezki 

gminy janowskiej. Ogień powstał w piekar- 

ni jednego z domów i z niezwykłą szybkoś- 

«ią zaczął się rozszerzać, obejmując sąsied- 

mie budynki. 

    

Mimo natychmiastowej akcji ratowniczej 
pożar spowodował we wsi ogromne spusto- 
szenia, bowiem zniszczył 22 domy mieszkał- 
ne i 16 stodół. 

Straty są znaczne, lecz narazie nie obli- 
czone dokładnie. (e). 

Ucieczka z „raju sowieckiego". 
W dniach 16, 17 i 18 b. m. na odcinkach 

granicznych Suehodowszczyzna, Raków i 
Ostrowieze na teren polski przedostała się 

«z Białorusi sowieckiej większa grupa włoś- 

<ian i mieszczan zamieszkałych w okręgu 
zasławskim, firczańskim i kojdanowskim. 

Wśród uciekinierów znajduje się rodzina 

Danilewskich (4 osoby), Krassowskieh (3 0- 
soby) i Czerniawskich (3 osoby). Powodem 
ucieczki — były sprawy natury politycznej. 
Zbiegami zaopiekowały się władze staroś- 
cińskie i K. O. P. 

Katastrofa autobusowa w Grodnie. 
Ranni artyści teatru objazdowego. 

GRODNO, 20 11. (Pat). — Autobus, któ- 

swym jechali artyści teatru objazdowego z 
<Grodna do Białegostoku, celem wzięcia udzia 
łu w przedstawieniu sztuki pod tyt:  „Pło- 
mienna noe*, wywrócił się na przedmieściu 
«Grodna do rowu, przygniatając jadących. 
Podczas katastrofy dyrektor teatru Krokow- 
ski i 5 artystów zostało cięko rannych. 6 0- 

sób odniosło lżejsze obrażenia, 4 osoby wy- 
szły bez szwanku. Ciężko rannych artystów 
umieszczono w szpitału miejskim. Życiu ich 
żadne niebezpieczeństwo nie zagraża. Lżej 
ranni, po nałożeniu opatrunków udali się do 
domów. Z powdu katastrofy przedstawienie 
w Białymstoku zostało odwołane. W Grod- 
nie teatr będzie czynny bez przerwy. 

Kraśne n. Uszą. 
Protest przeciwko wystąpieniu sen. 

am. Boroh'a. 
Na posiedzeniu Rady Gminnej w dniu 

7 b. m. powzięto następującą rezolucję: 
W związku z wtrąceniem się obcych do 

spraw wewnętrznych Polski, a w szczegól- 

mości do sprawy dostępu do morza, Rada 
gminna powzięła następującą rezolucję: 

„Ostatnie niesłychane wystąpienie ame- 
rykańskiego senatora Borah'a w sprawie na- 
szego dostępu do morza dowodzi, że prze- 
wodniczący komisji spraw zagranicznych 
Kongresu Stanów Zjednoczonych nie _orjen- 

tuje się najzupełniej w stosunkach Europy 

Środkowej i nie wie, że: 

Od wieków Pomorze Polskie zamieszkuje 
fudność polska; 

Nawet mimo intensywnej i brutalnemi 
«metodami przeprowadzanej germanizacji 
Pomorza, należącego dziś zpowrotem do 
Polski, Prusacy nie zdołali zniszczyć jego 
polskości; 

Ludność Pomorza polskiego jest w 90 
proc. polską, a zaledwie niespełna w 10 pro- 

«entach niemiecka. Wyraźnym dowodem te- 

go jest, że na kilkanaście mandatów px el- 

skich do Sejmu Polskiego — Niemcy żdo 

łali uzyskać przy ostatnich wyborach ani 
jednego mandatu na Pomorzu; 

Nawet niemiecka przedwojenna s 
ką spisu ludności z roku 1910 wykazała, 

Pomorze zamieszkałe było w 60 proc. przez 

łudność polską, 37,8 rzekomo przez nie 
miecką i 1,6 proc. przez inne narodowoś 

Legendą stworzoną przez imperja 
niemickich jest, t. zw. „korytarz” w rzeczy- 
wistości bowiem jest to ziemia rdzennie pol- 
«ska, przez którą zresztą Polska zapewniła 
Rzeszy Niemieckiej wolny tranzyt osobowy i 
towarowy do Prus Wschodnich i zpowro- 

tem; 
Polska posiada dziesięciokrotnie większy 

such towarowy przez Pomorze do Baltyku 
i zpowrotem, aniżeli Rzesza z Prusami 
"Wschodniemi. 

Zważywszy, że wystąpienie p. Borah'a 

przeciwko naszemu dostępowi do morza 0- 

parte zostało na kompletnej ignoracji spraw 
środkowo - europejskich wogóle, a polskich 
w szczególności — Rada Gminna w Kraś- 
nem na posiedzeniu swem w dniu 7 listopa- 
da 1931 r. zakłada kategoryczny protest 
przeciwko mieszaniu się zagranicy w sprawy 
polskie, potępiając jednocześnie kłamliwe i 
tendencyjne wystąpienia p. Borah'a w spra- 
wie dostępu Polski do morza. 

Rada gminna jednogłośnie wy 
konanie, że deklaracje p. Borah'a 
nie jego prywatnemi pomysłami i wie 
Wielki Naród Amerykański, zgodnie ze swą 
stałą tradycją, tak pięknie wyrażoną pod- 
«czas wojny światowej w pamiętnej deklaracji 

ś. p. Woodrow Wilson — zawsze i nadał 
stać będzie na zasadach woln narodów. 

Pamiętając, jak Pułaski i Kościuszko wal- 
czyli o wolność Stanów Zjednoczonych Ame- 
ryki północnej, pamiętając jak w czasie woj- 
my światowej Stany Zjednoczone przyczyni- 
ły się do poskromienia rozboju międzynaro- 
<dowego, jaki reprezentowały Niemcy cesar- 
skie — Naród Polski wierzy, że i dzisiaj 

Wielki Naród Amerykański stoi i bę- 

-dzie zawsze po stronie sprawiedliwości dzie- 

zowej. 
Wszyscy Połacy, bez względu na przeko- 

mania polityczne, bronić będą swych praw 
do Pomorza wszelkiemi  rozporządzalnemi 
środkami, a każdy zamach na własność Pol- 
ski edeprą całą siłą i z całą stanowczością. 

Lebiedziewo. 
Sprawozdanie z obchodu 13 rocznicy 

Uzyskania Niepodległości. 
Dzień 11-go listopada w Lebiedziewie ob- 

<hodzony był jak najuroczyściej. W myśl za- 
kreślonego programu, przez Komitet Obywa- 
telski Obchodu, zorganizowany dzięik sta- 

raniom wójta gm. lebiedziewskiej, p. L. Żo- 
<howskiego, o godz. 9-tej odbyły się solen- 

me nabożeństwa we wszystkich świątyniach. 
W uroczystem nabożeństwie w kościele 

parafjalnym wzięli udział wszyscy bez wy- 
„jątku przedstawiciełe miejscowych władz z 
wójtem p. Żochowskim na czele, oraz Od- 
<działy Zw. Strzeleckiego z Lebiedziewa i 

   

  

    

   

  

  

    

   

  

   

  

Chorowszczyzny na czele z komendantem 
komp. por. rez. Wł. Dudkiem, a także dziat- 
wa szkolna z kompletnym zespołem nauczy- 
cielskim. 

W! godzinach wieczorowych odbyła się 
uroczysta akademja, porgram której stano- 
wiło: . 

Przemówienie okolicznościowe, wygłoszo- 
ne przez Referenta Wychowania Obywatel- 
kiego, miejscowego Oddz. Zw. Strzel., ob. 

yżanowskiego w którem mówca t i 
wie scharakteryzował znaczenie tej wielkiej 
rocznicy, podkreślając zasługi Pierwszego 
Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, które- 
go genjalnym czynom zawdzięczamy  Uzy- 
skanie Niepodległości. 

Śpiew chóralny, chóru cerkiewnego z Le- 
biedziewa, który odśpiewał Hymn Narodowy 
i parę pieśni patrjotycznych, przeplatanych 
deklamacjami dziatwy szkolnej i słuchacza 
miejscowego Uniwersytetu Lud. 

Przedstawienie pod tytułem „Dziesiąty 
Pawiłon* odegrane przez sekcję amatorską 

Oddz. Zw. Strzeleckiego w Lebiedziewie, któ 
re udało się nadzwyczajnie, pomimo bardzo 
krótkiego bo zaledwie kilkodniowego przy- 
gotowania. 

Przedstawieniem kierował por. rez. Wł. 
Dudek, Powiatowy komendant Z. S., pełnią- 
cy czasowo funkcję Komendanta komp w 
Lebiedziewie, biorąc przytem udział w przed 
stawienia w roli pułk. Kryłowa. W czasie 
akademji w przerwie urządzono zbiórkę na 
bezrobotnych, zebraną zaś sumę Komitet 
przekazał do dyspozycji Pow. Komitetu @а 
bezrobotnych. 

Po akademji odbyła się zabawa taneczna, 
na której bawiono się ochoczo do późnej 
pory. 

Horodźki. 
Święto Niepodległości. 

Slaraniem zarządu, a szczególnie pre- 
zeski Straży Pożarnej p. Osipowicz i kierow- 
nika szkoły powszechnej, p. Adama Chomi- 
cza wieś nasza uroczyście obchodziła Święto 

Niepodległości. 10 listopada wieczorem od- 
był się capstczyk Straży Pożarnej, zaś 11 li- 
stopada o godz. 8 rano zbiórka strażaków w 
lokalu szkoły. Piękne przemówienie okolicz- 
nościowe wygłosiła p. Osipowicz, szczegól- 
niej podkreślając zasługi Marszałka Piłsud- 
skiego w odzyskaniu niepodłegłości. Następ- 
nie przemawiał kierownik szkoły, a zarazem 
naczelnik Straży Pożarnej p. A. Chomicz. 
Na zakończenie obecni odśpiewali hymn na- 
rodowy. Potem udano się do m. Zabrzezia 

na obchód. Po mszy odbyła się defilada 
Straży Pożarnych. Defiladę przyjmowali na- 
czelnicy p. p. Stefan Hołub i Adam Chomicz, 
a także przedstawiciele władz. Po defiladzie 
odbyła się akademja, na którą złożyło się 
przemówienie p. Mokrzyckiego, piosenki, od 
śpiewane przez strażaków i krótkie przemó- 
wienie p. Osipowiczowej, zakończone wznie- 
sieniem okrzyku na cześć Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej i Marszałka Piłsudskiego. Wśród 
zebranych, szczególnie wśród strażaków, pa- 
nował uroczysty i wzniosły nastrój. 

Obceny. 

Ilja. 
Jak obchodzono uroczystość dnia 11 

listopada. 
ii a i nąder uroczyście obchodzono 

„istopada w m-ku Iija pow. wilejskiego. 
„Dnia 11 listopada capstrzyk, iluminacja 

miasteczka, Oddzialy Związku Strzeleckiego 
męski i żeński przemaszerowały przez ulice 

miasteczka. 2 
Dnia 11 listopada o godz. 10 nabożeństwa 

w świątyniach, Po nabożeństwie nastąpił 
przemarsz przez ulice m-ka do pomnika Pow 

stańców 1863 r., gdzie przmawiał p. Smo- 
liński zastępca wójta, poczem udano się do 
remizy Straży Ogniowej na akademję. Tu 
przemawiał do ogółu ludności i dziatwy szkoł 
nej p, Weber, który w krótkich słowach zo- 

     
  

  

   

    

brazował dzieje Polski od niewoli do dnia 
dzisiejszego. 

Na program akademji złożyły się śpiewy, 
deklamacje, oraz obrazek sceniczny „Polska 
Wolna już”, wykonane przez dziatwę szkol- 

ną, podziękowaniem której za śliczne wyko- 
nanie śpiewów, deklamacji i obrazku sce- 
nicznego były długo niemilknące oklaski. 

Oddział Nowogródzki „Kurjera Wileńskiego" mieści się 
w Nowogródku przy ui. 3-go Maja, tel. 94. 
  

Kino dźwiękowe 

Pogoń 
w Nowogródku   

Miłość na rozdfóżi cz Z raju bolszewickiego 
W roli głównej OLGA CZECHOWA.   
  

Nowogródek. 
Nowa numeracje nieruchomości w 

Nowogródku. 
Powołując się na rozporządzenie Ministra 

Spraw Wewnętrznych z dnia 16 listopada 
1930 r. i innych zarządzeń miarodajnych 
włądz, w sprawie nowej numeracji domów i 
placów — Magistrat m. Nowogródka wydał 
polecenie, aby właściciele nieruchomości w 
terminie do dnia 25 listopada zaopatrzyli 
swe domy w nowe tabliczki obstałowane już 
przez Magistrat w cenie po 75 gr. 

Wobec tego, że na ostatniem zebraniu 
Rady Miejskiej, w celu uniknięcia zbędnych 

kosztów, uchwalono pozostawić e drew- 
niane tabliczki z tem, że zostaną przemało- 
wane tylko nu ; — zwróciłem się w tej 
sprawie do p. Sz vicza sekretarza Ma- 
gistratu z prośbą o wyj ie. Okazuje się, 
że w danym wypadku Magistrat ściśle sto- 
sował się do otrzymanych w tej sprawie za- 
rządzeń władz centralnych, z których wyni- 
ka, że tabliczki z numerami domów muszą 

yć emaljowane lub blaszane i wszystkie 
jednostajne. Ponieważ emaljowane tabliczki 
kosztowalyby až po 2, 50 zł, obstalowano 
tabliczki blaszane. Na odbytym przetargu 
wykonania tych tabliczek podjęli się p. p. 
Kae i Portnoj tylko po 60 gr. za sztukę. 
Wszystkich tabliczek będzie 1500, Na kosz- 
ta przybicia tych tabliczek Magistrat doli- 
cza po 15 gr. Należność uiszczać należy do 
kasy Magistratu Iw. 

List do Redakcji. 
Wielce Szanowny Panie Redaktorze. 

Z związku z artykułem p. Iw., pod tytu- 
łem „Migawki nowogródzkie*. zamieszczo- 
nym w Nr. 256 z dnia 5 listopada r. b. „Kur- 
jera Wileńskiego”, upraszamy p. Redaktora 
o umieszczenie w najbliższym numerze po- 
czytnego Jego pisma następującego sprosto- 
wania: 

Nabyte ostatnio dla naszej straży pożar- 
nej „auto-pogotowie strażackie* (całość, a 

nie tylko samochód) nie nosi nazwy — Ku- 
roczycki, lecz inną, nadaną mu przez walne 
zebranie czynnych i popierających  człon- 
ków naszej straży w dniu 22 lutego r. b. Nie 
zamieszczamy tu właściwej nazwy naszego 

     

    

   

      

   

    

„auto-pogotowia*, ponieważ nie jest to w 

chwili obecnej naszym celem. 
Wspomniane „auto-pogotowie* przypro- 

wadzone zostało do Nowogródka w dniu 29 
października r. b. o godz. 23, nie zaś o 1-ej. 

Istotnie na spotkanie  przybywającego 
„auto-pogotowia*, prowadzonego z Łodzi i 
Warszawy osobiście przez burmistrza m. No- 
wogródka, p. inż. Wolnika Ludwika, członka 
honorowego naszej straży i naszego zwierz- 
chnika w hierarchji władz strażackich, wy- 
szliśmy za miasto gremjalnie, lecz gapiów 
o to nie prosili. 

Samochód nasz jest pomalowany na czer- 

wono, na jaki kolor maluje się wogóle wszy. 
stkie wozy strażackie. 

Samochód jest wykonany i wykończony 
bardzo dobrze, jeśli nie powiedzieć doskona- 
le, zaopatrzony we wszystkie nowoczesne na- 
rzędzia i rekwizyty według wymogów doby 
obecnej, co zostało stwierdzone przez Głów- 
ny Związek Straży Pożarnych przy przyjmo- 
waniu „auto-pogotowia*, zaś późniejsze uży- 
cie jego przez nas wywazało najzupełniejszą 
dobroć tak poszczególnych maszyn, jak i ca- 
łości. 

Samochodu nikt nie wciągał do garażu 
lecz wprowadzono go, wprawdzie z pewnemi 

trudnościami, nieuniknionemi z powodu nie- 
przystosowania remizy na garaż. 

pożar t nocy (z 29 na 30 paździer- 
nika r. b.) przy łku Tatarskim nie mogli- 
śmy wyprowadzić „auto-pogotowia*, nie ma- 
jąc do tego narazie wyszkolonej obsługi ja- 
ko też z powodu unieruchomienia moto-pom- 

PY: 

  

  

    

    

   

  

  

Nieprawdą jest, że na tym pożarze niko- 
go ze strażaków nie było; straż przybyła na 
pożar w liczbie 43 strażaków na czele z do- 
wódcami po 10 minutach. Do gaszenia poża- 
ru użyto dotychczasowych sikawek ręcznych. 
Pożar, zagrażając: siednim budynkom, zlo 
kalizowano i zlikwidowano. 

Jeżeli nastąpiło pewne opóźnienie przy- 
bycia straży, to jedynie z winy nie działania 
zepsutej w tym dniu syreny elektrycznej. 

Prawda, że samochód obecnie nie jest no- 
winką, łecz niestety i obecnie inwestycje ko- 
sztują, a nie wszyscy chcą doceniać koniecz- 
ności tych inwestycyj. 

  

  

    

     

    

    Raczy Pan Redaktor przy wyrazy 
cunku. 

Naczelnik Straży — A. Majchrzycki. 

Prezes Zarządu — M. Kuroczycki. 

Sekretarz — J. Bursztejn. 

Poświęcenie Instytutu badań 
chorych na raka. 

W niedzielę o godz. 1-ej w lokalu 
przy ul. Połockiej 6 nastąpi uroczysty 
akt poświęcenia nowootwierającego 
się zakładu badawczego dla chorych 
na raka. Placówka ta ma charakter 
naukowo-eksperymentalny. 

Poświęcenia dokona J. E. ks. Bi- 
skup dr. WŁ Bandurski w obecności 
ks. Metropolity Wileńskiego Arcybi- 
skupa Jałbrzykowskiego. 

Ną uroczystość tę do Wilna mają 
przybyć przedstawiciele naukowego 
świata lekarskiego z Warszawy oraz 
innych miast Polski. Ogółem spodzie- 
wany jest przyjazd zgórą 20 delega- 

tów. przeważnie profesorów wyższych 
uczelni. 
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2 sa.) Dziś: Alberta. 

21 Jutro: Cecylji. 

Wschód słońca —g. 7 m. 04 

Zachód » — —. 15m.40 

Spostrzeżenia Zakładu Motoorsiogii U. 8. B. 
w Wilnie z dnie 20/XI — 1931 reku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 781 

Temperetura średnie — 1 C. 

2 najwyeza: O 

» najniżoza — 2° С. 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr przeważający: połudn.-wsch. 

Tendencja barem: wzrost, potem stan stały. 

Listopad 

Uwagi: pochmurno. 

MIEJSKA. 

— Delegacja piekarzy u p. wojewody. 
Do p. Wojewody Wileńskiego przybyła w 
dniu 20 b. m. reprezentacja piekarzy tutej- 
szych, wezwanych do Urzędu Wojewódzkie- 
go na konferencję w sprawach związanych 
z zaopatrzeniem miasta w pieczywo. W kon- 
ferencji uczestniczył również przybyły na za- 
proszenie p. Wojewody radca Woynowski z 
Warszawy, delegat Wydziału Aprowizacyjne- 
go Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Te- 
matem konferencji było między innemi wpro 
wadzenie na rynek wileński tańszego gatun- 
ku chleba, gdyż w miarę wzrostu cen żyta 
zaczyna również drożeć chleb, co jest obja- 
wem szczególnie dotkliwym dla mas bied- 
niejszych ludności. Zaradzić temu ma wypiek 
chleba z mąki t. zw. sitkowej, którą otrzy- 
muje się po przemiale zboża na 50 proc. (w 
granicach od 50—65 proc.) Cena chleba sit- 
kowego powinna być taka sama jak razo- 
wego. a nawet niższa, mimo iż co do jakości 
chleb sitkowy będzie lepszy, odpowiedając 
co do swego składu chlebowi z mąki pytlo- 
wej, a różniące się tylko kolorem, podobnym 
więcej do razowego. Chleb sitkowy został 
już wprowadzony na terenie Warszawy, Ło- 
dzi i innych miast, a niebawem wprowadzo- 
ny ma być na terenie całego państwa. W 
tym przedmiocie obradowała onegdaj w War 
szawie Główna Komisja do Badania Mąki. 
Mielibyśmy więc 4 gatunki mąki. 

W dniu 21 b. m. odbyć się ma w Wilnie 
wspólna konferencja młynarzy i piekarzy w 
tych sprawach. 

— Radea Woynowski z M. S. Wewn. za- 
poznał się ze sprawami pomocy bezrobotnym 
Bawiący w Wilnie w sprawach aprowizacyj- 
nych radca Woynowski z Min. Spr. Wewn. 
zaznajomił się również z pracami Sekcji 1 
mocy Wojewódzkiego Komitetu do Spraw 
Bezrobocia, jako członek Naczelnego Komi- 
tetu Warszawskiego z ramienia Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych. Pan radca Woynow- 

ski odbył w tych sprawach dłuższą konfefen 
cję z prezesem Polskiego Czerwonego Krzy- 
ża p. Ludwikiem Uniechowskim. 

W biurach Polskiego Czerwonego Krzy- 
ża na Zawalnej są w pełnym toku prace ma- 
jące na celu kwalifikowanie podań o po- 
moc, nadchodzących od bezrobotnych m. Wil 
na. 

— Straż ogniowa zostanie zaopatrzona w 
sprzęt przeciwgazowy. Ną zaopatrzenie stra- 
ży ogniowej w niezbędny sprzęt przeciwga- 
zowy, który wymaga bardzo znacznego skom 
pletowania Magistrat m. Wilna na posiedze- 

   

niu wczorajszem uruchomił specjalny kre- 
dyt. 

— Subwencja. Na wczorajszem posiedze- 
niu Magistrat postanowił wyasygnować 522 
zł. jako subwencję bezwzrotną na Wileńskie 
Towarzystwo Krajoznawcze. 

— Już w przyszłym tygodniu ukażą się 
w Wilnie autobusy Arbonu. Jak się dowia- 
dujemy w przyszłym tygodniu przybywa do 
Wilna kilka autobusów Arbonu na których 
przeprowadzone będzie przeszkołenie szofe: 
rów. Przeszkolenie to będzie przeprowadzone 
pod kierownictwem specjalnych inżynierów. 

SPRAWY PRASOWE. 
— Zatwierdzenie konfiskaty. W miejsce 

zawieszonego w dniu 14 b. m. decyzją Sądu 
Okręgowego w Wilnie czasopisma „Dziennik 
Wileński* wydany został dnia następnego 
numer tego czasopisma jako jednodniówka 
pod nowym tutyłem: „Dzień niedzielny", 
Nakład tej jednodniówki został przez Staro- 
stwo Grodzkie skonfiskowany. Obecnie Sąd 
Okręgowy w Wilnie konfiskatę jednodniów- 
ki „Dzień Niedzielny* zatwierdził, uznając, 
zgodnie z wnioskiem Starostwa Grodzkiego, 

że wydanie jej było wykroczeniem przeciw 
zarządzeniom prawnym władz, a więc prze- 
stępstwem przewidzianem w art. 139 cz. I 
K. K., albowiem wygląd zewnętrzny i układ 
jednodniówki były zupełnie identyczne z wy- 
glądem i układem „Dziennika Wileńskiego", 
jednodniówka drukowana było w drukarni 
„Dziennika Wileńskiego”, a na trzeciej stro- 
nie jednodniówki było umieszczone ogłosze- 
nie, opiewające, iż zobowiązania ogłoszenio- 

we „Dziennika Wileńskiego* przejął na sie- 
bie wydawca jednodniówki „Dzień Niedziel- 
ny“. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Obiady ulgowe. Komisja Kwalifikacyj- 

na Bratniej Pomocy Poł. Młodz. Akadem. 
U. S. B. zawiadamia Kol. Kol., że ostatecz. 
ny termin składania podań o obiady ulgo- 
we na m-c grudzień r. b. upływa z dniem 
24 b. m. Podania złożone po terminie nie 
będą uwzględniane. 

Kol. Kol. z Wydziału Humanistycznego, 
Teologicznego i Sztuk Pięknych zgłoszą się 
27 b. m. po bony na obiady ulgowe. 

Z Wydziału Prawnego, Matematyczno - 
Przyrodniczego w dniu 28 b. m. 

Z Wydziału Lekarskiego w dniu 30 b. m. 
Niezgłoszenie się w terminie powoduje 

wygaśnięcie prawa do przyznanych świad- 
czeń samopomocowych. 

—Z Domu Akademickiego. Administracja 
Domu Akademickiego wzywa wszystkich Kol. 
Kol. którym są przyznane miejsca w Domu 
Akademickim do osobistego porozumienia 
się z Referentem Domu w sprawie ustalenia 
terminu wprowadzenia się do wyznaczonego 
pokoju — do dnia 25 b. m. Niezgłoszenie się 
w tym terminie bbędzie równoznaczne z zrze- 
czeniem się. Żadnych reklamacyj w tej spra- 
wie Administracja nie uwzględni. Referent 
Domu Akademickiego urzęduje codzienne od 
godz. 15 min. 30 do godz. 17. 

= Do ogółu polskiej Młodzieży Akademie 
kiej U. S. B. Główny Urząd Statystyczny 
zwrócił się do Bratniej Pomocy, jako do or- 

ganizacji obejmującej całą młodzież uczel- 
ni z gorącą prośbą jak najżywszego popar- 
cia akcji spisowej na terenie województwa 
wileńskiego przez zorganizowanie wśród о- 
gułu członków Bratniej Pomocy szerokiej 
propagandy w kierunku chętnego i rychłego 

zgłaszania się charakterze honorowych ka- 
misarzy spisowych i czynnego współudzia- 
łu z władzami spisowemi. Ponieważ spis 
grudniowy organizowany w warunkach bar- 
dzo niesprzyjających, oparty о honorową 
współpracę Komisarzy, stanowi niejako 
sprawdzian poczucia obywatelskiego i sprę- 
żystości organizacyjnej naszego społeczeń- 
stwa, Zarząd Brainiej Pomocy P.M.A.U.S.B. 
w Wilnie postanowił zebrać wszystkich człon 
ków i dać dowód, że młodzież wyższych u. 
czelni gotowa jest nawet w tak ciężkich o- 
becnie warunkach do bezinteresownej pracy 
dla dobra Państwa. Każdy z kol. kol. człon- 
ków Bratniej Pomocy chcący korzystać z 
jakichkolwiek świadczeń musi dać dowód, 
że brał udział w akcji spisowej w dniach 8, 
9, 10, 11 grudnia r. b. 

Kol. Kol., którzy nie będą brali udziału 
w akcji spisowej bez podania dostatecznych 
powodów nie mogą liczyć na żadne świad- 
czenia Bratniej Pomocy. W tkim Kol. 
i Koł. biorącym udział w s e ludności 
przyznana będzie państwowa odznaka ho- 
norowa: „Za ofiarną pracę 

Zgłoszenia Kol. Kol. przyjmuje Sekretar- 
jat Generalny Bratniej Pomocy w godzinach 
13 — 15 i 19 — 21 (ul. Wielka 24). 

— Sodalicja Marjańska Akademików USB. 
podaje do wiadomości, że w niedzielę dn. 

22 b. m. o godz. 8 rano odbędzie się w Kapli 
cy  Sodalicyjnej (Wielka 64) nabożeństwo 
sodalicyjne, poczem nastąpi w lokalu soda- 
licyjnym Zebranie Ogólne. 

Goście mile widziani. 

— Z Legjonu Młodych. Jutro w niedzie- 
łę dnia 22 b. m. o godz. 17 w lokału włas- 

nym przy ul. Uniwersyteckiej 6—8 odbędzie 
się zebranie Legjonu Młodych z następują- 
cemi referatami: kol. Kazimierza Bielińskie- 
go „Piatiletka sowiecka“ i o ile czasu wy- 
starczy kol. St. Klaczyūskiego „O demagogji“ 

Wprowadzeni goście mile widziani, 

Z KOLEL 
— Wielka Parada Kolejowa. Ciesząca 0- 

gromnem powodzeniem Rewja Kolejowa, zo- 

stanie jeszcze raz powtórzoną jutro w nie- 
dzielę o godzinie 20 w Sali Ogniska Kolejo- 
wego ul. Kolejowa 19. W rewji bierze udzi: 
urocza p. Hanka Skorokówna doskonała 
konawczyni najnowszych piosenek  nastro- 
jowych, zespół girls i boy!!! Orkiestra Jazz!!! 
pod kierownictwem p. Emjota, pozatem 
rewja obfituje w moc monologów, kupletów, 
dowcipów i sketchów. 

Ceny znacznie zniżone, bo tylko od 50 
groszy do 2,50. 

        

  

  

  

WOJSKOWA. 
— Rejestracja rocznika 1911-go. Z dniem 

30 listopada upływa ostatni termin rejestracji 
mężczyzn urodzonych w roku 1911. Wszyscy 
poborowi, którzy w terminie powyższym nie 
zarejestrują się zostaną ukarani grzy w 
drodze administracyjnej. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Z Wyższej Szkoły Instytutu Naukowo- 

Badawczego Europy Wschodniej w Wilnie. 
Dziś w sobotę dnia 21 b. m. w lokalu Insty- 

tutu Zygmuntowska 2 o godz. 17 prof. dr. 
Roman Smal - Stocki z Ukraińskiego Insty- 
tutu Naukowego w Warszawie wygłosi wy- 
kład p. t. „Wschodnia polityka Niemiec*, o 
godz. 18-ej zaś „Walka o niepodległość ujarz- 
mionych narodów w Z. S. R. R. 

— Posiedzenie Wil. Oddziału Polskiego 
Towarzystwa Psychjatrycznego odbędzie się 
we wtorek dnia 24 listopada r. b. o godz. 
12-ej w południe w Klinice Neurologicznej 
U. S. B. (Szpit. Św. Jakóba) z następującym 
porządkiem dnia: 

1. Dr. A. Malinowski: Omówienie 3-ch 
przypadków guzów mózgu z demonstracją 
chorych. 

2. Dr. A. Wirszubski: Kilka uwag w spra- 
wie etjologji i rozpoznawania porażenia po- 
łowicznego, 

3. Doc. Dr. J. Hurynowicz Sprawozdanie 
z posiedzeń Sekcji Lekarskiej X Kongresu 
antyalkohołowego. 

Posiedzenie administracyjne. 
Walne Zebranie. 
a) Sprawozdanie ustępującego Zarządu. 
b) Wybór nowego Zarządu. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
— Ukarani Rzemieślniecy. Zarząd Izby 

Rzemieślniczej w Wilnie podaje do wiado- 
mości wszystkich rzemieślników, traktując 
powyższe, jako ostrzeżenie, że Urząd Prze- 
mysłowy I Instancji w Wilnie ukarał w myś 
art. 126 Ustawy Przemysłowej, w przeciągu 
ostatnich kilku miesięcy. 

1) 105 rzemieślników za niezgłoszenie 
warsztatu rzemieślniczego karą grzywny prze. 

ciętnie po 20 zł., z zamianą w razie niewy- 
płacalności na 2 — 8 dni aresztu; 

2) 8 mistrzów rzemieślniczych za nie po- 
syłanie terminatorów do szkoły dokszt.-za- 
wod. karą grzywny po 30 zł. z zamianą jak 
wyżej na 3 dni aresztu; 

3) 21 uezni rzemieślniczych  (terminato- 
rów. za nieuczęszczanie do szkoły dokształ- 
zawod. karą grzywny po 10 zł., bez zamiany 
na karę aresztu; З 

4) 9 rzemieślników — właścicieli warszta- 
tów za kształcenie terminatorów bez posia- 
dania dyplomu mistrzowskiego, karą grzyw- 
ny do 30 zł., z zamianą na 3 dni aresztu w 
razie niewypłacalności; 

5) 17 osób za prowadzenie warsztatów 
rzemieślniczych bez wykazania uzdolnienia 
zawodowego karą grzywny od 20 do 30 zł. 
z zamianą jak wyżej na 3 dni aresztu. 

Zarząd Izby przypomina, że nieprze. 
strzeganie przepisów, obowiązującej Ustawy 
Przemysłowej, jak też, przepisów, regulują- 

cych sprawy terminatorskie w okręgu Wi- 
leńskiej Izby Rzemieślsiczej, w myśl art. 126 
tejże Ustawy, pociąga za sobą karę grzyw- 

ny do 1.000 zł., lub aresztu do 14 dni. We 
własnym przeto interesie wszyscy rzemieślni- 
cy winni przepisy te przestrzegać. 

Dla rzemieślników, posiadających jakie- 
kolwiek bądź wątpliwości wszelkieh infor- 
macji bezpłatnie udziela Biuro Izby Rze- 
mieślniczej codziennie w godzinach od 9-ej 
do 14-ej w swoim lokału przy ul. Miekiewi- 
cza Nr. 23 — 5. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 
— Konferencja dziekanów wyższych szkół 

talmudycznych. Wi dniu 17 i 18 b. m. odby- 
ła się w Wilnie nadzwyczajna konferencja 
dziekanów wszystkich wyższych szkół tal- 
mudycznych (Jeszybotów), znajdujących się 
na terenie województw wschodnich Rzeczy- 
pospolitej. Konferencja, której przewodni- 
czył prezes Wileńskiego Rabinatu rabin Gro- 
dzieński, zwołana została w sprawie ciężkie 
go stanu materjalnego, w jakim znalazły się 
w ostatnich czasach wspomniane szkoły. By- 
ły one utrzymywane przez „Waad Hajszy- 
wos“, jako też częścowo z zasiłków pienięż- 
nych, nadsyłanych przez Żydów amerykań- 
skich. Jednakże pomoc z Ameryki ostatnio 
nie nadchodzi z powodu panującego tam kry- 
zysu. Liczba młodzieży studjującej w szko- 
łach talmudycznych, dochodzi do 5 tysięcy, 

młodzież ta pochodzi przeważnie z najuboż- 
szej warstwy żydowskiej naszego kraju. Po- 
załem wielu studentów pochodzi z Ameryki, 
Anglji i innych państw, studenci ci otrzyma- 
li pozwolenie rządu polskiego na pobyt w 
Polsce na studjach. 

Ze szkół tych już w ciągu 100 lat wyszło 
wielu uczonych i działaczy żydowskich. Na 
wspomnianym na wstępie zjeździe uchwalo- 
no w imieniu wszystkich szkół talmudycz- 
nych w liczbie 15 wystosować apel do Ży- 
dów całego świata o ratunek przed grożącym 
tym szkołom upadkiem. 
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KOMUNIKATY. 
— Wojewódzki Komitet do Spraw Bezro- 

boeia komunikuje, iż akcja ziemniaczana wy 
dała pomyślne wyniki, na składach Komite- 
tu zebranych już jest w obecnej chwili oko- 
ło 500 ton ziemniaków, pochodzących z ofiar 
z terenu województwa. Zapewnione jest w 
tej chwili rozdawnictwo obiadów w kuch- 
niach mniej więcej na 3.000 osób dziennie, 
pozatem znaczna część produktów będzie 
rozdawana w naturze. Komitet otrzymał już 
pewien przydział węgla kamiennego i obec- 
nie zabiega o uzyskanie drzewa na opał. 
Przydzielono również Komitetowi pewną 
ilość cukru na najbliższe dwa miesiące dła 
dożywiania dzieci. W najbliższych dniach 
będzie uruchomiona naprawa odzieży i bie- 
lizny, zebranej na terenie miasta Wilna. 

— Dyrekcja Uniwersyteckiej  Bibljoteki 
Publicznej w Wilnie zawiadamia, że Bibljo- 
teka będzie czynna od soboty 21 listopada 
1931 r. od godziny 9 rano. 

TEATR | MUZYNA 
— Teatr Miejski w Lutni. Osłatnie przed- 

stawienia „Dnia październikowego*. Dziś w 
sobotę dnia 21-go b. m. ukaże się niezwykle 
frapująca sztuka J. Kaisera „Dzień paździer- 
nikowy“; która odniosła u publiczności wi- 
leńskiej prawdziwy sukces artystyczny. Skła- 
dają się na to zarówno pory ąca treść, jak 
i opracowanie sceniczne, utrzymane na wyso 
kim poziomie. 

Jutro o godz. 8-ej „Dzień październiko- 

  

     

    

wy”. 
— Teatr Miejski na Pohulanee. Dziś Te- 

atr na Pohulance czynny będzie dwukrotnie. 
Popołudniu o godz. 4-ej ukaże się po raz 
17-ty „Róża”, potężny dramat S. Żeromskie- 
go, w inscenizacji i reżyserji Dyr. M. Szpakie 
wicza. Ceny szkolne. 

Wieczorem o godz. 8-ej ujrzymy barwną 
komedję muzyczną Audrana p. t. „Lalka* w 
reżyserji Wacława Radulskiego, w wykona- 
niu czołowych sił zespołu. 

Jutro o godz. 8-ej wiecz. „Lalka“. 
— Jutrzejsze przedstawienie popołudnie- 

we na Pohulance. Jutro w niedzielę dnia 22 
b. m. o godz. 4-ej p. p. ukaże się na przed- 
stawieniu popołudniowem „Róża* Żeromskie- 
go. Ceny miejsc zniżone. 

— Jutrzejszy poranek w Lutni. Jutro dn. 
22-go b. m. o godz. 12-ej w poł. licznie ze- 
brane dzieci podziwiać będą „Kopciuszka* 
Grumma ykonaniu całego Zespołu Te- 
atrów ch. Fantastyczne dekoracje, 
barwie k umy, melodyjna muzyka, dwór 
króla Ćwieczka, karzełki, dobra wróżka — 
wszystko to oczaruje młodociane audytor- 

jum. 
— Ostatnie przedstawienie „Aurelciu nie 

rób tego* w Lutni. Jutro dnia 22-go b. m. 
o godz. 1-ej p. p. ukaże się nieodwołalnie 
po raz ostatni w sezonie arcywesoła komedja 
T. Łopalewskiego „Aurelciu nie rób tego*, 
stanowiąca bezsprzecznie jedną Zz sensacyj 0- 
becnego sezonu. Świetną obsadę stanowią: 

p. p. Dunin-Rychłowska, Detkowska, Łado- 
siówna, Sławińska, Marecka, Zielińska, Gliń- 

ski, Karpiński, Łubiakowski, Puchniewski, 
oraz Wasilewski. 

— Święty Mikołaj odwiedzi dzieci wiłeń- 
skie w Lutni. Dnia 6-go grudnia b. m. o go- 
dzinie 4-ej po południu odbędzie się w sali 
Teatru Lutnia przedstawienie „Kopciuszka“, 
na którem będzie obecny sam Św. Mikołaj, 

który rozda podarki grzecznym dzieciom. 
Tak niezwykłe zdarzenie zainteresuje napew 
no naszych milusińskich, którzy przybędą 
tłumnie do Teatru Lutnia. 

840236 
FALA 244,1 m. — stacja o mocy 0,5 Kw. 
FALA 581 mtr. stacja o mocy 22 Kw. 

SOBOTA, dnia 21-go listopada 1931 roku. 

11.40: Kom. 
12.10: Poranek szkolny ze Lwowa. 
14.00: Progr. dzienny. 
14.05: Muzyka (płyty). 
16.05: Kom. i pogadanka. 
15.45: Koncert życzeń (płyty). 
16.20: Radjokronika. 
16.40: Codzienny odcinek powieściowy. 
16.50: Koncert życzeń. 

: Tr. nabożeństwa Opieki M. Boskiej z 
kaplicy w Ostrej Bramie. 

: Audycja i kencert dla młodzieży. 
Kom. rolniczy Wil. Tow. O. i K. R. 

i Tygodnik litewski. 
: Kwadrans akademicki. 

: Progr. na niedzielę i rozm. 
: Pras, dzien. radj. 
Na widnokręgu — felj. 

: Muzyka lekka. 
: „Witaj jutrzenko swobody“ — felj. 
: Koncert chopinowski. 

   
   

  

  

      

: Kom. 
23.00: „AKUKU* — odcinek z docinkami. 
23.30: Muzyka taneczna z płyt. 

NIEDZIELA, DN. 22 LISTOPADA 1931 R. 

10.00: Transm. nabożeństwa z Katedry w 
Krakowie. 11.58: Komunikaty. 12.15: Pora- 
nek symfoniczny, 14.00: Otwarcie Kursów p. 
n. „Radjowy niwersytet Ludowo.Rolniczy w 
Warszawie. 14.25: Aud. rolnicze. 14.40; „No- 
woczesne sposoby tuczenia świń*. 15.00: Mu. 
zyka. 15.55: Aud. dla dzieci. 16.20: Muzyka 
„polska. 16.40: „Co przepływa przez druty, 

czyli czem jest elektryczność* — odczyt. 
17.00: „Kobieta ma głos”. 17.15: Odczyt ze 

Lwowa. 17.30: „Wiadomości przyjemne i po- 
żyteczne*, 17.45: Akademja organizowana 
przez Komitet „Dnia Kapłańskiego*. 18.30: 
Koncert. 19.00: Audycja litewska. 19.20: 
„Poczta przed 80 laty* pogadanka. 19.40: 
Program na poniedziałek. 19.45: Słuchowisko, 
20.15: Koncert popularny, 21 Kwadrans 
literacki. 22.00: Koncert solisty. 22.40: Kom. 
i muzyka taneczna. 

NOWINKI RAĄDJOWE. 
UROCZYSTOŚCI W OSTREJ BRAMIE. 

Wobec zakończenia trwających od dłuż-, 
szego czasu robót restauracyjnych w Kapli- 
cy Ostrobramskiej odbędzie się dziś o godz. 
17,00 transmisja uroczystego nabożeństwa, 
odprawionego przed Cudownym Obrazem 
M. B. 

„WITAJ JUTRZENKO SWOBODY...* 
Po pamiętnej Nocy 29 listopada 1830 r. 

zabłysła nad narodem jutrzenka swobody, 
witana gorącemi sercami patrjotów od Wil- 
na do Warszawy. O tych niezwykłych chwi- 
lach przypomni dzisiaj p. Nittman w felje- 
tonie transmitowanym z Warszawy o godz. 

21,55. 

  

   

  

KUKUŁCZE UPIORY. 

Kukułka wileńska odleciała już do ciep- 
lejszych krajów, a mimo to w rozgłośni wi- 
leńskiej na godzinę przed północą coś ku- 
ka. Może to jakie duchy, wyłęgłę z podrzu- 
conego kułkuczego jaja? W każdym razie — 
jeżeli nawet duchy — to nie straszne, bo kto 
przez chwilę posłucha dziwnego kukania ten 
się śmieje serdecznie. 

NA WILENSKIM BRUKU 
WYŁUDZIŁ POSAG. 

Emilja Ch. (UL. Ludwisarska Nr. 4) za- 
meldowala polieji, že niejaki Boleslaw Heįbo 

zami przy ul. Stefańskiej Nr. 14 wy- 
łudził od niej 870 zł.rzekomo na załatwienie 
szeregu spraw w związku z mającym się od- 
być ich ślubem. Po otrzymaniu tych pienię- 
dzy „narzeczony* odmówił poślubienia Ch. 
a pieniędzy nie zwrócił. 

Policja wszezęła dochodzenie. (e).



4 i KU BLS E R: 

SKLEP FUTER 
“T PRACOWNIA KUŠNIERSKA PORUDOMINSKICH 

zostały przeniesione Niemieckiej 28 rereron ten sam Nr 13-72 
Od czwartku 19 b. m. S a m s 0 n i D a l i I a W roli głównej 

Godz. 4—6—8 i 10 wiecz. Marja Corda. 

WIKI EN PHA Nr. 270 (22129 
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Wina krajowe 
STARE — LEŻAŁE — MOCNE 

Poleca Wytwórnia 7234 

Wł. Osmołowski 

  Sprzedam za 

2 AUTO 
półciężarowe 

ul. Ofiarna 4 m. 9. 

Maszynistka 

Sklep papieru, szpagatu i materjałów 

pisarsko -kreślarskich 

M. RODZIEWICZ 
WILNO, WIELKA 9 

poleca do wszystkich sklepów I biur: 

  

  

ag Miejskie 

Żądać wszędzie. Żądać wszędzie. jak również może być 
  

BALA mis |  NAD_PROGRAM: Panną do wszystkiego. ic das Wilno — Kazimierzowski 9. torebki, papier, szpagat poszukuje posady 
Gutrobramska 5. Początek o godz. 4. 6, 8 i 10 wiecz. Ceny miejsc: balkon 30 gr., parter 60 gr. Kasa czynna od 3.30 do 10 wiecz. l materjały biurowe 

Dźwiękowy Kino-Teatr 

HOLLYWOOD 
Ulubieniec 
publiczności 

     

w-g op. „Czar Walca“, režyserja Lubicza, 

NAD PROGRAM: DODATKI DŹWIĘKOWE. 
Na pierwszy seans ceny zniżone. 

Dziś ceny normalne! "yes: Balkon 60 sr. Karter ! н 
Film, za którym szalrje cały świati Atrakcyjny przebój sezonul 

Maurice Chevalier 
w swem najnowszem arcydziele 

muzyka Oskara Strausa, 

Dźwiękowy Kino-Teatr 

HELIOS 
  

Na premjerę honorowe bilety nieważne. 

Wesoły porucznik 
z udziałem prześliczej CLAUDETTE COLBERT. 

Film demonstruje się jednocześnie w dwóch największ. kinach „Helios” i „Hollywood* 

Początek seansów o godz. 4, 6, B i 10.15. 
  

Dziśl 
Wielki rewelacyjny 
przebój dźwiękowy 

Dźwiękowe Kino 

C6/INS 
4, Wielka 47, tel. 15-4! 

PODNIEBNY ROMANS (Piekło) 

  

Dźwięk. Kino-Teatr 

„PAN“ 
Arcytilm dźwiękowy 

MAROKKO 
  

W rol. główn.: Ulubieniec publiczności słynny amant Charles Forrel i nowa wielka gwiazda, kobieta 
o zielon. oczach Elissa Landi. Romans! Rewelacja! Emocjal NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe 

Początek seansów o godz. 4, 6 8 i 10.30, w dnie świąt. o g. 2-ej. Na |-szy seans ceny zniżone, 

ua UROCZYSTE OTWARCIE! E 
na aparatach dźwiękowych 

  

Ogłoszenie. 
Magistrat miasta Wilna podaje do 

ogólnej wiadomości, że dnia 27-go listo- 
pada r. b. o godz. ||-ej rano w domu 
Nr. 5 przy ulicy Łukiskiej odbędzie się 
w drodze licytacji sprzedaż ciężarowego 
samochodu oszacowan. na 200 zł. celem 
pokrycia zaległości podatkowych, nale- 
žących do D.-H. „Zadnowski i S-ka“. 

MAGISTRAT. 

Ogłoszenie. 
Walne Doroczne Zebranie członków 

Towarzystwa Kursów Technicznych w 

  

PO CENACH NAJNIŻSZYCH. 
  

Ogłoszenie. 
Zarządy więzień na Łukiszkach i Stefańskiego w 

Wilnie ogłaszają przetarg ofertowy na dzień 5 grud- 
nia 1931 roku na godzinę 12 w południe na dostawę: 
żyta 75.000 kg., jęczmienia 14 000 kg., grochu polne- 
go !5.000 kg, kaszy jaglanej 1500 kg., kaszy grecza- 
nej 15.0 kg. mąki żytniej pytlowej 2500 kg., mąki 
pszennej ®° 1200 kg., śledzi birskich 12 beczek, sło- 
niny solonej 1600 kg., szmalcu wieprzowego 500 kg., 
kaszy perłowej 3000 kg., kaszy jęczmiennej 3000 kg. 
i kawy zbożowej 300 kg. 

Zaoferowane produkty winny być dobrej jakości 
z dostawą loco więzienie. Oferty należy składać naj- 
później do dnia 5 grudnia r. b. do godziny 12 w po- 
łudnie na imię Zarządu więzienia na Łukiszkach w 
zapieczętowanej lakiem kopercie z napisem „Oferta 
na dostawę produktów žywnošciowych“. Oferty zło- 
Żonć pa Uplyiie, myžėj. wauuenionaso 
będą rozpatrywane. W dniu 5 grudnia r. b. o godzi- 
nie 12 nastąpi otwarcie ofert przez komisję przetar- 
gową w obecności oferentów, przyczem komisja za- 

   

sngažowana do biura na 
terminową pracę, bez zo- 

bowiązania wszelkich 
praw, również wykonywi- 
ję różne prace w domu 

po b. niskich cenach. 
Łaskawe oferty proszę 
kierować do Administs. 
„Kurjera Wileńskiego” — 
Jagielońska 3—1, tel 99. 
pod „Maszynistka* 7987 

Ir. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

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

.Z.P. 29. 

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wens 
ryczne i moczopłciowe 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

reż. J. W. STEJNBERGA „KLANGFILM“ (A. E. C.) Wilnie odbędzie się dnia 27.X1. b. r. o godz. zae sobie pano przetargu ustnego, niezależnie „ Wileńska 3 
s Р Й e < ai ы „ Należność za dostarczane od godz. 8—1 1 4—8. 

WIELKA 42 W rol, gł. słynna Początek o g 2-ej. Honor. 7 ej wiecz. w lokalu Stowarzyszenia Tech. | 99 Rrzetargu otertowego, Osa ! zwiesda ska. Marlena Dietrich, Gary (ooper i Adolf Manjon. Eat ii nieważae ników Polskich (Wileńska 33). Członkowie | bdselcj оо ь Еа аба paść interne po Pół 
Е 7 SC owarzystwa oraz sympatycy proszeni są | sprawiedliwości. Akuszerka 

Dziś i dni następnychł = - Ten głośny film bardzo na- | o wzięcie jak najliczniej dział е 2 Ad) Kolejowe Nojparztatediaercy dzieło Kobieta na księżycu Rasch SAR dy aż j jliczniejszego udziału w ze Zarząd więzienia w Wilnie na Łukiszkach. Śmiałowska 

4 wszystkich czasów podróż miedzyplanetarną. ° a PEP MASĘ ‚ 

“ GNIS KO Veles Willi Peitsch + czeruiaca Gerda Maurus, Soc oczach fantaziją. mo“ 3 Porządek dzienny zebrania: г неОНОНЕВМЯ | przeprowadziła się 
х głównych х * że być rzeczywistością już jutrol 1) Zagajenie, OKAZYJ NIE ADS $ rz e d d M P> al: zamkową 3, m. З 
isbek dworea kołejow.) Początek seansów o godz. 5. W niedziele i święta o godz. 4 po poł. 2) Wybór przewodniczącego SS imaliG! zz” tamże gabinet koje 

» ny, usuwa zmarszczki, bro— 

3) Odczytanie protokułu poprzedniego posiada do sprzedaży 1 dawki, kurzajki i wągry. 
Kino - Teatr D zi $! Monumentalny <— — — Emil Jannings | zebrania, * E > z piękne majątki ziem- 3 3 Ja ha = W. Z. P. 48. 7624- 

a | Flm historyczny na ile nna 0 eyn W roli głównej į Henny Porten ua its skie, ośrodki, działki, LIENI | 
milostek krol ie: * k $ a ZE lace, letniska, kamie- [mł 

„L U X ads Reżjsceja Ernesta Lubitza. — Imponująca treść! Wspaniała wystawa 5) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, iks dsckodowe: dowy ‚ Akuszerka 
NAD PROGRAM: Arcywesoła komedja w 3 akt. króła ekranu Charlie Chaplina p. t. „Marzenia Chaplina" 6) Wniosek o zmniejszenie wysokości | | murowane i drewniane 12 klm. od Wilna 

Miekiewicza |, t.15-61 Początek seansów o godz. 4-ej. w dnie świąteczne o godz 1-е). Ceny miejsc od 40 gr. 
  

Dziś! Najnowsze po raz 
pierwszy w Wilnie 100% 
dźwiękowe arcydzieło p. t 

NAD PROGRAM: 

Dźwiękowy Kino-Teatr 

STYLOWY 
milea Wielka 36. 

Gorąca krew 
Dźwiękowa sensacja po raz pierwszy 
w Wilnie z ulubieńcem publiczności 

Przepiękny salonowo-erotyczny dramat 
w 10 aktach. W rolach główn.: Imor- 
gena Robertson i Wiljam Janney. 

Hot G bsonem ».. Karząca dłoń 
Potężny sensacyjny dramat w 10 aktach. W rol. główn. Hoot Gibson i czarująca chińska gwiazda Ming Wong 

składek członkowskich, 
7) Wybory delegatów Rady Ogólnej. 
8) Wolne wnioski. 

z ogródkami, mieszka- 
nia wolne. 

Dom H-K. „Zachęta” 
Mickiewicza |, tel. 9-05 
  ZARZĄD. 

  

  

PZTS 

Światowid 
Miekiswicza 9. 

W rołach główn. najpięk- 
niejsza para kochanków   

Rojesti KANLIOWY. 
DO REJESTRU HANDLOWEGO, DZIAŁ A, 
SĄDU. OKRĘGOWEGO. W WILNIE. WCIĄ- 

GNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY: 

w dniu 31. VIIL 1931 r. 
12987. I. Firma: „Chazanowicz Luba* w Nowym 

Dworze, pow. szczuczyńskiego. Sprzedaż towarów 
spożywczych, bakalejnych i galanteryjnych. Firma 
istnieje od 1929 r, Właścicielka Chazanowicz Luba, 
zam. tamże. 1475/V1-—-7965 

w dniu 15. IX. 1931 r. 
12999. I. Firma: „ Dawid Szapiro* przy st. Sia 

siły, pow. wileńsko-trockiego. Skup zawodowy drze- 
wa. Firma istnieje od 1931 r. Właścicieł — Dawid 
Szapiro, zam. tamże, 1476/V1—7966 

w dniu 16. IX. 1931 r. 
13000. I. Firma: „Josieł Szelubski* w Wilnie, ul. 

Jagiellońska 5/12. Eksploatacja leśna. Firma istnieje 
od 1930 r. Właściciel — Josiel Szelubski, zam. tamże. 

1477/V1—7967 

13001/0. Firma: „Samitas — Pupko Abram“ 
w Wilnie, uł. W. Stefańska 24. Sklep apteczny. Firma 
istnieje od 1931 r. Właścicieł — Pupko Abram, zam. 
w Wilnie przy ul. W. Stefańskiej 11. — 1478/У1—7968 

DO REJESTRU HANDLOWEGO, DZIAŁ A, 
SĄDU OKRĘGOWEGO W WILNIE WCIĄ- 
GNIĘTO NASTĘP. WPISY PIERWOTNE: 

w dniu 16. IX. 1831 r. 
15002: I. Firhid: ,„Żatisżtejgnian Mozes* w Wil- 

nie, Wielka 22. Sklep instrumentów muzycznych. 
Firma istnieje od 1025 r. Właściciel — Zamsztejg 
man Mozes, zam. w Wilnie, przy ul. Mostowej 9—16. 

1479/V1—7969 

  

13003. I. Firma: „Mojžesz Kolnicki* w Wilnie, 

ul. Popławska 30. Wyrób skór chromowych. Firma 

istnieje od 1931 r. Właściciel  —Mojżesz Kolnicki, 

zam. w Wilnie przy ul. Piłsudskiego 61 m. 4. : 

1480/VI-—7970 

13004. I. Firma: „Garber Chaim“ w Wilnie, ul. 

Wielka 47. Sklep gotowych ubran ludowych. Firma 

istnieje od 1931 r. Właścicieł — Garber Chaim, zam. 

w Wilnie przy ul. Beliny 11. 1481/VI—7971 

13005. I. Firma: „Owsiej Birzowski* w Wilnie, 

ul. Zawalna 44. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 

1886 r. Właściciel — Owsiej Birzowski, zam. w Wil- 

nie, przy ul. Jagiellońskiej 3/5. 1482/VI--7972 

13006. I. Firma. „Sklep bławatny Noacha Zlati- 
na" w Wilnie, ul. Straszuna 12. Sprzedaż towarów 
bławatnych. Firma istnieje od 1931 r. Właściciel — 
Noach Złatin, zam. w Wilnie, przy ul. Jagiellońskiej 

8—19. 1483/V1—7973 

w dniu 18. IX. 1931 r. 

13007. I. Firma: „Efroim Trachtenberg* w Wil- 

nie, ul. Wielka 37. Skład futer. Firma istnieje od 1931 

r. Właściciel — Efroim Trachtenberg, zam. tamże. 
1484/VI-—7974 

  

13008. I. Firma: „Felman Mendel* w Wilnie, 
ul. Kalwaryjska 7 m. 12. Skup materjałów leśnych, 

celem odsprzedaży. Firma istnieje od 1928 r. Wła- 
ściciel — Felman Mendeł, zam. tamże. 1485/VI—-7975 

13009. I. Firma zutan Mowsza* w Nowo-Świę 
cianach, pow. Święciańskiego. Sklep mięsa. Firma 
istnieje od 1929 r. Właściciel — Szutan  Mowsza, 

zam. tamże. 1486/VI—7976 

  

12010. I. Firma: „Owczyńska Gitel* w Nowo- 
Święcianach. Herbaciarnia. Firma istnieje od 1927 r. 
Właściciel — Owczyńska Gitel, zam. tamże. 

1487/V1—7977 
  

13011. I. Firma: „Mełamed Szloma* w Nowo-Świę- 
<ianach, pow. święciańskiego. Sklep kolonjalny, że- 
laza i wyrobów tytoniowych. Firma istnieje od 1919 
r. Właściciel — Mełamed Szloma, zam. tamże. 

1488/У1—7978 

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

  

Prześliczny dramat 
erotyczny p-g po- 
wieści Arlewa p.t. 

13012. I. Firma: „Michał Stejgwiłło* w Wilnie, 
ul. Portowa 6. Sklep spożywczo-tytoniowy. Firma 
istnieje od 1931 r. Właściciel — Michał Stejgwiłło, 
zam. w Wilnie, przy ul. Dobroczynnej 2/a 

i 1489/V1—7979 

w dniu 21. IX. 1931 r. 
13013. I. Firma: „Chaja Sora Zarecka* w Wilnie, 

ul. Antokolska 21. Drobna sprzedaż mięsa. Firma 
istnieje od 1931 r. Właścicieł —- Zarecka Chaja - So- 
ra, zam. tamże. - 1490/V1—7980 

13014. I. Firma: „Bencel Abramowicz“ w Pod- 
brodziu, pow. święciańskiego. Sprzedaż żelaza, wap- 
na, farby i smarów. Firma istnieje od 1931 r. Wa- 
Ściciel — Bencel Abramowicz, zam. tamże. 

1491/V1—7981 

DO REJESTRU HANDLOWEGO, DZIAŁ B, 
SĄDU OKRĘGOWEGO W WILNIE WCIĄ- 
GNIĘTO NASTĘP. WPIS DODATKOWY: 

w dniu 30. X. 1931 r. 
98. II. Firma: „Budwil — spółka z ograniczo- 

ną odpowiedzialnością”*. Spółka została zlikwidowa- 
na i wykreślona z rejestru — z urzędu. 

1493/V1—7983 

DO REJESTRU HANDLOWEGO, SĄDU 
OKRĘGOWEGO W WILNIE WCIĄGNIĘTO 
NASTĘPUJĄCE WPISY DODATKOWE: 

w dniu 18, IX. 1931 r. 
221. II. Firma: „Bolesław Szantyr i Szaja Bru- 

chański*. Spółka została zlikwidowana i wykreśla się 
z rejestru. 1497/VI—8002 

   
   

  

12400. II. Firma: „Basia Gelfer“. Firma obecnie 
brzmi: „Basia Lepłer*. Z powodu zamążpójścia wła- 
ścicielki przedsiębiorstwa nazwisko jej obecnie 
brzmi: Lepler, 1499/У1—8005 

12206. II. Firma: „Bracia Pobenscy Szmul i Gut- 
man — S-ka“. Wspėlnik Gutman Pobeński zmarł. 

1500/V1—8006 
    

11454. II. Firma: „Bracia Biwkes — S-ka“. Sie- 
dziba spółki została przeniesiona na ul. Zawalną 14 
w Wilnie, Wspólnicy zam. w Wilnie, ul. Zawalna 14. 

1502/V1--8008 

w dniu 21. IX. 1931 r. 
12577. II, Firma: „Gerszon Nóz | Š-ka“. Wspol- 

nicy zam. w Wilnie: Gerszon Noż — pržy ul. Uni- 
wersyteckiej 1 i Abel Sznejder, pizy uł. 1. Jatkowej 
12. Lipman Berkman scedował swe prtwa i zobowią- 

zania w spółce na rzecz Abela Sżnejdera i wystąpił 
ze spółki. 1498/VI—8004 

w dniu 24. IX. 1931 P. 

1483. II. Firma: „Szołom Mejłach — Sklep Ga- 
lanteryjny'. Przedsiębiorstwo zostało zlikwidowane 
i wykreśla się z rejestru. 1486/VE-—8001 

w dniu 30. IX. 1931 r. 

11482. II. Firma: „Obuchowski Abram*. Firma 
obecnie brzmi: „Pogotowie Pończosznicze. Właści- 
ciel — Abram Obuchowski“. 1501/У1— 8007 

DO REJESTRU HANDLOWEGO, DZIAŁ A, 
SĄDU OKRĘGOWEGO W WILNIE WGIĄ- 

    

GNIĘTO NASTĘP. WPIS DODATKOWY: 

w dniu 30. X. 1931 r. 
6041. II. Firma: „Kuszner Alter. Właściciel 

przedsiębiorstwa Alter Kuszner zmarł. Czynności 
na i wykreśla się z rejestru — z urzędu. 

1492/V1—7982 

w dniu 30. IX. 1931 r. 
1810. II. Firma: „Gołowski Florjai*. Siedziba zo- 

stała przeniesiona na ul. Zawalną 28 w Wilnie. Wła- 
ściciel — zam. w Wilnie, przy ul. Królewskiej 5—22. 

1510/У1— 8016 

680. VIII. Firma: „Lewin Juljusz i Jėzei“. Pro- 
kura Paltiela Kacenełsona została cofnięta. 

1511/V1—8017 
    

24. V. Firma: „Dom Bankowy N. Kleck i I. Le- 
win — spółka firmowa". Obecna siedziba spółki w 
Wilnie, ul. Wielka 14. Wszelkiego rodzaju zobowią- 
zania, dokumenty i korespondencja, winny być pod- 
pisywane pod stemplem firmowym przez obu wspól- 
ników, łub przez jednego wspólnika i prokurenta, lub 
też przez dwóch prokurentów. 1518/V1—8024 

  

Władczyni miłości 
Greta Garbo i John Gilbert 

Już WKRÓTCE wielkie przeboje Messalina, „POGANIN* i „KRÓL PARYŻA" 

oraz znakomici art. Douglas 
Falrbanks 

Namiętność i żą- 
dzal Miłość s 
niejsza niż wol 

   

  

Bližezych informacyj 
i Levis Ston 

eZ   
w dniu 25. IX. 1931 r. 

24. IV. Firma: „Dom Bankowy N. Kleck i I. Le- 
win — spółka firmowa", Udzielono łącznej prokury 
Marji vel Merze Lewinowej z Wilna, zauł. Św. Jer- 
ski 4, z prawem podpisywania łącznie z jednym ze 
wspólników lub prokurentów. 1517/\1—8023 

w dniu 23. IX. 1931 r. 

40. VII. Firma: „Zakłady Przemysłowe 'A. Mozer 
i Synowie w Nowo-Wilejce*, Siedziba w Nowo-Wi- 
lejce, ul. Połocka 31. 1514/V1—8020 

w dniu 21. IX. 1931 r. 

2116 II. Firma: „Kwas Icek*. Właściciel przed- 
siębiorstwa Kwas Icek zmarł. Do czasu zatwierdze- 
nia spadkobierców w prawach spadkowych prowadzi 
przedsiębiorstwo zmarłego w charakterze pełnomoc- PE WE 

- nad?" 
niczki Sora Kwas, zam. w Wilnie, ul. Końska 20—5 

z prawem dokonywania czynności związanych z pro- 
wadzeniem tego przedsiębiorstwa. 1508/V1—8014 

52. Il. Firma: „Sklep sukienno-bławatny. Józef 
Baniewicz w Wilnie*. Wobec zbycia przedsiębiorst- 

wa Józefa Baniewicza na rzecz Olimpji i Jadwigi 
Baniewiczówień, na mocy aktu zeznanego przed Ja- 
nem Buyko, Notarjuszem w Wilnie w dn. 8 czerwca 
1929 r. za Nr. 2312, przedsiębiorstwo wykreśla się 
z rejestru. 1513/V1--8019 

  

„Zakłady Przemysłowe A. Mo- 

  

  

40. VIII. Fir; 
zer. i Synowie w Nowo-Wilejce“. Firma obecnie 
brzmi: „Zakłady Przemysłowe A. Mozer i S-wie, 

wł. Paweł Afanasjew". Właścicielem obecnie jest Pa- 
wel Afanasjew, zam. w Nowo-Wilejce, przy ul. Po- 
łockiej 14. Na mocy aktu zbycia zeznanego przed 
Ottonem Lutce, zastępcą Jana Buyko, Notarjusza 
w Wilnie, w dniu 3 sierpnia 1931 r. za Nr. 2818, 
przedsiębiorstwo Arnolda Mozera przeszło na włas- 

ność Pawła Afanasjewa, 1515/V1—8921 

w dniu 19. IX. 1931 e 

6615. III. Firma: „Izaak Salman — fabryka gar- 
barska*. Prokura Gierca Czarnego została cofnięta. 
Prokurent firmy Abram Salman zamieszkuje w War- 

szawie, płac Żelaznej Bramy 3—2. 1505/VI—8011. 

w dniu 18. IX. 1931 r. 
%637. II. Firma: „Alkamar — J. Łuczkowski, 

K. Andrzejewski i A. Kułakowski - S-ka", Siedziba 
spółki została przeniesiona na ul. Marcową 7 w Wil- 
nie. 1504/У1—8010 

5749. III. Firma: „Parowy Walcowy Miyn Auto- 
mat w Lidzie — Br. Dawid i Rubin Połaczek i Mor- 
duch Trocki — S-ka", Siedziba spółki została prze- 
niesiona na ul. Szkolną 9 w Lidzie. 1506/V1—8012. 

  

3435. II. Firma: „Reprezentant — Izaak 
Krawiec i Mejer Szapiro”. Firma obecnie brzmi: 
„Dom Handłowo-Komisowy — REPREZENTANT — 
Izaak Krawiec i Mejer Szapiro — spółka firmowa". 
Siedziba obecna spółki w Wilnie, przy ul. Niemiec- 
kiej 35. Wspólnicy zam. w Wilnie: Izaak Krawiec — 
przy ul. Makowej 5/6 i Mejer Szapiro, przy ul. Ofiar- 
nej 4/7. Wszelkie weksle, zobowiązania, umowy, ak- 
ty i pełnomocnictwa w imieniu spółki podpisują obaj 
wspólnicy, zaś czeki, żyra na wekslach klijentów, 
oraz pokwitowania i korespondencję niezawierająca 
zobowiązań, podpisuje każdy ze wspólników samo- 
dzielnie pod stemplem firmowym. 1507/V1—8013 

  

2004. II. Firma: „Gełwan Marjasz*. Sklep kolo- 

njalny. Siedziba przedsiębiorstwa została przeniesio- 
na na ul. Zawalną 48. 1509/VI—8015 

113. H. Firma: „Dessler Feliks*. Przedmiot: Hur- 

towa sprzedaż papieru. 

w dniu 12. IX. 1931 r. 
9745: III. Firma: „Bieniakonski Szymszel“. Za- 

miast pełnomocników Samuela Górnofelskiego i El- 
jasza Bieniakońskiego, których odwołano, prowadzi 
obecnie przedsiębiorstwo zmarłego do czasu zatwier- 
dzenia spadkobierców w prawach spadkowych, Cha- 
na Bieniakońska, zam, w Wilnie, ul. Kwaszelna 21 

— 88, która podpisuje wszełkie umowy, weksle i in- 
ne dokumenty pod stemplem firmowym. 

24. III, Firma: „Dom Bankowy N. Kleck i I. Le- 
win — spółka firmowa". Udzielono łącznej prokury 
Atonowi Tunkielowi z Wilna, zauł. Dobroczynny 
2-а/17 z prawem podpisywania łącznie z jednym ze 
wspólników lub prokurentów. 1516/У1—8022 

  

Ogłoszenie. 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Wilnie 

ogłasza przetarg publiczny na dzień 10 grudnia 1931 r. 
na dostawę 5000 mtr* tłucznia dla pokrycia toru. 

udzieła Wydział Zasobów 
D O. K P. w Wiłnie (ul. Słowackiego 2) pokój 38 — 
codziennie od godziny 1l-ej do 13-ej oprócz świąt. 

1512/У1— 8018 

1503/У1—8009 ЕР — 

Mieszkanie 
sześciopokojowe 

z pełnym komfortem po 
gruntownym remoncie na- 
tychmiast do odstąpienia. 
Zgłoszenia: Jagiellońska 
8—15, między 10-1 i 3-6   

w dniu 4. IX. 1931 r. 

12267. II. Firma: „Bogad Nison*.  Przedsiębior- 
stwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 

1519/VI-—-8025 

3810. III. Firma: „Niemeńczyńska Chasia* Sie- 

dziba przedsiębiorstwa została przeniesiona na uł. 
Wiełką 25—4 w Wilnie. 1525/V1--8031 

11569. II. Firma:: „Biuro Transportowe Stani- 

sława Bukowskiego w Wilnie". Siedziba przedsiębior- 
stwa została przeniesiona na ul. Zawalną 21 w Wil- 
nie. 1527/VI—-8033 

1983. II, Firma: „Fromberg Fruma*. Przedsię- 
biorstwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z re- 
jestru. ® 1529/У1— 8035 

w dniu 31. VIII. 1931 r. 

6704. II. Firma: „Berezowska Chaja*. Wobec 
przejścia przedsiębiorstwa drogą darowizny ua wła- 
sność Szołoma, Josela, Morducha — Girsza i Mow- 
szy Bezezowskich, przedsiębiorstwo wykreśla 
rejestru. 1526/V1 -8032 

w dniu 29. VIII. 1931 r. 

818. IM. Firma: „Dinces Chonon*, Właściciel 
przedsiębiorstwa Chonon Dinces zmarł. Do czasu za- 
twierdzenia spadkobierców w prawach spadkowych 

prowadzą przedsiębiorstwo zmarłego w charakterze 
pełnomocników, zam. w Wilnie: Natan Dinces, przy 
ul. Śniadeckich 3 i Salomon Dinces, przy ul. Gimna 
zjalnej 6 z prawem łącznego dokonywania wszełkich 
czynności, związanych z prowadzeniem tego przed- 

siębiorstwa. 1521/V1—8027 

3191. II. Firma: „Szymon Dogim i Spółka”. Spół- 
ka została zlikwidowana i wykrešla się z rejestru. 

1524/VI —3030 

7324. II. Firma: „Gołdin Lipa*. Przedsiębiorstwo 
zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 

1530/VI—8036 

w dniu 28, VIII. 1931 r. 

12506. II. Firma: „Meryn Szyfra i Brawman Ka- 
tol — S-ka“. Spėlka zlikwidowana i wykrešla się 
rejestru — z urzędu. 1520/V1-- -8026 

  

3099. II. Firma: „Inžynier Stanisław Popławski”. 
Przedsiębiorstwo zostało zlikwidowane i wykreśla się 
z rejestru. 1523/V1—8029 

  

8169. II. Firma: „Lejmenzon Liba*. Przedsię 
biorstwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z re- 
jestru. 1528/VI- 8031 

97. II. Firma: „Restauracja St. Georges Edmun- 

da Kowalskiego". Przedsiębiorstwo zostało zlikwido- 
wane i wykreśla się z rejestru. 1531/VI—8037 

w dniu 25. VII. 1931 r. 

542. II. Firma: „Lewin Nison*. Przedsiębiorstwo 
zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 

1532/VI— 8033 

w dniu 18. VIII. 1931 r. 

1951. II. Firma: „Szejnerman Izaak*, Właściciel 
przedsiębiorstwa Szejnerman Izaak zmarł. Do cza- 
su zatwierdzenia spadkobierców w prawach spadko- 
wych, prowadzi przedsiębiorstwo zmarłego w chara- 
kterze pełnomocniczki Paja Szejnerman z Wilna, ul. 
Zawalna 66—23, z prawem dokonywania wszelkich 
czynności, związanych z prowadzeniem tego przed- 
siębiorstwa. 1522/VI---8028 

w dniu 15. VII. 1931 r. 

747. 11. Firma:  „Gryn Salomon*. Właściciel 
przedsiębiorstwa Salomon Gryn zmarł. Do czasu za- 
twierdzenia spadkobierców w prawach spadkowych, 
prowadzi przedsiębiorstwo zmarłego w charakterze 
pełnomocniczki Gitel Gryn z Wilna, zauł. Św. Miko- 
łaja 13 z prawem dokonywania wszelkich czynności 
związanych z prowadzeniem tego przedsiębiorstwa. 

1533/у1— 3039 

IA J AA     

Pamiętajcie o głodnych! 

ČSA i 

ENIRIPES TAR USS NA SA POWO DZEWNCZG Z ODCZOOROEZY WRECZ WOODA. 

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

  

z powodu wyjazdu, 
po bardzo niskiej ce- 
nie. Dowiedzieć się 
w Admin. „Kurjera 
Wileńskiego" — ulica 
Jagiellońska 3, m. I, 
tel. 99. 7984 
  

Przybłąkał się p es 
rasy wilk, do odebrania 

ul. Kalwaryjska 92 — 6 
8052 
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KURJER WILEŃSKI 
Spółka z: ogranicz, odpowiedz. 

DRUKARYNA i NTROLIGATORAA 
ZNICZ: 

WILNO, Ś-TO JAŃSKA 1, TEL. 3-40 

Dzieła książkowe, dru- 
ki, książki dla urzędów 

twowych, samorzą- 
dowych, zakładów nau- 
kowych. Bilety wizyto- 

prospekty, 
afisze i 
rodzaju 

w zakresie drukarstwa 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE 

Marja Laknerowa 
prryjmuje od 9 do'7 wiecz... 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 
W..Z. P. Nr. 69. 712% 

Zredukowani 
urzędnicy-czki 

zechcą podać swój adres 
do „Kurjera Wileńskiego" 
dla „urzędnika" celem о- 
trzymania pracy, względ= 
nie pomocy. 8053 

  

  

zapro- 
wszel- 
roboty 

  

    

   Е KONCESIONOW ANY 

| STANISŁAW 

Języki obce 
niemiecki, francuski 

włoski (konwersacja). 
Przygotowywanie 

ze wszystkich przedmiot. 

do matury 
l egzaminów 

szkół średnich wogóle. 
Lekcyj udzielają b. prof. 
gimn. i studenci U. 5. B. 
specjalną met. koncentrac. 
Zgłoszenia do Redakcji 
„Kurjera Wil.“ pod W. K. 

„Mieszkanie 
5-pokojowe 

ze wszelkiemi wygodami 

do wynajęcia 
przy ulicy Rzecznej 14. 
Dowiedzieć się: W. Pohu- 
lanka 22, m. 5 8400 

Pokój 
duży, umeblowany, 

z osobnym wejściem 

i światłem elektr., do wy- 

najęcia, ul. Kazimierzow- 

ska Nr. II, m. I. 

Instalacje Elektryczne 
dzwonki sygnalizacyj- 
ne, ustawienie aparatów 
radjowych i telefonów 
wykonywa koncesjonowa- 

ny elektromonter 

ST. PIÓREWICZ 
ul. Ofiarna Nr. 4, m. 9. 

  

  

  

ЕЕЕ 

i 
YUM AU M A k: 

UL. OFIARNA Me 4, m. 9. 

WYKONY WA: instalacje elektryczne 
według wymagań technicznych, oraz 
dzwonki sygnalizacyjne. 

USTAWIA: aparaty radjowe i telefony. 

  
    

=. 

i A UE 

RLEKTROMONTER 

PIÓREWICZ 

[EILELELALALTCEL:] 
NOWOOTWORZONA 
POLSKA 

przy ul. Wielkiej 
Poleca: codz. świeże 
mleko, masło, sery, jaja, 
młeko zsiadłe, wędliny, 
iinne chłodne zakąski. 
napoje chłodzące orax 

obiady domowe 
smaczne i zdrowe 

od 70 gr. 

ЭЕЕЕ 

Zgubione 
9 weksle wystawione 

in blanco 
na sumę 50 złotych każdy 
przez Alfonsa Sienkiewi- 
cza, żyrowane przez An 

toniego Jabłońskiego i E. 

Janczewską. uniew. się. 

    

Sprzedaje się 
skórę 

białego niedźwiedzia 
niedrogo. 

Jagiellońska 9—1-a 
7610 

Wyjadę 
na korepetycje. 
Warunki skromne. 

Zgłoszenia do Adm. 
„Kurjera Wil." pod 

„Akademik“. 7986 

  

Redaktor edpowiedzialny Witold Kiszkis..


