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Paryskie bajeczki 

Nie sądźmy, że plotka jest zjawi- 

skiem specyficznie małomiasteczko- 

«em. Są również. plotki o skali mię- 

uzynarodowej. O każdej można po 

wiedzieć, że niewiadomo kto ją spło- 

dził, ale bardzo często widać kto ją 

kolportuje. Kumoszki i pewien gatu- 

nek kawiarnianych bywalców zajmują 

się tem zawodowo, kpiarze puszczają 

plotki z nudów, dla zabawy, ale publi- 

cyści i politycy używają jej świadomie 

dla pewnych celów. 

Przed kilku dniami jakiś poszuku- 

jący sensacji reporter małoznanej a- 

geneji „Sud-Est* wpadł na pomysł 

wykorzystania zamiarów  rozwodo- 

wych brata króła rumuńskiego, ks. 

Mikołaja, dla puszezenia pegłoski o 

projekcie małżeństwa jego ze starszą 

córką Marszałka Piłsudskiego — oczy- 

wiście celem objęcia tronu królew- 

skiego... w Polsce. Reporter był wpra- 

wdzie o tyle ostrożny, że tego projek- 

tu nie wymienił, ograniczając się tyl- 

ko do otoczenia sprawy rozwodowej 

ks. Mikołaja i jego wyjazdu zagranicę 

wieloznaczącą tajemniczością. Kon- 

kluzje z tej wiadomości wyciągnął do- 

piero nacjonalistyczny _ publicysta 

francuski p. Bainville z „Action Fran- 

caise“, ogłaszając artykuł łączący 

małżeńskie perypetje ks. Mikołaja ru- 

muńskiego z „restauracją” tronu kró- 

lewskiego w Polsce. 

Jednocześnie na procesie przywód- 

ców „Centrolewu* odczytano pismo 

sen. Motza znanego w Paryżu lekarza 

i działacza wśród kolonji polskiej, 

natomiast mało znanego w kraju 
członka „Wyzwolenia*. Pismo to naj- 

pierw świadczy o zupełnym braku 

orjentacji autora co do nurtujących we 

wszystkich państwach Europy, nie wy- 

łączając kraju, w którym zamieszkuje, 

nowych prądów ustrojowych i poli- 

tycznych. Następnie sen. Motz opo- 

wiada o rozmowie swojej z przed kil- 

ku laty z prezesem Bloku Bezp. płk. 

Sławkiem, z której  wywnioskował 

(teraz dopiero, czy już wtedy”), że 

celem polityki Bloku jest zaprowadze- 

nie w Polsce monarchji. Zapytany 

o tę rozmowę płk. Sławek, zaliczył 

wnioski sen. Motza do rzędu urojeń, 

na które nie potrzebuje szczegółowo 

, odpowiadać. 

Sen. Motzowi zdaleka i przez pry. 

zmat francuskiej ignorancji obserwu- 

jącemu stan rzeczy w Polsce możnaby 

wybaczyć tę naiwność i lekkomyśl- 

ność, gdyby swoje wnioski zachował 

przy sobie, lub co najwyżej podzielił 

się niemi ze swymi przyjaciółmi w ka 

wiarni. Ale dr. Motz piastuje godność 

senatora Rzeczypospolitej, jakkolwiek 

tylko formalnie, gdyż, mieszkając w 

Paryżu, w pracach Senatu udziału nie 

bierze. A wtedy już jego publiczna 

enuncjacja gorzej wygląda. Stanowi- 

sko senatora do czegoś przecież zobo- 

wiązuje. W pierwszym rzędzie do ele- 

mentarnej znajomości stosunków w 

kraju oraz do oględności w ogłaszaniu 

urbi et orbi swoich wrażeń z przed 

kilku laty, w formie mogącej wywołać 

zupełnie opaczne o tych stosunkach 

pojęcie. To co może uchodzić nawet 
znakomitemu lekarzowi, praktykują- 

cemu w Paryżu, nie uchodzi senatoro- 

wi Rzeczypospolitej i honorowemu pro- 

fesorowi Uniwersytetu Wileńskiego. 

Dr. Motz rozporządza zapewne inne 

mi licznemi honorowemi tytułami, nie 

wydaje się więc nam aby podpisując 

swoje pismo, wybrał z nich najstosow- 

niejsze. 

Cała ta monarchistyczna plotka nie 

warta jest właściwie, aby się nią zaj- 

mować. Jeżeli to czynimy na tem miej- 

seu, to tylko dla podkreślenia poku- 

tujących wciąż jeszcze u polskich po- 

lityków opozycyjnych metod walki 

politycznej, sprowadzających się do 

dawania żeru mniej lub więcej szkod- 

liwemu płotkarstwu o stosunkach w 

Polsce i zamiarach obozu w niej rzą- 

dzącego. 

Na terenie wewnętrznym plotka ta, 

mimo wszelkich usiłowań prasy opo- 

zycyjnej, powodzenia mieć nie będzie. 

Nasi krajowi monarchiści prześnili 

już swój piękny sen, którym, prócz 

samych siebie, nikogo zahypnotyzo- 

wać, na szczęście, nie zdołali. Stano - 

wisko obozu Marszałka Piłsudskiego 

w tej kwestji formułuje zwięźle ,.Ga- 

zeta Polska“ z dn. 6 b. m. w artykule 

p. t. „Naftalina”. Do argumentów tam 

wymienionych dedać można jeszcze 

jeden. 

W pojęciu szerokich warstw w 

Polsce hasło monarchji łączy się nie- 

odmiennie ku reakcji 

społecznej. 

z nawrotem 

Wytworzyli takie pojęcie sami 

nieliczni szermierze idei monarchi- 

stycznej u nas, wysuwając obok mo- 

narchji program powrotu do patrjar- 

chalizmu społecznego, oraz zwalcza- 

jąc reformy i urządzenia socjalne, sta- 

nowiące podstawę współczesnego po- 

tężnego procesu demokratyzacji spo- 

łecznej. Daje to odstraszający przed- 

smak tego, coby monarchja w Polsce 

ze sobą w tej dziedzinie przynieść mo- 

gła. Nie z tego, co stanowi istotną war- 

tość korony  brytyjskiej,- natomiast 

spotęgowanie wszystkich narowów i 

przeżytków, składających się w pro- 

gramie naszych protagonistów mo- 

narchji na całość jej obrazu i we- 

wnętrznej treści. 

W ostatnich chwilach rządów sej- 

mowych warunki dla propagandy mo- 

narchistycznej były bardziej podatne 

niż kiedykolwiek. Odruch protestu 

przeciwko bezsile i bezrządowi mógł 

się wylać nawet w najbardziej despe- 

racką formę. 

polskiej, wi 

gram reakcji 

Ale szermierze korony 

   

  

c z nią organicznie pro- 

społecznej, stali się mi- 

mowolnymi propagatorami i obrońca- 

mi Republiki, jako ustroju gwarantu- 

iącego postęp społeczny. Z chwilą zre- 

formowania i stabilizacji jej na grun- 

cie zasąd wysuniętych przez rewolucję 

majową również owe pomysły monar- 

chistyczne wraz z innemi (..faszyzm *) 

musiały opaść, jako jeden z niezuży- 

tych w poprzednim akcie dziejowym 

rekwizytów. 

Wolno p. Bainville nie widzieć i 

nie rozumieć, że Polska nie potrzebuje 
dziś dokonywać gwałtownych prze- 

mian ustrojowych, ma bowiem taki 

ustrój, jaki jest jej potrzebny. Ale pol- 

ski senator nie powinien karmić żąd- 

nej sensacji opinji bajeczkami, w któ- 

re sam przez kilka lat nie wierzył, 

a gdyby nie owo niekończące się ga- 

dulstwo procesowe, zapewne wogóle 

nie zacząłby wierzyć. Testis. 

TRACES TE 
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Do zwalczania tyfusu plmistego 
poeca się proszek japoński KATOL, któ- 
ry radykalnie tępi wszy, pchły, pluskwy, 
prusaki, karaluchy. yfus przeważnie 
tam się rozwija, gdzie mieszkanie jest 
zanieczyszczone przez robactwo, a szcze- 

gólnie przez wszy odzieżowe. 

KATOL zw," składach 
aptecznych i aptekach. 

Przedstawiciel Katolu H. Wojtkiewicz, 
Wilno, Katwaryjska 21. 

  

      

    
      

Zaprzeczenie. 
BUKARESZT. 7.XII, (Pat.) Prezydjum ra- 

dy ministrów ogłosiło komunikat, zaprzecza- 
jący pogłoskom, jakoby książę Mikołaj miał 
zrzec się godności członka rodziny królew- 

skiej. 

Dełegacja eficerów rumuń- 
skich z pułku im. Marszałka 

Piłsudskiego. 
WARSZAWA. 7.XII. (Pat) W da. 

8 b. m. przybywa do Warszawy de- 
legacja oficerów 16 pułku piechoty 
wojsk rumuńskich, którego szefem 
jest Marszałek Piłsudski, celem przed 
stawienia się P. Marszałkowi jako sze- 
fowi pułku. 

Konferencja ministrów roln. 
WARSZAWA. 7.XII. (Pat. Konfe- 

rencja ministrów rolnictwa, która roz- 

pocznie się 10 b. m. w Sofji, obrado- 
wać będzie w myśl statutu bloku 
państw agrarnych, który obok częst- 
szych posiedzeń t. zw. stałego komite- 
tu studjów przewiduje doroczne zebra 
nia ministrów rolnictwa. Na porządku 
dziennym figurować będzie przede. 
wszystkiem dyskusja nad dotychcza- 
sowym bilansem prace bloku oraz usta- 
lenie wytycznych dla jego działalno- 
ści w roku 1932. Referentem tej dru- 
giej sprawy wyznaczony został obec- 
ny przewodniczący komitetu — prze- 

dstawiciel Polski dr. Adam Rose, dy- 
rektor departamentu w Min. Roln. 

Do Sofji udał się również mini- 
ster rolnictwa dr. Leon  Janta-Poł- 
czyński. 
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podaje do wiadomości, że 

od poniedziałku dnia 7 grudnia 1931 r. 

  

  

wszystkie biura i kasy Banku, 
> 

  

znajdujące się dotąd przy ul. Królewskiej 5, Krakowskie Przedmieście 32 i Siennej 17, 

$5а przeniesione do nowego własnego gmachu 

w WARSZAWIE, ALEJA JEROZOLIMSKA Nr. 1 
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Wviazd min. Zaleskiego do Londynu. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy) 

Dziś o godz. 11 min. 55 minister 
Zaleski w towarzystwie dyr. Szamła- 
kowskiego wyjeżdża do Londynu. 

Naczelnik Wydziału Zachodniego 
M. S. Z. p. Lipski, który również to- 
warzyszy min, Zaleskiemu w tej po- 
dróży, opuścił już Warszawę i wyje- 
chał do Londynu. 

Minister Zaleski przybędzie do 
Londynu dnia 9 b. m. o godz. 7 wie- 
czorem. Oprócz oficjalnych wizyt i 

konfereneyj, przewidziane są: obiad 
u min. spraw zagranicznych Simona, 

danie u lorda Readinga. W piątek w 
godzinach południowych min. Załeski 
będzie przyjęty na specjalnem — ро- 
słuchaniu przez króla Jerzego V. 

Z Londynu wyjedzie p. min. Za- 
leski w sobotę o 11 rano i przybędzie 
do Warszawy w niedzielę o 6 min. 35. 

Wznowienie sesji zwyczajnej Sejmu. 
(Telef. od własn. kor. z 

Dnia 10 b. m. wznowiona zostanie 
zwyczajna sesja budżetowa Sejmu. O 
godzinie 10-ej rano odbędzie się pierw- 
sze posiedzenie komisji budżetowej, na 
którem rozpoczęte zostaną prace nad 
preliminarzem budżetowym na rok 
1932-33. 

Na godz. 4 po południu wyznaczo- 
ne zostało plenum Sejmu. Porządek 
dzienny posiedzenia plenarnego prze- 
widuje poddanie pod obrady 5 no- 
wych projektów, w tem dwie sprawy, 
należy przypuszczać, wywołają dłuż- 

Warszawy) 

szą dyskusję, albowiem dotyczą za- 
gadnienia bezrobocia. Są to wnioski 
klubu P. P. S. w sprawie zmiany usta- 
wy o czasie pracy w przemyślei han- 
dlu oraz projektu ustawy tymczasowej 
dla walki ze skutkami kryzysu gospo- 

darczego. 
Pozatem nastąpi na tem posiedze- 

niu szereg pierwszych czytań różnych 
ustaw, m. in.projektu ustawy o zgro- 
madzeniach i kredytów na pomoce 
bezrobotnym. 

    

Sukcesy hitlerowców. 
BERLIN. 7.XII. (Pat.) Podczas 

wczorajszych wyborów w Wirtember- 
gji ogłoszone zostały tylko wyniki ze 
Stutgartu. Hitlerowcy uzyskali 44.599 
głosów (w ostatnich wyborach do Re- 

ichstagu otrzymali oni 22.987). Grupa 
połączonych stronnictw mieszczańsk. 
i inne partje, jak centum i socjal-de- 
mokraci, poniosły straty. 

‚ 

Niemiecka partja ludowa zapowiada 
bezwzględną opozycję. 

BERLIN. 7.XII. (Pat.) Zarząd nie. 
mieckiej partji ludowej przyjął wczo- , 
raj 330 głosami przeciwko 14 rezo- 
lucję, zapowiadającą bezwzględną о- 
pozycję frakcji parlamentarnej wobec 

rządu Rzeszy i rządu pruskiego. Uch- 
wała domaga się, ażeby Niemcy w ro- 
kowaniach swych wysunęły pierwszeń 
stwo niemieckich długów prywatnych 
przed odszkodowaniami. 

Narodowi - socjaliści grożą. 
BERLIN 7.x11. Pat. — Biuro Conti do- 

nosi: Posel narodowo-socjalistyczny Strasser 
ošwiadezyl, že Fracja može narazic sie na 

Stahlhelm wystąpi z 
BERLIN 7.XII. Pat. — Przywódca orga- 

nizacji Stahlhelmu Seldte, przemawiając na 
zgromadzeniu w Bielefefd oświadczył, że 
Stahlhelm jako połączony związek pogoto- 

poważne ryzyko, jeśliby eheiała ponownie 
wkroczyć ma na terytorjum niemieckie. 

własnemi żądaniami. 
wia zbrojnego wystąpi w czasie wyborów do 
sejmu pruskiego oraz wyberów prezydenta 
Rzeszy z własnemi żądaniami. 

  

Rozdwojenie w Komitecie rzeczoznawców 
w sprawie odszkodowań niemieckich. 

BAZYLEA. 7.XII. (Pat) Zebranie 
komitetu doradczego rzeczoznawców 
będzie się odbywało w ramach planu 
Younga. Istnieje jednak różnica pomię 
dzy punktem widzenia niemieckim i 

francuskim w sprawie mandatu tego 
komitetu. Francja dąży do ogranicze- 
nia działalności wzmiankowanego ko- 
mitetu do rozważania raty nieuwarun- 
kowanej, Niemcy natomiast myślą o 
całokształcie planu i pozatem wiążą 
zagadnienie odszkodowań ze sprawą 

długów prywatnych. Dlatego też przed 
stawiciel interesów francuskim w ko- 
miteciedoradczym, będzie musiał bro- 
nić tezy, w/g której transza nieuwarun 
kowana jest sprawą nienaruszalną. 
Francja nie kwestjonuje długów pry- 
watnych, jednakże ich zbadanie po- 
wierza specjalnemu komitetowi ban- 
kierów w Berlinie, pozostawiając ure- 
gulowanie sprawy z dłużnikami pry- 
watnymi wierzycielom. 

Adres telegraficzny : 

* Nr. 8-02-60 
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Krajobank — Warszawa 

Polączenia telefoniczne przez Centralę 
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ŚLIZGAWKA. — 

dziennie. 

DOSTARCZANIE OKŁADÓW BOROWINOWYCH DO PENSJONATÓW. 

LAMPA KWARCOWA. 

DOSKONAŁE WARUNKI DO WYPOCZYNKU I SPORTÓW ZIMOWYCH. 

TOR SANECZKOWY. 

TERENY NARCIARSKIE. — ROZRYWKI. 

Kasyno Zdrojowe czynne cały rok. Mieszkanie z całkowitem utrzymaniem, 

opałem i światłem — 6 zł. od osoby dziennie. 

Dojazd ze stacji autobusami. 

Wszelkich informacyj udziela Komisja Zdrojowa w Druskienikach. 

DRUSKIENIKI ° 
SEZON ZIMOWY 15.X1/.31. — 15.11.32. 

KĄPIELE 
EEST TLENOWE 

ŁAZIENKI I ODPOCZYWALNIE 
przystosowane do użytku zimowego. 

SOLANKOWE 
KWASOWĘGLOWE 

Penejonaty od 5—6 zł. 

8299 

Znowu mocna zapowiedź. 
WIEDEN. 7.XII. (Pat) Z Kla- 

gendorf donoszą, że wczoraj odbyło 
się tam zgromadzenie Heimwehry, na 
którem przemawiał książę Stahrem- 

berg. Heimwehra — oświadczył m. in. 
mówca — uczyni wszystko, aby już 
w najbliższych tygodniach doprowa- 
dzić do dyktatury. 

Konflikt mandżurski w Lidze Narodów. 
Tyłko zastrzeżenie... 

TOKJO. 7.XII. (Pat.) Agencja Re- 
utera dowiaduje się z miarodajnego 
źródła, że rząd japoński skłonny jest 
przyjąć propozycję Ligi Narodów. 
Japonja zgłosi oddzielnie zastrzeżenie, 
dotyczące jej prawa występowania 
przeciwko bandytom i innym niepo- 

żądanym jednostkom pod warunkiem, 
że niedopuszczalne będzie w tej spra- 
wie inne zastrzeżenie, któreby anulo- 
wało zastrzeżenie Japonji. Rząd posta- 
nowił również przyjąć zaproponowaną 
przez Iti formułę, dotyczącą pełno- 
mocnictw komisji ankietowej. 

Chiny też czynią zastrzeżenia. 
NANKIN 7.XII. Pat. — Rząd narodowy 

przesłał delegatowi swemu w Paryżu Sze 
instrukcję, polegającą na tem, że poleca mu 

się poczynienie pewnych zastrzeżeń w spra- 
wie projektu rezolucji Rady Ligi Narodów, 
dotyczącego Mandžurji. 

Centrolew przed sądem. 
(Telef. od własn. kor. z 

Dziś w dalszym ciągu procesu przeciwko 
przywódcom Centrolewu, po rozpoczęciu -roż- 
prawy przewodniczący zapytał strony czy 
zgłaszają jakieś wnioski w sprawie dowodów 
rzeczowych. Prokurator Grabowski oświad- 
cza, że żadnych wniosków nie zgłasza. Ob- 
rona natomiast zgłasza wniosek o wyłącze- 
niu szeregu. dokumentów znajdujących się 
wśród dowodów rzeczowych, przyczem wnio- 
sek swój popiera długiemi wywodami praw- 
niczemi. 

Po długiej naradzie Sąd częściowo przy- 

Warszawy). 

chylił się do wniosków obrony, zwłaszcza 
tych, które dotyczyły kart informacyjnych 
wywiadowców. Jednocześnie zdecydował do- 
łączyć akta sprawy zamachu na życie Mar- 
szałka Piłsudskiego oraz zajście w dn. 14 
września. 

We wczorajszem posiedzeniu Sądu wziął 
również udział obrońca osk. Liebermanna 
adw. Śmiarowski „który z powodu choroby 
nie brał dotychczas udziału w toczącej się 
rozprawie.
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Obrady Wileńskiej Rady Wojawódzkiej. 
Programowe przemówienie wojewody Beczkowicza. 

W dniu 5 b. m. w wielkiej sałi 
konferencyjnej Urzędu Wojewódzkie- 
go w Wilnie o godzinie 10-ej odbyło 
się pod przewodnictwem p. wojewody 
wileńskiego Zygmunta Beczkowicza 
doroczne sprawozdawcze posiedzenie 
Wileńskiej Rady Wojewódzkiej. Na 
posiedzeniu tem, oprócz członków Ra- 

dy i członków Wydziału Wojewódz- 
kiego, byli obecni przedstawiciele Wi 
łeńskiej Izby Przemysłowo-Handłowej 
i Towarzystwa Organizacyj i Kółek 
Rolficzych, szefowie urzędów nieze- 
społónych oraz naczelnicy wydziałów 
Wileńskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

Zagajając posiedzenie,.p. wojewoda 
Beczkowicz powiedział: 

„Otwierając doroczne zebranie Rady Wo- 

jewódzkiej, której mam zaszezył po raz pier. 

wszy przewodniczyć, cheę na wstępie za- 

znaczyć z całym naciskiem, że pracę swą 

opierałem dotąd i nadal cheę opierać na 

fundamencie głębokiej trwałej współpracy i 

harmonji czynnika obywatelskiego z czyn- 

nikiem rządowym. Bez takiego zespolenia 

jest nie do pomyślenia wszełka praca pań- 
stwowa, szezegółnie praca na terenie samo- 
rządu. s 

Miałem zaszczyt kłaść podwaliny pod 

rozwój samorządu oraz powołać Radę Wo- 

jewódzką na terenie sąsiednim—nowogródz- 

kim i tam doświadczylem w całej pełni, co 

może dać ścisła kooperacja wyżej wymienio- 

nych czynników. Obeenie cały swój zapał 

i zdobyte doświadczenie chcę oddać Wileń- 

szezyźnie, a czynię to z tem większą ułnoś- 

w pomyślne tej pracy wyniki, że jako 
b. sasiad najbliższy wiem, że w Wileńskiej 
fadzie Wojewódzkiej zawsze panowało cał- 

kowite zrozumienie dla tej samej twórczej 
zasady. Nie będę panom kreślić szczegóło- 
wego programu nowozamierzonych przeze- 

manie prac, gdyż przedewszystkiem moi po- 

przednicy, szczególnie b. długoletni wojewoda 

n obeeny marszałek Senatu Raczkiewicz, za- 

sadnieze linje postępowania wytyczyli, ро- 

wtóre zaś przechodzi obecnie Polska wraz z 

całym światem taki ciężki wstrząs gospodar- 

ezy, że nie o nowych przedsięwzięciach mó- 

wić należy, a przedewszystkiem o zachowa- 

niu tego, cośmy dotąd zbudowali, o prze- 
trwaniu raczej myśleć potrzeba. 

Na jedną tylko zasadniczą sprawę muszę 

położyć nacisk, sprawę, która może zawa 

żyć kardynałnie na wydźwignięciu się 7 ©- 

becnego ciężkiego położenia gospodarczego, 

jest to zasada samowystarezalnošei gospo- 

darczej, którą musi przyjąć społeczeństwo 

jako zasadę naczelną — musi ją również 

wprowadzić do swego programu samorząd, 

wreszcie na tej zasadzie winien opr: ię 

i Rząd w swym programie gospodarczym. 

Czas to już najwyższy, gdyż barjery celne 

zatrzaskują się jedna za drugą przed naszą 

produkcją, a my jeszcze opieramy swoje 

przetwórstwo na surowcu obcym (bawełna, 

jata, tłuszcze), gdy tymczasem nasz własny 

surowiec, jak len, artykuły hodowlane i in- 

ne marnują się i oddawne są za bezcen, ni- 

szcząc bezpowrotnie naszego głównego pro- 

ducenta  —olnika. Ażeby tę samowystar- 

czalność osiągnąć, należy szukać łepszych, 
doskonalszych form organizacji przedewszy- 

stkiem wśród producentów —- rolników, — 

któreby objęły już nietylko powiat, lecz prze- 

kroczyly teren nawet jednego województwa 
i z Wilna, naturalnej stolicy enłego północ- 

nego wschodu polskiego, musi wyjść w tym 

względzie śmiała inicjatywa. Wprząe się win 
ny sasiednie województwa do współpracy, 
wypracować wspólny płan, który pozwoli u- 
siałić w ogólnym programie gospodarczym 

państwa swój określony udział i stąd pły- 

nące uprawnienia i korzy A zatem: 

1) ugruntowanie w społ ństwie zasady 

  

  

        

   
     

  

   

samowystarezałn: , oparcia na niej plann 

gospodarki prywatnej, samorządowej i pań- 

stwowej. 
2) rozbudowa organizacyjnych form, szcze 

gólnie wśród producentów — wreszcie 
3) miepoddawanie się pesymizmowi i u 

  

dą i przed całem społeczeństwem  Wiień- 
szczyzny. Do podjęcia tych zadań wzywam 

panów i o współpracę najszerszą, na wza- 

jemnem zaufaniu opartą — proszę panów 
Radnych. 

Na zakończenie p. wojewoda od- 
czytał zebranym porządek obrad pe- 
siedzenia. uzupełniony sprawami, 
wniesionemi przez członków Rady pp. 
Aleksandra Żylińskiego i Piotra Józe- 
fowicza, oraz powiadomił o utracie 
mandatu przez radnego p. Alfreda Ur- 
bańskiego. reprezentującego w Radzie 
powiat mołodeczański (wskutek utra 
cenia biernego prawa wyborczego w 
gminach tego powiatu). Zkolei p. wo- 
jewoda odebrał przyrzeczenie od no- 
woobranego członka Rady Wojewódz- 

E LŽ 

LEON WOŁŁEJKO. 

kiej pow. mołodeczańskiego p. Wła- 
dyslawa, Bac-Krzyžanowskiego. Po 
przyjęciu przez Radę protokółu po- 
przedniego posiedzenia z dnia 19.XII 
1930 r. p. wojewoda uzupełnił roze- 
słane w swoim czasie członkom Rady 
sprawozdanie z działalności admini- 
stracji państwowej, informując Radę 
o aktualnych sprawach z dziedziny 
zwalczania bezrobocia, o dyrekty- 
wach, jakich udzielił przewodniczą- 
cym Wydziałów Powiatowych w dzie- 
dzinie gospodarki samorządu teryto- 
rjalnego na konferencji, poświęconej 
sprawom samorządowym, oraz zobri- 
zował wyniki konferencji gospodar- 
czej, zwołanej przez p. wojewodę w 
dniu 27 listopada b. r. dla omówienia 
dróg i sposobów ulżenia sytuacji rol- 
ników, w jaką popadli oni w związku 
z przeżywanym kryzysem gospodar- 
czym. 

Po uzupełniającem sprawozdaniu 
p. wojewoda wezwał członków Rady 
do dyskusji nad sprawozdaniem, w ko 
lejności poszczególnych działów ad- 
ministracji. W dyskusji przyjęli udział 
wszyscy członkowie Rady, wysuwając 
szereg wniosków i dezyderatów, do 
tyczących poszczególnych działów go- 
spodarki państwowej oraz samorzą- 
dowej. W wyniku dyskusji sprawozda- 
nie zostało przyjęte do wiadomości. 

Reasusmując dyskusję, p. wojewo- 
da zaznaczył, że złożone przez poszcze- 
gólnych radnych wnioski i dezydera- 
ty będą przedmiotem rozważań zarów- 
no jego. przy współudziale Wydziału 
Wojewódzkiego, jak i kierowników 
poszczególnych urzędów resortowych. 
Zkolei Rada rozważyła referaty infor- 
macyjne, złożone przez Izbę Przemy- 
słowo-Handlową. [Izbę Rzemieślniczą 
i Towarzystwo Organizacyj i Kółek 
Rolniczych, przyczem zaakceptowano 
złożone w referatach wnioski. 

Zkolei Rada Wojewódzka przyjęła 
wnieski referatu p. Ludwika Macule- 
wicza dyrektora Oddziału Państwo- 
wego Banku Rolnego w Wilnie, na 
temat „Sprawy rozwoju akcji Iniar- 
skiej”. Rada wysłuchała referatu pra - 
wnego p. Aleksandra Żylińskiego (z 
powiatu oszmiańskiego) w sprawie ko- 
nieczności znowelizowania ustawy z 
dnia 5 maja 1924 r. w kierunku wpro. 
wadzenia przepisu, by zapomogi, u- 
dzielane na odbudowę, były traktowa- 
ne jako bezzwrotne, — następnie re- 
feratów, wygłoszonych przez radnego 
Piotra Józefowicza, w sprawie kom. 
presji budżetów związków komunal- 
nych na przyszły 1932/33 okres gospo- 
darczy, oraz w sprawie utrzymywania 

   

przez gminy dróg nadgranicznych. 
Wnioski referenta Rada zaakcepto- 
wała. 

Wreszcie Rada przyjęła desygno- 
wanie przez Wileński Wydział Woje- 
wódzki p. posła Bronisława Wędzia- 
golskiego jako kandydata dla usku- 
tecznienia przez Radę Wileńskiego 
Towarzystwa Organizacyj i Kółek 
Roln. kooptacji, przewidzianej w $ 16 
statutu tego Towarzystwa 

Po wyczerpaniu porządku obrad 
p. wojewoda podziękował członkom 
Rady za owocną pracę, przedstawicie- 
lom organizacyj gospodarczych za na- 
desłanie cennych materjałów informa- 
cyjnych, oraz wszystkim szefom urzę- 
dów niezespołonych za ścisłe współ- 
działanie z wojewódzkim organem ko- 
legjalnym, poczem zamknął posiedze- 
nie o godzinie 17 min. 30. 

    Reperacje 

maszyn rolniczych 
siewników, tryerów, młocarń, kieratów, 
oraz motorów wszelk. rodzaju i trak- 
torów dokonywa Zakład Reperacyjny 

przy składzie maszyn 

Zygmunta Nagrodzkiego 
w Wilnie. 7025 
  

Pogaduszki mejszagolskie. 
„Tłoka””) 

(Monolog humorystyczny). 

W świąteczny dzień — siedzieli 
my z żonko przed chato. Markotno 
"nam jakości było i do gawędy nija- 

- kiej ochoty nie stawało bo, wiadomo, 
szmat wieku razem przeżywszy — to 
i gadać niema ob czym. I tak siedzim 
my cieheńko, aż raptownie pies zaszcze 
kał, późniejszo poro na ulica wyleciał 
i słysza ja, — jakby, znaczy sie, z ra- 
<lości niby to piszczyć i skowytać po- 
czoł. Chciał ja na ulica zejrzeć—co tam 
za zdarzenia przytrafiła sie,—aż tu oku 

ratnie, — zięć moj, Boluk, z Waruśko. 
córko mojo, na dziedzińczyk kuło sie. 
Zejrzawszy Waruśka baba moja — 
jak skoczy — i dawaj Waruśka cało- 

i znow obejmuji i znów całuji —- 
aż ja i mówia: х 

„Dość już wam, baby, taka odwi- 
„tannia stroić, — przestańcie — bo bę- 
dzj dyszcz!!* 9 

A baby jak pogluchli naczysto: ca- 
lujo sie i piszczo jakby rok nie wi- 
dziawszy sie. Plunoł ja; późniejsżo po- 
ro, objelisia my z Bolukim za podręcy 
i do chaty poszlim. Siedzim my za sto 
łem i gadami. I mówi Boluk do mnie: 

    

   „Tłoką* — na Litwie zwie się obyczaj 
wspólnej pracy, wykonywanej przez okolicz- 
nych sąsiadów u jednego gospodarza. 

  

- 

„Słuchaj, tatka, jutro u mnie tłoka. 
— bedzim siana wozić. Murog') ja już 
zwioz tylko wikswa”) na błocie zosta- 
ła sie. Jak da dyszcz — zgniji naczy- 
sto. Przyjedź, tatka, — pomož!“ 

Pomyślał ja sobie: „nu, jakżesz?, 

Boluk, dobry chłopczak i zięć moj - - 
jakżesz jemu nie dopomogdź. I mó 
wia ja jemu: 

„Nu, to dobrze. Przyjada. Tylko 
patrzaj, boryszu) smagłego postaw“! 

A Boluk tylko smieji sie i gada: 
„Nie lękaj sie, tatka, już ja tak na- 

stroja co i półbutelka wykierzym i sy 
ra od Waruski skosztuim!“ 

Znakiem tego — pośmieli sie my 
jeszcze, pogadalim, a i późniejszo po- 
ro, odwitawszy sie, poszlim, kużdy do 
swojej chaty, — spać... 

    

Na jutro: — tylko dniać poczeło, 
założył) jak kobyłka do- drabinki i 
mówia do baby: 

„Pilniuj ty chaty i patrzaj, coby kur 
czuki grzędów nie wydrapali. — a ja 
na wieczór wrócam sie*. 

A sam zawiązał kobyłce, dla fana- 

1) 1*) gatunki siana. 
5). traklament. 
*) zaprzągłem. 

K UR JE R 

Kalendarzyk Spisowy. 
Czyuności Komisarzy Spisowych 

na terenie m. Wilna. 

Podaję do wiadomości wszystkich pp. Ko- 
misarzy Dzielnicowych, Starszych Komisarzy 
oraz Komisarzy Okręgowych następujący 
Kalendarzyk czynności na dni spisowe oraż 
następujące po spisie: 3 

1) Dnia 7 grudnia o godz. 8-ecj rano 
zebrać komisarzy okręgowych w lokalu biu- 
ra dzielnicowego, sprawdzić obecność wszyst- 
kich komisarzy okręgowych, ich przygotowa- 
nie do spisu, pouczyć o sposobie w jaki mają 
informować ludność o mającym nastąpić 
spisie i o potrzebnych przygotowaniach. 

2) Dnia 7 grudnia w godz. 16—18 zebrać 
sprawozdanie od komisarzy spisowych o do- 
konanej przez nich pracy, o dokładność wy- 
kazów nieruchomości i rozgraniczenia okrę- 
gów. Przekazać w godz. 18—19 poczynione 
spostrżeżenia sekretarzom dzielnicowym. Za- 
rządzić złożenie całego materjału druków 
przez komisarzy okręgowych w biurze dzie!- 
nicowem wraz z wykazami tych mieszkań 
każdego okręgu, w których pozostawiono ar- 
kusze dla cełów samospisywania. 

3) Dnia 9 grudnia o godz. 8-ej rano spraw- 
dzić obecność wszystkich komisarzy okręgo- 
wych w biurze dzielnicowem, wydać im tecz- 
ki z formułarzami i z komisarzami rezerwo- 
wymi przydzielonymi sobie dyżurować przez 
cały dzień w oznaczonym lokalu i sprawdzać 
w terenie prace komisarzy okręgowych. W 
godz. 16—18 odebrać sprawozdanie z prze- 
biegu prac od komisarzy okręgowych, ode- 

brać od nich teczki z wykazami tych miesz- 
kań, gdzie jeszcze pozostały nieodebrane for- 
mularze A. W godz. 18—ł9 zdać sprawo- 
zdanie. komisarzom lub sekretarzom dzielni- 
cowym. 

4) W dniu 10 grudnia b. r. powtórzyć pro- 
gram dnia poprzedniego, uwzględniając spe 
cjalne zarządzenia wydane przez Naczelnego 
Komisarza Spisowego lub Komisarzy Dzieł- 
nicowych. 

5) W dniu 11 grudnia powtórzyć program 
z dnia poprzedniego odnośnie do tych komi- 
sarzy, którzy jeszcze spisu nie ukończą. 

6) W dniach 12, 13, 14 i 15 grudnia b. r. 
w godz. 17—20 przyjmować materjał od ko- 
misarzy okręgowych. 

7) Dnie 14, 15, 17, 18 i 19 poświ 
przegąd dokładny materjałów i wyjaśnienie 
za pośrednictwem komisarzy okręgowych, 
nieścisłości. 

8) Dnia 20 grudnia przekazać cały ma- 
terjał Sekrelarzom Dzielnicowym załączając 
oddzielnie arkusze niecałkowicie wypełnione, 
których Starsi Komisarze z pomocą Komi- 
sarzy Okręgowych nie zdołali uzupełnić. 

9) Przy odbiorze materjałów od Komisa- 
rzy Okręgowych w dniach 13, 14 i 15 grud- 
nia, komisarze winni przeglądać czy zostały 
wypełnione wszystkie rubryki, które należy 
zapełnić. Starszy Komisarz ma prawo i obo- 
wiązek  nieprzyjęcia materjałów  niezupeł- 
nych, o ile komisarz okręgowy nie potrafi 
udowodnić, że odpowiedź na jakieś pytanie 
wskutek wyjątkowych okoliczności nie może 
być uzyskana, mimo całej jego staranności 
i wyczerpania wszystkich możliwych sposo- 
bów. Arkusze niecałkowicie zapełnione z 
przyczyn usprawiedliwionych mają być za- 
łączone oddzielnie. 

10) Następnie dnie 14—19 winny być 
przeznaczone na zbadanie treści zapisów wąt- 
pliwych, Starsi Komisarze winni w tym cza- 
sie dyżurować w lokafach dzielnicowych co- 
najmniej 2 godziny dziennie w godzinach po 
południowych. Godziny te muszą być stałe 
i podane do wiadomości podległym komisa- 
rzom okręgowym, podczas zdawania przeź 
nich  materjałów w dniu 13—15 grudnia. 
W dniach 14—19 starsi komisarze będą w 
razie potrzeby wzywali do siebie komisarzy 
okręgowych, drogą doręczania sekretarzem 

dzielnicowym dnia, poprzedzającego dzień 
wezwania, spisów i adresów osób, które na- 

leży wezwać. We wszystkich sprawach wątp- 
liwych i nagłych starsi komisarze winni Si; 
zwracać do sekretarzy dzielnicowych. 

11) Z przebiegu prac spisowych w obwo- 
dach, napotkanych trudności i zachowania 
się komisarzy okręgowych, starsi komisarze 
składają krótkie pisemne sprawozdania Na- 
czelnemu Komisarzowi Spisowemu do dnia 
23 grudnia 1931 r. 

      

T. Nagurski 

Naczełny Komisarz Spisowy 
m. Wilna. 

Węgiel i Drzewo 
poleca firma 

„CENTROOPAŁ" 
Zamkowa 18, teł. 17-99. 

  
  

  

  

Il POWSZECHNY SPIS LUDNOŚCI 
UREGULUJE WIELE SPRAW GOS- 
PODARCZYCH I KULTURALNYCH. 
GD TWOICH ODPOWIEDZI UDZIE- 
LONYCH WŁADZOM SPISOWYM 
ZALEŻĄ UREGULOWANIA TYCH 

SPRAW. 

berji, ogon. na węzeł, siad do drabin 
ki, stuknoł biczykiem i — pojechał... 

Do Bołuka droga zawszystkiem nie 
wiełczenka była, — tak i nie obejrzał 
sie ja jak na dziedzinczyk wjechał, Pa- 
tr — chata pusta, niema nikogo.. 

„Musi na pole wyszedszy”? pomy- 

   

  

  

   

  

Ślał ja. Zakręcił drabinka i jada na 
łąka — a Boluk leci naprzeciwko i 
krzyczy: „jedź tatka tu. do nas, 
pręd bo dyszcz nadchodzi!* Obej- 

  

rzał sie ja.. Prawda, — jakby chmur 
ka widacia, — ale daleko i wiatru ni- 

jakiego niema, —— a Bołuk ręcomi ma*    
cha i żeb prędzej jechać — znaki daji 
Stuknął ja biczykiem i — wjechał na 
łąka. Siana jeszcze szmat kupków 
stoi i narodu zebrawszy sie okuratnie 
Jest i grubą Antoniowa, kuma moja. i 
Piotr z Kumieliszek i Ignaška — nie 
przyjaciel moj... 

    
   

Jak zejrzeli moja drabinka. jak na- 
padno: — a Bożesz ty moj — jeden 
żerdź chwycił, drugi z wierówki     
obarzanka stroi, trzeci już płast sia- 
na na drabinka kladni... A... a... a... nie- 
czysta silal... „Zgtumio mniė oni dra 
binka* — pomyślał ja sobie... 

A Boluk, naczysto sfiksowaw- 
szy lata tyko i krzyczy: 

  

„Kładnicie czym smagłej! Konik 
dobry — dowiezi!* Posłuchali sąsiady 
żeb oni na rojsty... Jak poczno kłaść 
jak poczno nosić — patrza ja: — woz 
jak chromina”)  złożyłi a Bołuk na 
wierzchu siedzi i nogomi na żerdź ci$- 
nie. 

5) budynek. 

WI LE Ń SKI 

_ ODEZWA 
Komitetu uczczenia 25-iecia Sakry Biskupiej J. E. Ks. Biskupa 

D-ra Władysława Bandurskiego. : 
— Jeśli za życia mężów zasłużonych czci. 

my ich obchodami rocznie, zasług i odzna- 
czeń, to ma swój głęboki cel. 

— W dzisiejszych czasach zamętu wszel- 
kich pojęć etycznych, zachwianie równowa- 
gi ekonomicznej i ogólnego chaosu w szuka- 
niu i projektach ratunku ludzkości, trzeba 
i wskazanem jest, szukać i wynajdywać w 
narodach, jasne drogowskazy: a 

— Takim drogowskazem, przewodnikiem 
i światłem w narodzie polskim jest Biskup 
BANDURSKI, Legjonowy, jak Go nazywa 
wojsko, a za niem nazwie historja, na kar- 
tach której zajmie miejsce cbok najzasłużeń- 
szych. Stanie obok tych, eo bez trwogi, bez 
kompromisów przed obeymi, © sprawę pol- 
ką się ujmowali. On o los Ojczyzny walczył 

słowem i piórem, mocnem ramieńiem wspie- 
rał słabych i wątpiących, zagrzewał głosem 
idącym z głębin duszy do głębi sumień, 
wstrząsał siłą przekonania i wymową ospa- 
łych i obojętnych. JEST JEDNYM Z PIERW- 
SZYCH, CO .NIEPODLEGŁOŚść NASZĄ BU- 
DOWALI I MAŁO MU JEST RÓWNYCH W 
ZASŁUDZE. 

— Wierzył w Polskę Wolną, wierzył w 
lud połski o wełność walczący, ukochał wszy 
stkich Rodaków, czy na ziemi ojczystej ży- 
jących, czy dalekich od Niej, ale bliskich 
Jego gorącemu sercu, Jego niezłomnej Idei. 

— Kapłan w duchu prawdziwie Chrystu- 
sowym, nie szukał dostojeństwa, które zasłu- 
gi Jego Mu zjednały, nie oglądał się na siebie 
i los swój, obchodził Go tylko i zawsze los 
Narodu, który Bóg pozwolił Mu prowadzić 
po chwalebnej drodze ofiary i poświęcenia 
za świętą sprawę odzyskania Wolności. O to 
modlił się do Pana Zastępów przy Ofierze 
Mszy Świiętej przez długie lnta pobożny 
Kapłan, gotując się do codziennej walki na 
każdym odcinku wielkiego frontu polskiego 
obrony narodowej. Do Boga wzsosił modły, 
a do ludzi o boskiem mówił miłosierdziu i 
© nadziei, jak płomień rozniecać w sobie na- 
leży, by mroki ciemnych dni rozświetlić. Mó- 
wił do tłumu z całą siłą przekonania i Bóg 

sprawił, że Czcigodny Kaznodzieja doczekał 
zwycięstwa dobrej sprawy i ziszezenia swych 
ideałów. Porywał za pióro i pisał, a liczne 
rzeszy czytały i czerpały i Jego książek no- 
we siły duchowe. 

— Niezmordowanie służy Biskup Bandur- 
ski bliźnim, jest ojcem duchowym obrońców 
Ojczyzny, inwalidów, sierot po poległych w 
boju, sam poświęca się bez przerwy w uho- 
gich wioskach unickich na krańcach Rzeczy- 
pospolitej zewnątrz, czy wewnątrz Kraju, 
wszędzie złotoustna Jego wymowa świadczy 
głośno, jak silnie, jak gorąco miłością bije 
Mu serce dla swoich. TO TEŻ NIC DZIW- 
NEGO, ŻE SPOŁECZEŃSTWO ZAPRAGNĘ- 
ŁO UCZCIĆ 25-LECIE JEGO ŚWIĘCEŃ BI- 
SKUPICH JUBILEUSZOWEMI OBCHODA 
MI NA TERENIE CAŁEJ ODRODZONEJ 
OJCZYZNY. 

— Trzeba żeby młodzież nasza, zbiera- 
jąc owoce trudów i waik starszego pokole- 
nia, mogła w świetlanej postaci Biskupa 
Bandurskiego widzieć symbol poświęcenia i 
miłości Ojezyzny i z Niego brać przykład 
jak żyć i działać należy. 

— — №еей to życie czyste, ten umysł Sze- 
roki, ta szłachetność w ujmowaniu zjawisk 
życiowych, naszemu społeczeństwu będzie 
drogowskazem. 

— NIECH WSZYSCY — KTO POLSKĘ 
"W. SERCU NOSI, UCZCI JĄ W OSOBIE 
JEDNEGO Z NAJLEPSZYCH JEJ SYNÓW! 

— Uroczystości jubileuszowe w Wilnie od 
będą się w dniu 10 stycznia 1932 r. POD PRO 
TEKTORATEM PANA PREZYDENTA RZE- 
CZYPOSPOLITEJ IGNACEGO MOŚCICKIE- 
GO I PIERWSZEGO MARSZAŁKA POLSKI 
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO. 

— Komitet Honorowy stanowią: Abramo- 

wiez Witold ——senator, Belisa Prażmowski 
—Prezydent m. Krakowa, Beczkowicz Zyg- 
munt — Wojewoda Wileński, Bortkiewicz Z. 
— prezes Zw. Ziem., Borowski M. Kontr-adm. 
Dąb-Biernacki St. — Generał Dywizji, In- 
spektor Arm., Ehrenkreutz Stefan — Prof. 
U. S. B.Senator, Falkowski K. — Prezes 

Dyr. P. K. P., Folejewski J. — Prezydent m. 
Wilna, Giecewicz Hip — Honor. Prez. Zw. 
Ziem., Januszkiewicz Al. — Rektor U. S. B. 
Jędrzejewicz J. — Minister W. R i O. P. 
Jeleńska M. Prez. Zw. Kat. Pol., Kadenacowa 
Z., Konarzewski Danieł — Gener. Dyw., Insp. 
Armji, Litwinowiez A. — Generał Bryg. 
D-ca OK. III, Meysztowicz Al. b. Minister 
Sprawiedliwości, Piłsudski Jan — minister 
Skarbu, Prystor Aleks. — Prezes R. Min, 
Raczkiewicz Władysław — Marszałek Senatu, 
Rydz-Śmigły Edw. Gener. Dyw., Insp. Arm 
Sławek Walery, pułk. dypl. b. Prezes R. Min., 
Staniewicz W.—Dr. Prof. b. Min. Ref. Roln., 
Szełągowski K — Kurator Okr. Szkoln. Wil., 
Wyszyński W. — Prezes Sądu Apel., Umia- 
stowska J., Żeligowski L. — Generał Broni, 
Inż. Zubrzycki J. — Dr. Prof. we Lwowie. 

Za Komitet Wykonawczy 
Prezes (—) Stan. Skwarczyński. 
Generał Brygady D-ca I Dyw. L. 

  

Komitet uczczenia 25-łecia Sakry Bisku- 
piej J. E. Ks. Bisk, Dr. WŁADYSŁAWA 
BANDURSKIEGO w Wilnie przypomina, że 
Jubilatowi zostanie wręczony w dniu uroczy 

stości adres od społeczeństwa ziemi wileń- 
skiej. 

Komitet uprasza wszystkie organizacje 
społeczne i wszelkie instytucje, chcące zło- 

żyć podpisy: swych członków na adresie, o 
nadsyłanie do sekretarjatu, Tatarska 3, peł- 
nego brzmienia nazwy danej instytucji w 
celu przygotowania odpowiednich arkuszów. 

Wszelkich informacyj udzieła sekretarjat 
codziennie w godz. od 17-ej do 19-ej, tele- 
fon 17-52. 

Wrażenia z wystawy dekora- 
cyjaej w Paryżu. 

Jadąc do Paryża w sprawach zwią 
zanych ściśle z emigracją naszą i te- 
atrem, przyrzekłem dzielić się z czy- 
telnikami .,Kurjera Wileńskiego* wra 
żeniami, które mnie, że tak powiem. 
najbardziej uderzą po głowie. 

Oto mała ich garsteczka. 
Jednem z najbardziej wybitnych 

wydarzeń w świecie artystycznym, 
związanych z naszym krajem, jest ot. 
warcie w Paryżu sekcji polskiej 
wystawy dekoracyj teatralnych, urzą: 
dzonej w Salonie jesiennym, Grand 
Palais des Champs Elystes. 

Sekcja ta, posiadająca ogromne 
braki i nieścisłości, dla znawcy przed- 
stawia się dość imponująco, mówi na- 
ogół dodatnio, o twórczości polskiej 
która w rodzinie europejskiej, pozwa- 
la Polsce zająć jedno z miejsc czoło- 
wych, tem bardziej więc są przykre pe- 
wne nieścisłości i chaotyczność, które 
muszą być włożone niestety na barki 
urządzającego wystawę prof. M. Tre- 
tera. 

Wystawa ta jest reprezentowana 

przez artystów następujących: 

Cybulski,  Daszewski, Drabik, 
Frycz, Gall (jedyny eksponat „Zem- 

sta” Fredry), Gronowski, Jarocki, 
Krasowski,  Lorentowicz-Karwowska, 
Mackiewicz Konstanty, Noakowski, 
Norblin, Pronaszkowie (niepomiernie 
dużo eksponatów), Różański (Kra- 
ków), który odnosi u przeciętnego wi- 
dza największy sukces za szkice dv 
dekoracyj i kostjumów „Krakowiacy i 
górale. Przeciętny paryżanin jest za- 
chwycony kolorytem, lekkością, oraz 
oryginalnem ujęciem; dalej w porząd- 
ku alfabetycznym —F. Ruszczyc, ja- 
ko jedyny eksponat genjalnego nasze- 

go mistrza widzimy szkie do „Balla- 
dyny''; dalej — Samozwaniec, Sichul- 
ski, Siedlecki i Śliwiński. 

Pominięte są nazwiska wszystkich 
naszych wileńskich artystów-insceni- 
zatorów, a jako fatalne curiosum na- 
leży przytoczyć, że Wilno teatralne 
(„Balladyna*, jak wiadomo, była wy- 
stawiona w inscenizacji Ruszczyca w 
Teatrze Polskim w Warszawie) jest 
reprezentowane przez Pronaszkę, któ- 
ry przedstawił model do sztuki ,„Kró- 
lestwo nędzy, granej w Teatrze ży- 
dowskim w Wilnie. 

Należy dodać, że znako- 
mity europejski inscenizator-reżyser 
Gordon Craig wyrażał się z entuzjaz- 
mem 0 tej sekcji, skrzętnie notując 
nazwiska i adresy artystów polskich. 

Franciszek Rychłowski 
        

/0d 19 złotych 

8185—1 

Późniejszo poro i mówi do mnie: 
„Leź, tatka, na woz i lejcomi kie- 

ruj — a my z boku podeprzym, coby 
na burwałku nie wywalił sie”. A ja 
dziwujam sie tyko i mówia: 

„Ci ty sfiksowawszy?!! Gdzież ja 
"na taka chromina wgrabolam sie?'. 
Ale sąsiady i famielja dawaj śmiać sie 
i prawio: „my kumu pomożym*. Póź- 
niejszo poro — jak chwyco mnie jak. 
poczno hojdać a, rozmachawszy okt- 

ratnie, jak puszczo na wierzch—tak 1 
nie obejrzał sie ja — jak na wozie sie- 
dza. A woz wielki —aż strach na doł 

patrzeć... 
Boluk iejcy do mnie rzucił, lgna$- 

ka przy kobyłce stoi i za obryca”) trzy 
ma a sąsiady i famielja, woz grablami 
podparszy, obok jego wartujo... * 

Tylko ja na wierzchu, jak mucha 
na dzwonicy siedza i lejėomi = niby 
to kieruja... 

    

     

Gmoknoł Igna$ka na kobyłka... Tar 
gnęła raz i drugi, — woz jak piorun 
leci. ja i lejcy puścił, tylko czuja: 
co para kroplów dyszczu po kozyrku 
wderzyło, — ale nie widza: -ni drogi ni 
sąsiadów, — tylko słysza: jak Ignaška 
na kobyłka cmokczy i obryco droga 
rychtuji... A mnie dobrze na sienie. Ja- 
kaści jamka zrobiła sie, — wsunoł 
ja do jej i wiozo mnie jak pana... De 
czyk kapeczka lać poczoł, ale bajk: 
Bo jak siana na wozie — nie przeleji. 
Siedza ja tak w jamce i radujam sie—- 
aż raptownie czują, co serca u mnie 

  

  

    

   

  

®) uzda. 

kostjumy narciarskie treningowe są już do nabycia 

w Polskiej Składnicy Gałanteryjnej 

Franciszka Frliczka, Zamkowa 9, tel. 6-46. 
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Zapowiedź ostrej z'my. 
Golfstrom przyczyną zmian w klimacie 

uropy Północnej. ъ 
Długoletnie obserwacje Golistromu coraz 

bardziej wykazują jego doniosły wpływ na 
warunki klimatyczne Europy Północnej. Dy- 
rektor Metereolohydrograficznego Instytutu 
w Stockholmie, J. W. Sandstroem, w.Swynt 
ostatnim wywiadzie wyjaśnia przyczynę te- 
go zjawiska, oraz tłumaczy w jaki sposób, 
na podstawie zmian w temperaturze Golstro- 
mu, można określić na trzy łata naprzód, 
czy zima i lato będą w danym roku chłodne 

czy ciepłe. 
Latem 1928 r., według informacyj, otrzy- 

manych z Ameryki, prąd Gołfstromu był w 
tamtych stronach niezwykle gorący. Zimą 

„tegož roku prąd ten dotarł do północnych 
brzegów Islandji, powodując niskie ciśnienie 
atmosferyczne, podczas gdy nad Norwegją, 
Szwecją i Rosją północną dało się zauważyć 
wysokie ciśnienie, a zima w tych krajach 
była wyjątkowo mroźna i przewlekła. 

Latem 1929 r. gorący prąd wody przesu- 
nął się na północ od Islandji, a południowe 
wiatry z Hiszpanji i Azorów poniosły ciepło 
do Szwecji, powodując niezwykle ciepłą zi- 

      

mę. 
Latem 1930 r. gorący prąd dotarł do pół- 

nocnych brzegów Norwegji, a obfite topnie- 
nia lodów w strefie połarnej uniemożliwiły 
podróżnikom odnalezienie pamiątek, będą- 
cych pozostałością z wyprawy Andreego do 
Bieguna. Wiatry zachodnie stały się przy- 
czyną ciepłej jesieni w tym roku, wszakże 
jednocześnie go: prąd wodny oddalił się 
od brzegów Norwegji, dążąc dwoma rozga- 
łęzieniami do Ziemi Franciszka-Józefa i do 
Spitzbergu. Wiatr zachodni stał się północ- 
no-zachodnim, niosąc do Europy zimno z 
pokrytej lodem Grenlandji. To też wiosna i 
lato 1930 roku były niezwykle chłodne. 

Ostatnio nadeszłe informacje ze Stanów 
Zjednoczonych donoszą o niezwykle gorą- 
cym prądzie Golfstromu, jaki pojawił się na 
wschód od New-Yorku i Bostonu. Zanim da. 
dzą się odczuć błogosławione skutki tego 
prądu, Europa przejść musi przez cały sze- 
reg zmian atmosferycznych, analogicznych 
z opisanemi powyżej. Należy tedy spodziewać 
się w przyszłym roku mroźnej zimy i spóź- 
nionej wiosny. 

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

Julja“. Dziś we wtorek dnia 8-go b. m. o go- 
dzinie 8-ej wiecz. ukaże się doskonała ko- 
medja współczesna K. Leczyckiego i J. Mac- 
kiewicza ,„Pan poseł i Julja*, będąca dow- 
cipną satyrą na stosunki współczesne. Reży- 
serja Dyr. M. Szpakiewicza. W rołach głów- 
nych p. p. Detkowska, Dunin-Rychłowska, 
Brenoczy, Marecka,  Ciecierski, Detkowski, 
Gliński, Wasilewski, Wołłejko i inni. 

— Teatr Miejski na Pohulance. „Teatr 
wiecznej wojny*, Dziś we wtorek dnia 8-g0 
b. m. o godz. 8-ej wiecz. arcyc 
M. Jewreinowa „Teatr wieczne 

   

    

   

        

na. 

— Dzisiejszy poranek w Lutni. Dziś we 
wtorek dnia 8-go b. m. o godz. 12-ej w poł. 
ukaże się po cenach najniższych „Kopciu- 
szek* Grimma z udziałem całego zespołu. 
Sympatyczne to widowisko ukaże się dziś po 

raz ostatni, Kto więc nie widział go dołąd, 
niech skorzysta z nadarzającej się okazji. 

POPOŁUDNIÓWKI. 
— Teatr w Lutni „Rewja kołejowa*. Dziś 

we wtorek 8-go b. m. o godz. 4-ej p. p. od- 
będzie się „Wiełka parada kolejowa”, arcy- 
wesoła rewja pióra Boba, Emjota, Łwicza i 
innych. Muzyka: Gołda, Kataszka, Karasiń- 
skiego, Emjota, Jaszczyńskiego, Lwicza, Gor- 
dona i innych. Udział biorą: p. p. Hanka 
Skorokówna, Szwarcówna, Warywodzianska, 
Śliwińska, Chmyłkowska, Potocka, oraz p. p. 
Szemberg, Emjot, Lwicz, Werwa, Sperski, Al- 
chimowicz, Łabuński i inni. Orkiestra jazz. 
Zespół girls i boys. 

Własne kostjumy. Prolog i reżyserja: Ka- 
rol Wyrwicz-Wichrowski. 

— Teatr na Pohułance, „Lalkać, Dziś we 
wtorek 8-go b. m. o godz. 4-ej p. p. ukaże 
się „Lalka“ Audrana, arcywesoła operetka w 
inscenizacji Wacława Radulskiego, z udzia- 
łem całego zespołu, z Szurszewską, Brygie- 
wiczem i Ciecierskim na czele. Ceny zniżo- 
ne. 

— Teatr Kołejowy (Kolejowa 19). Dziś 
po raz 2go ciesząca się wiełkiem powodze- 
niem, barwna sztuka ze Spiewami i tańcami 

„Pani Wołodyjowska* z powieści Henryka 
Sienkiewicza w inscenizacji Józefa Popław- 
skiego i reźżyserji Zbigniewa Śmiałowskiego. 

Świetnie wystawiona ta sztuka, obfitująca 
w sceny pełńe humoru staropolskiego, zy- 
skała na premjerze ogólny poklask i uzna- 
nie tłumnie zebranej publiczności. 

Ceny miejsc od 30 gr. do 1 zł. 50 gr. 
Pocz. o godz. 8 wiecz. 

REZERWA DTL TNS 

Przecinek. 
W recenzji z Teatru wiecznej wojny za- 

brakło... przecinka w wierszu mówiącym o 

sztukach teatralnych;  Turandot Gozziego, 
(sztuki) Pirandellego, Dybuk i t. p. Brak tego 
znaku pisarskiego sprawiał wrażenie, że Tu- 
randot Pirandellego jest sztuką. Niniejszem 
błąd zecerski prostujemy. . 

    

   
zatrzymala sie, duch zabilo i sl 

co leca ja w doł, w przepaść jakaśc 
niewidana. Woz zatrzeszczał, mnie 7 

jamki jakby wiatr wydmuchał i — lap 
noł sie ja ob ziemia z całej siły!... Ciem 
no zrobiło sie w oczach ji poczuł ja 
jakbyści chto miakina”) na mnie sy- 
pi... Ale tak smagłe — co już i duchu 
niema! Miętka — ale nadto szmat! Da 
waj ja ze strachu ręcomi grabolić i 
nogami brykać, żeb, znaczy sie, chod 

jaki sobie nastroić — ale siana na 
mnie leży cały woz... dał się ja, dał, 
-——i już tyko głowa z kupy siana wysu 
noł. — a tu jak skroi dyszcz a Bo- 
żesz ly mój! — prosto ratunku niema. 
Schował sie ja i znow ale czuja co już 
plecy całe mokre i brzuch i głowa i no 
8% Gwałtu!** pomyślał ja sobie: „ot 
tobie puzycja! — i siedzieć nie możno 
i — niema jak!“ Siedza ja tak 
w sienie skuliwszy sie i słysza: jakbyś 
ci chto'kole mnie stęka! Przysłuchał 
sie ja okuratnie: a tu z drugiej strony 
-— chtości czcha') Późniejszo poro — i 
Antoniowa -cieniusieńkim - głosikiem 

jęczyć poczeła: 

„Oj zabili mnie... zabili...** 

„Nauru, pomyślał ja sobie, „cała 
parafija pod to siano siedzi—lechczej 

mnie zrobiło sie, co nie ja jeden taka 
zdarzenia dzisiaj mam. 

  

  

Kapeczka poczekawszy, poczoł ja 

znow na góra grabolić sie. Patrza: — 
dyszcz przestał lać, drabinka, wywró- 
  

7) otręby. A 
* kicha. 

ciwszy sie na boku ležy a kobylki — 
niema! Strach mnie wziol haniebny--- 
ci nie skradli jo? — i poczol ja halas 
niewidany nakont tego stroič, ale w 

ta pora jakiści głos z pod siana i gada 
„Nie lękajsie, kumie, — twoja kobył- 
ka sucha i w chacie stoi. Ignaśka, odło 
żywszy, skoczył na jo i do chaty pojc- 
chał. A teraz tam przy piecu siedzi i 
z nas, durniow, šmieji sie...“ 

Vie pośpiał ja nic na to powiedzieć, 
bo sąsiady i famielija, poczeli po jed- 
nemu z pod siana wyłazić i do chaty 
przybierać sie... Tyko Antoniowa nijak 
wstać nie možy i cienkim głosem pisz” 

czy: 
„Oj, zabili mnie, zabili... 

A Boluk zły, co siana jemu zamo- 

kła, —— i gada: „Nu, kiedy zabili, to zo- 
stawaj sie ciotka tu bo my już do cha- 
ty idzim!“ 

Posłyszawszy taka gawenda, Anto- 
niowa jak skoczy, aż siana w góra wy- 
leciała i dawaj łajać nas paszkudnie, 
co my, znaczy sie, świni — nie fa- 
mielja, kiedy baba w takiej puzycji — 
biez uważenia zostawić cheemi i — 
zazłuwszy sie, tak poparła do chały 
co i pośpieć za jo my nie mogli. 

Szedlim  pomalusińku i zmokszy 
naczysto, ale nicht do tłoki nie stracił 

ochoty, bo już w naszej stronie taka 
moda: co jeździli po tłokach nasze oj- 
cy, jeździm my, — pojado i nasze wnu 
kir... 
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Nowe odkrycie'w Bazylice Wileńskiej. WIEŚCII OBRAZKI Z KRAJU. 
Wykrycie jaczejki komunistycznej. -- 

  

* Nauczyciel szkoły litewskiej na czeie wywrotowców. 
Z Lidy doroszą, iż władze bezpieczeństwa 

wpublieznego wykryły Szeroko rozgałęzioną ja- 
«tzejkę komunistyeźną operującą na terenie 
sgminy zżabłockiej: Sztab jaczejki mieścił się 
"w Dubiezach. Kierował nim nauczyciel szko- 

/ powszechniej -litewskiej Alfons Bejnaro- 
swiez. 

Podezas przeprowadzonej rewizji w miesz 
ikaniu Bejnarowicza ujawniono większą ilość 

bibuły wywrotowej w języku litewskim i pol- 
skim, którą nauczyciel ten karmił uczącą się 

anłodżież: 

    

W-wyniku dalszego dochodzenia zdołano 
ustalić 'iż Bejnarowicz. był”w ścisłym 'kon- 
takcie z organizacjami  komunistycznemi 'i 
prowadził wywrotową działałność przy -pó- 
mocy działaczy: komunistycznych Wł. Juch- 
niewieza, Edw: Szosziekiego i W. Jonisa, któ 

ryeh również aresztowano. 

Wszystkich przekazane - @0 dyspozycji 
władz sądowych. Dalsze dochodzenie w to- 
ku. (e) 

Nieudany napad rabunkowy bandy dywersylnej 
W noey z 5 na 6 b, m. na odcinku gra- 
znym Miehnie ujęto dwóch bandy- 
r, którzy przedarli się przez granieę na 

stronę polską w celu urządzenia napadu ra- 
%bunkowego na fo: „Jarzębin* własność 

WYładysława Ostrowskiego. 
Podezas napadu bandyci wdarli się do 

        

    

przedpokoju dworku, jednak zcestali odparci 
ogniem: karabinowym przez domowników. 
Podczas zarządzonej obławy dwóch z ueze- 

stników napadu ujęto, Są to mieszkańcy Bia- 
łorusi sowieckiej, Jeden z nich niejaki Kazt. 
mierz Uniekij znany jest władzom bezpieczeń 
stwa z napadów dywersyjnych z lat 1922-23. 

. Zagadkowe postrzelenie gajowego. 
W ubiegłą niedzielę, wpobližu wsi Stra- 

Ikiszki gminy wileńsko-trockiej jakiś  nie- 
znany osobnik, ukryty w lesie, oddał strzał 
w kierunku gajowego lasów państwowych 
Aleksandra Kordziejenko, raniąc go w nogę 
iponiżej kolana. 

Rannego przewieziono w stanie groźnym 
do szpitalą w Nowych Trokach. 

Zachodzi przypuszczenie, że gajowy padł 
ofiarą zemsty ze strony jakiegoś kłusownika. 

Policja prowadzi dochodzenie. (e) 

Ujęcie morderców Terentjewówny. 
ŚWIĘCIANY 7.XH. Pat. — W związku z 

ypodaną przed kiłku dniami wiadomością o 
amorderstwie rabuskowem ma osobie Kry- 
«styny Terentjew we wsi Apidamy, gminy 

ntupskiej, dowiadujemy się, że onegdaj zo 
stali zatrzymani przez włudze bezpieczeń- 

stwa sprawcy mosdu. Są to Płotnikow Ał- 
„pij, Sewastjanow Arechij i Salakiski Nitom— 
ałwaj pierwsi w wieku łat 19, ostatni 17 lat, 

   

  

Rozbestwienie morderców przechodzi wszel 
ką wyobraźnię. Jak zcstało ustałone, zło- 
czyńcy dobiłi Terentjew Krystynę po prze- 
szło trzygodzinnem znęcaniu się. Morder- 

stwo było upłanowane zawczasu. Morderca 
Płotnikow przyznał się do winy wskazująe 
uczestników morderstwa oraz miejsce ukry- 
cia okrwawionego ubrania zamordowanej. 

Łuniniec. 
Poświęcenie koscioła. 

We wtorek dnia 8 b. m. o godzinie 10-ej 

wano ks. biskup Zygmunt Łoziński dokona 

poświęcenia nowowybudowanego murowa- 

mego kościoła rzymsko -katolickiego w Łu- 

nińeu. 
Na uroczyst: tę wyjechał w dniu 7 b. 

zm. dyrektor PKP inż. K. Falkowski oraz na- 
«tzelnicy wydziałów Wileńskiej Dyrekcji Ko- 

Aejowej. 

Kościół został wybudowany na terene ko- 
dejowym ze składek pracowników kolejo- 
«wych. 

  

Hoduciszki 
(pow. święciański). 

Nasza bołączka. 
W roku ubiegłym został wykończony mu- 

'owany budynek  siedmioklasowej szkoły 
zpowszechnej. Nie będę tu się zajmował spra 
«wą budowy, która wiele pozostawiała do ży- 

«czania, ale poruszę najgorszą bolączkę chwi- 

5% obecnej. W zeszłym roku w zimie tem- 

peratura w niektórych salach szkolnych do- 

«zhodziła do 29 mrozu. Obecnie mamy zaled- 

«ie początek zimy, a już w kilku salach 
szkolnych nie można osięgnąć więcej niż 8, 

°Э lub 10? C. 

Zwracałem się w tej sprawie do kierow- 
«nika który oświadczył, że w zeszłym roku 
zawiadomił o powyższem jak władze szkol- 
ne tak i samorządowe. Były jakieś komisje, 

sprzyjeżdżał nawet inżynier, czy też technik 
budowlany, orzekli, że pice są za małe i że 

enależy je opalać węgłem. Podczas wakacyj 
miano piece powiększyć. Lecz wszystko to 
-skończyło się tylko na projekcie. Zima nad- 
-chodzi. W' szkole będzie zimno. Najbardziej 
«odczuwają to naturalnie nasze dzieci, bo na- 
<uczyciel włoży kilka par bielizny i parę swet 
srów i będzie uczył, a p. wójt z winy którego 
astnieje taki stan, to będzie się starał szkołę 
śiak najdalej obchodzić. 

Więc się zapytam: czy dla władz gmin- 
«mych ma większe znaczenie kilkaset złotych, 
<czy też zdrowie kiłkuset dziatwy, my ojco- 
"wie której płacimy na to podatki i władze 
sie utrzymujemy? 

Czy w tak ciężkich czasach mamy być 
marażeni na wydatki na leczenie dzieci? Dla- 
«czego Zarząd Gminy nie zakupił węgla, któ- 
xy kosztowalby o 25 proc. taniej niż drzewo. 
"Wreszcie czy nie czas Zarządowi, Gminnemu 
ssię opamiętać i uświadomić sobie, to, że nie 

ny istniejemy dła jego wygody, lecz on dla 

«naszej i winien dbać o dobro nasze i dzieci 
saaszych. 

Mam: nadzieję że władze wejrzą w tą 
sprawę i wyciągną odpowiednie konsekwen* 

«je. 

  

Leonpol. " 
Pogrzeb weterana. 

Dnia 22 listopada w f. Kapciowce gminy 

Teongol zmarł, a dnia 24 listopada r. b. 
«aa cmentarzu w Leonpołu pogrzebany ś. p. 
Bonifacy Rutkowski, weteran powstania 
1863 roku. 

Zmarły pochodził ze Zmudzi, brał udział 
"w powstaniu pod D-twem ks. Mackiewicza 
«na Wileńszczyźnie. Był zesłany na S 

5 lat, poczem pozwołono mu wróci 
«mieszkać nie na Zmudzi, a w Kongresówce. 

Na kresach zamieszkał później u swojej 
ownuczki nauczycielki szkoły powsz. Jadwigi 
“.zyž po mężu Snarskiej. 

Pogrzeb odbył się przy udziale miejsco- 
wej i z okolicznych wiosek ludności, oraz 
<yrkiestry wojskowej 19 Baonu K. O. P. 18 
Szwadronu Kaw. K. O. P., wojsk miejsco- 
wych, organizacji b. wojskowych i Federacji. 

Nabożeństwo żałobne odprawił ks. J. Za- 

  

     

wistowski, który wygłosił okolicznościowe 
przemówienie. Zwłoki pogrzebano z hono- 
rami wojskowemi, na grobie złożono wieńce 
od Wojska i Federacji b. Wojsk. 

Głębokie. 
Zjazd wójtów, burmistrzów i pisarzy 

gminnych. : 
W dniu 2 grudnia w Starostwie odbyła się 

konferencja burmistrzów, wójtów i pisarzy 
gminnych, na której poza omówieniem spraw 
bieżących udzielono wskazówek co do prze- 
prowadzenia spisu ludności, szczegółowo о- 
mówiono sprawę ułożenia preliminarzy bud- 
żetowych na przyszły rok. oraz program wy: 
korzystania Świadczeń drogowych w przy 
szłym roku. Obeeny. 

Mołodeczno. 
Tragiczna Śmierć robotnika w Moło- 

decznie. | 
W Mołodecznie przy ulicy Suchej Nr. 1 

miał miejsce tragiczny wypadek: Zamieszka- 
ły tamże robotnik Bazyli Walento, podczas 
ścinania słupa telegraficznego uderzony zo- 
stał padającym słupem w głowę i poniósł 
śmierć na miejseu. (e). 

Soleczniki. 
Pożar w osadzie wojskowej. 

W dniu wczorajszym w osadzie Las Rud- 
niecki gm. solecznickiej. wybuchł duży pożar 
w zabudowaniach Adolfa Cywińskiego — ka- 
pitana wojsk polskich. Ogień zniszczył część 
domu mieszkalnego oraz stajnię z żywym i 
martwym inwentarzem. Straty wyrządzone 
pożarem znaczne. Przyczynę pożaru ustala 
polieja śledcza. (e). 

Dołhinów. 
Samobójstwo. 

'W mieszkaniu chorążego straży graniez- 
nej A Kobaczewskiego w Dołhinowie ode- 
brała sobie życie wystrzałem z rewolweru w 
skroń niejaka Nadzieja Cegałko. 

Tło samobójstwa nieznane. fe) 

Z pogranicza. 
Pożar cystern naftowych na stacji 

Niegoreło je. 
Ze Stołpeów donoszą, iż w sobotę po- 

południu dnia 5 b. m. na stacji granicznej 
Niegorełoje wybuehł pożar w cysternach za- 

wierających naftę.  Pastwą płomieni padły 
dwa wagony -— cysterny z naftą. Podczas 
akeji ratankiwej dwóch strażaków odniosłe 
śmiertelne poparzenia. 

Pożar powstał z nieostrożnego ohchodze- 
nia się z ogniem, lecz nie jest wykluczone, 
że zaszedł tu wypadek podpalenia, gdyż agen 
ei G. P. U. wszczęli energiczne dochodzenie 
i kilka osób ze służby kolejowo-transpor- 
towej aresztowali. 

Licytacje. 

Według otrzymanych danych w ostatnim 
kwartale r. b. na terenie województwa wi- 
leńskiego uległo licytacji 68 majątków i fol 
warków, oraz około 100 gospodarstw włoś- 
ciańskich. Licytacje nastąpiły wobec nie 
możliwości opłacenia zaległych podatków о- 
raz uiszczenia rat pożyczek przez ziemian 
i włościan. 

   

Dotychczas jest wystawionych na licy- 
tację około 100 majątków i folwarków, na 
które brak nabywców, wobec nadzwyczaj 
ciężkiego kryzysu gospodarczego. 

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

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

Kino- dźwiękowe 

Pogoń 
Dziś! Film 
dźwięk.-śpiewny 

  
Zew ciała (Sevilla, miasto miłości) 

W roli głównej: Ramon Novarro. 

З * Nowogródku | mumymymy WKRÓTCE: Niebezpieczny romans. HEINE 
  

Nowogródek. 
Ze spraw bezrobocia. 

W piątek dnia £ b. m. odbyło się zebra- 
ie sekcji pracy Pow. Komitetu do spraw 
'Wdezrobocia. Głównym tematem obrad było 
„zdróżnienie osób biednych i poszukujących 
pracy od osób wogóle biednych stale wspie- 
wanych przez różnych humanitarne instytucje 

Stwierdzono miedzy innemi, że niektórzy 

"Wwezrobetni celowo udają biednych, aby w ten 
sposób otrzymać pomoc materjalną lub odzie 
-ż0wą, natomiast od pracy i pobierania pomo 
«zy w produktach rolnych odmiawiają się. W 

  

związku z tem została wzmożona kontrola 
podobnych. osób, którzy zresztą wciągnięci 
zostali na listę bezrobotnych na podstawie 
opinji opiekunów społecznych. Postanowio- 

no przytem nie udzielać zasiłków pienięż- 
nych. Główny nacisk kładnie Komitet na za- 

trudnienie bezrobotnych praciwników fizycz- 
nych. Obecnie jest zatrudnionych 50 bezro- 
botnych przy trzebieniu lasu w miejscu prze- 
znaczonem na budowę lotniska. 

Naogół bezrobocie w Nowogródku jest 
znacznie mniejsze niż pierwotnie przypusz- 
czano. Pozostaje jednak jeszcze kwestja za- 
trudnienia bezrob. pracowników  umysło- 
wych, którą to sprawę ponownie poruszył 

na tem zebraniu p: Iwanowskt, domagając 
się bezwzględnego usunięcia: z posad żon 
urzędników 'i' osób mających inne źródła 
utrzymania. eLO iw. 

Przedstawienie amatorskie : na. rzecz 
bezrobotnych. + 

Staraniem sekcji iniprezowej Pow. Kom. 
do Spraw Bezróbocia odegrańe zostahą w 
poniedziałek dnia 7 b. m. przez zespół ama- 
torski pod' reżyserją p. Żdżarskiego dwie 
dwuaktówki p. t. „Podejrzany człowiek* i 
„Pożycz mi swojej żony. Zainteresowanie 
się tut. społeczeństwa tem przedstawieniem 
ogromne. : Iw. 

„List do Redakcji. 
Panie Redaktorze! 

    

"Szanowny 

Wobec ogłoszenia w „Słowie”, t. j. w 
„Kurjerze Nowogródzkiin* dwóch listów No 
wogródzkiej Straży Pożarnej jako odpowie- 
dżi na moje wzmianki o autopompie — u- 
przejmie proszę o zamieszczenie w „Kurjerze 
Wileńskim co następuje: 

Otóż z całej treści tych długich listów 
wynika jedno: że pisać o straży pożarnej 
mogę... tylko pochlebnie. W. przeciwnym ra- 
zie postarają się (jak to mówią) odwrócić 
kota ogonem. Istotna jednak strona medalu 
jest tut. mieszkańcom znana. To też ograni 

j śnienie do kilku słów. 
ystkiem zdziwiony nieco byłem 

ujrzawszy podpis prof. p. Majchrzyckiego, 
znańego w Nowogródku ze swej elokwencji 
i człowieka czynu. Czyżby p. Majchrzycki 
zawsze lak pochopnie posługiwał się podsu- 
wanemi mu wątpliwemie „faktami* jak te, 
które mnie przypisuje -stwierdzając swoim 
podpisem? Bo gdyby zadał sobie trochę tru- 
du i bliżej zapoznał się z temi „faktami*, 
to naprawdę nie nawoływałby mię do pisa- 
nia innej „prawdy* rej sam zaprzecza. 
Jakże więc w rzeczywistości -przedstawia się 

            

       

         

  

ta „prawda“? Czyż na samochodzie straży 
pożarnej nie figuruje nazwisko p. Kuroczyc- 
kiego? w czasie pożaru przy ul. Sienie- 

  

życkiej nie było kilkunastominutowej prze- 
rwy w dostarczaniu wody wskutek czego sto- 
doła p. Bielewiczowej doszczętnie się spaliła? 
Czy naprawdę uwagi poczynione przezemnie 
są bezpodstawne, a strażacy bez zarzulu? 
Gdzież ta konsekwencja? Na wstępie swoich 
listów sami panowie potwierdzają i wykazują 
szereg wad i niedokładności (istniejących 
zresztą wszędzie) a wkońcu nagle osobiste 
bezpodstawne wycieczki do mej osoby. O cóż 
więc chodzi? O nazwę samochodu? Wiem, 
że panowie strażacy sami obecnie się dziwią 

skąd i dlaczego tak się stało. Bo przecież 
p. Kuroczycki o ile nam wiadomo w niczem 
dla miasta nie przyczynił się. Może jako 
komisarz P. P. jest on wyrocznią, ale miasto 

żadnej jego zasługi nie widzi. A przecież pie- 
niądze zbierane na kupno samochodu są 
publiczne, więc my mieszezanie i z tego wzgię 

du mamy prawo interesować się sposobem 
ich użycia. 

Jeszcze udzielę satysfakcji wyjaśniając, że 

p. Kuroczycki istotnie był w moim sklepie, 
lecz gdy mu próbowałem wyjaśnić, że znaczki 
nie były sprzedawane z przyczyn ode mnie nie 

zależnych, a wzamian chciałem ofiarować 

własnych kilka złotych (co później uczyni- 

łem) p. Kuroczycki nie raczył tego wysłuchać 
i wyszedł trzaskając drzwiami. 

Co zaś do mego wstąpienia do straży po- 
żarnej, to ze względu na me inwalidztwo, 
niestety już po raz czwarty muszę zrezygno: 

wać z tej uprzejmej propozycji. 
Z poważaniem > 

   

  

K. Iwanowski. 

Lida. 
Konferencja Pow. K. O. P. 

Odbyła się tu ostatnio pod  przewodni- 

ctwem starosty p. H. Bogatkowskiego, przy 
udziale kierownika oddziału ośw. pozaszkol- 
nej Kuratorjum Wileńskiego p. Dracza i sze- 
regu osób z Lidy i pozamiejscowych, konfe- 
rencja Powiatowej Komisji Oświaty Poza- 
szkólnej. Jak wynika ze złożonego na tej 
konferencji przez p. Bożka sprawozdania z 
pracy społeczno-oświatowej za rok 1930-31, 
praca ta na terenie powiatu lidzkiego jest 
silnie rozbudowana. Najsilniejczą organiza- 
cją są Koła Młodzieży Wiejskiej (76), liczące 
1946 członków. W okresie sprawozdawczym 
Koła te urządzły 299 przedstawień, 467 od- 
czytów, posiadają 30 chórów, 15 świetlic i t. 
p. Współpracuje z niemi 105 nauczycieli. Na 
drugiem miejscu stoi Związek Strzelecki, da- 
lej Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej. Z or- 
ganizacyj starszego społeczeństwa  najbar- 
dziej rozwinięte są straże pożarne. Na temże 
posiedzeniu opracowano plan pracy na ok- 
res bieżący, na podstawie referatu instr. ośw. 

pozaszkolnej p. Cały. 

Budowa domu spółdzielczego. 
W lokalu szkoły powszechnej w Zienie- 

wiczach gminy wawiórskiej pow. lidzkiego 
odbyło się pod przeodnictwem p. Aleksandra 
Wejera nadzwyczajne zebranie członków 
Spółdzielni Mleczarskiej w Mikutach z sie- 
dzibą w Zieniewiczach, na którem postano- 
wiono przystąpić z wiosną 1932 roku do bu- 
dowy własnego domu murowanego. Na bu- 
dowę domu Mleczarnia posiada już 8000 zł. 
Każdy z członków Młeczarni zobowiązał się 
dostarczyć bezpłatnie na miejsce budowy 
cegłę, żwir i inne materjały budowlane. 

Kolejarze w hołdzie 
Henrykowi Sienkiewiczowi 
w 15 rocznicę jego śmierci. 

Sienkiewicz jeszcze nie trąci myszką i 
bodaj nigdy nią trącić nie będzie. Dowód 
tego dali kolejarze wystawiając przeróbkę 
sceniczną fragmentów. Trylogji p. t. „Pani 
Wołodyjowska*. Postacie skreślone z takim 
temperamentem i muzyka sienkiewiczowskiej 
prozy będą zawsze żywe i zawsze aktualne. 
Przeróbka, jak każda przeróbka powieści na 
dramat pozostawia bardzo dużo do życzenia 
w kompozycji, Ale zato wykonanie można 
nazwać świetnem. Były i słabo obsadzone 
role (Łuśnia, p. Wołodyjowska), ale zato 
świetna, utalentowana gra p. Kosowskiego 
(Azja), p. Szemberga (Haim), p. Wawidów- 
ny (Anusia), pp. Jensza i Chomicza (Nowo- 
wiejscy), p. Kołpaka (Zagłoba), pokrywała 
niedociągnięcia innych artystów. Słabiej wy- 
padły sceny zbiorowe. Widać było, że za mało 
je przećwiczono na próbach, co w teatrze 

amatorskim jest szczególniej potrzebne. 

Reżyser p. Śmiałowski godnie i energiez- 
nie kontynuuje poczynania swego poprzedni- 

ka p. Malinowskiego. 
Zbiory strojów, dekoracyj i rekwizytów 

teatralnych znacznie się w ciągu roku zbo- 
gaciły. 

Wszystko razem daje świadectwo tentu, 
że ta placówka oświatowo-kulturalna, oparta 

o Dyrekcję Poskich Kolei Państwowych ma 
mocne podstawy materjalne i duchowe oraz 

„Wszystkie szanse pomyślnego rozwoju. 

II Powszechny Spis Ludności przepro- 
wadzony w dobie ciężkiego kryzysu 
finansowego, siłami bezpłatnych do- 
browolnych pracownikow— to rewja 

społecznych sił Polski. 

+ *W poniedziałek: dn. 7 b. m. doko- 
nańó w Bazylice Wileńskiej nowego 
odkrycia. Badając fundament między 
4 i:5 filarem od strony prawej nawy 
bocznej (naprzeciw: bocznego wejścia 
od placu Katedralnego), natrafiono 
na sklepiony grobowiec, przeznaczo- 
ny na jedną trumnę. Z gruzu którym 
krypta była -ezęściowo zasypana, wy- 
dobyto kilka znacznych fragmentów 
renesansowej płyty nagrobkowej z 
czerwonego marmuru, pochodzących, 
jak świadczą szaty i akcesorja, z na- 
grobka biskupa. Pozatem w gruzie 
oednalezicno fragment płyty: z czarne- 
go marmuru -ze szczątkami napisu, 

pochodzący: prawdopodobnie z keńca 
ХУП lub pocz. XVIII w., oraz kilka 
fragment. gzymsów i profilów marmu 
rowych. Pod gruzem znalezione koś- 
ciec człowieka w starszym wieku, re- 

    

    
    
    

   CHROŃCIE WASZE OCZY 
WASZ NAJCENNIEJSZY SKARB 

„STOSU:CIE ŻARÓWIĄ 

€HILIPS ARGENTĄ 

sztki szat jedwabnych i okuć żelaz- | |     
nych trumny oraz 2 złote pierścienie, 
z których jeden jest pierścieniem bi 
skupim. Badania szczątków i odnaie- 
zionych przedmiotów będą przepro 
wadzóne :w najbliższym czasie. O ile 
dziś można sądzić, odkryty grobowiec 
i fragmenty nagrobka należą do bis 
kupa Walerjana Protasewieza, zmar- 
łego w roku 1580. 

Pomnik A. Mickiewicza w Wilnie. 
Jak to już'w swoim czasie podawaliśmy, 

w czerwcu roku bież. nadesłali projekty póm- 

nika A. Mickiewicza w Wilnie artyści, zapro- 

szeni przez Główny Komitet Budowy Pom- 

nika: K. Dunikowski, H. Kuna, A. Madeysk', 

Cz. Przybylski i T. Tołwiński. W początku 

lipca zebrała się komisja rzeczoznawców, 

która wyróżniła projekt H. Kuny. Komisja 

rzeczoznawców postanowiła równocześnie 

zwrócić się do autora wyróżnionego projek- 

tu i zapropować mu wykonanie alternatywy 

projektu z uwzględnieniem dezyderalow, 

sformułowanych przez Komisję. W ubiegłym 

tygodniu przybył do Wilna Henryk “Kuna, 

który przywiózł ukończony już przez siebie 

nowy projekt pomnika. Komitet Główny Bu- 

dowy Pomnika uchwalił w związku z tem 

w pierwszych dniach stycznia r. prz. otwo- 

rzyć wystawę projektów, a w połowie stycz- 

nia zwołać walne zebranie Komitetu w celu 

powzięcia ostatecznych decyzyj, 

Sprawa instalacii pionów elektrycznych. 
Ze sier nowych abonentów prądu elek- 

trycznego Magistrat stale otrzymuje skargi 
na zbyt powolną budowę pionów i przy- 
łączanie abonentów do sieci elektrycznej. 

Jak wiadomo wobec  przeprowadzsnej 
obecnie rewizji w sprawie głośnej instalacji 
pionów przez Zjednoczone Towarzystwo Ele- 
ktryczne, Magistrat czasowo polecił elektro- 

wni budowę pionów we własnym zakresie, 
Elektrownia zaś nie będąc przygotowana do 
tego rodzaju robót nie posiadała i nie po- 
siada dostatecznego zasobu materjałów in- 
stałacyjnych i odpowiedniej ilości personelu 

technicznego. W tych warunkach instalacja 
pionów idzie zbyt powoli. Ilustrują to dosko 
nale następujące cyfry: w chwili obecnej 
zapotrzebowania przeciętne wynoszą - mie- 
sięcznie 506 pionów. Elektrownia zaś maksy- 
małnie wykonać może załedwie 200 pionów. 
Ponieważ budowa pionów systemem gospo- 
darczym trwa już kilka miesięcy, wytworzy- 

ła się w cigu tego czasu zaległość budowy 

około 700 pionów. 

Przy sposobności zaznaczyć należy, że 

czas już wielki, by sprawa ta została nale- 
życie uregulowana a społeczeństwo dowiedzia 
ło się wreszcie ze źródeł oficjalnych o wyni- 
kach dochodznia przeciwko machinacjom Z. 
T. E. tem bardziej, że kontrola miejska do- 
chodzenie już ukończyła i sprawa ta, jak 
nam wiadomo, poruszana była. na posiedze- 
niu Magistratu który z ostateczną decyzją 
wstrzymał się podobno do powrotu dyrekto- 
ra Glatmana z Kowna gdzie ebeenie bawi. 
Prowadzone jednocześnie w tej sprawie do- 
chodzenie przez komisję rewizyjną posunę- 
ło się już tak daleko, że wynik z eałem 
powodzeniem może być podany do wiadomo 
šei publieznej. 

Uregulowanie tej całej sprawy ieży prze- 
cie nietylko w interesach nowych abonen- 
tów elektrowni, zle w większym jeszcze sto- 

pniu w interesach samego Magistratu. 

„Przyjaciółka” żąda 500 złotych. 
Aresztowanie młodocianych szantażystów. 

Przed kilku dniami właściciel domu Nr. 
21 przy ulicy Werkowskiej Oszer Somach, 

otrzymał list w którym anonimowy autor za- 
żądał 500 zł. grożąc w przeciwnym razie ja- 
kiemiś rewelacjami i podpaleniem domu. 
Pod listem figurował podpis: „Przyjaciółka*. 

Następnego dnia do Somacha zgłosił się 
znowu jakiś nieznany mu bliżej osobnik, i 
wręczył drugi list z temiż samemi żądaniami 
i pogróżkami. Pieniądze miał Somach wło- 

Dziś: Niepok. Pocz. N.M.P. 

jutro: Leokadji. 
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OSOBISTA 
— Wyjazd p. wojewody. W poniedziałek 

7 grudnia wieczorem p. wojewoda Z. Becz- 
Kowicz wyjechał do Warszawy w sprawach 
służbowych. ! 

— Pan prezes Sądu Apelacyjnego Wac- 
ław Wyszyński wyjeżdża dnia 8 b. m. w 
sprawach służbowych do Warszawy. 

MIEJSKA. 
— Roboty nad zabezpieczeniem miasta 

przed skutkami wylewu Wilji. Magistrat, ma- 
jąc na względzie zabezpieczenie miasta na 
przyszłość przed skutkami wylewu rzeki, jak 
to miało miejsce w roku bieżącym, przystą- 
pił obecnie do umacniania brzegów Wilji. 
Między innemi prowadzone są roboty, mają- 

ce na celu odbicie nurtu rzeki pod elektrow- 
nię i zniesienie łachy piasczystej, która pod 
czas powodzi powstała koło elektrowni. - 

W ten sposób ma być zagwarantowany 
dopływ wody do maszyn pracujących w 
elektrowni. 

— Stypendja magistraekie. Wydział Kul- 
tury i Oświty Magistratu niniejszem podaje 
do wiadomości, że Komisja Stypendjalna Ma- 
gistratu w dniu 4 grudnia b. r. na rok 1931- 
32 wolne stypendjum dla studentów U. S. B. 
przyznała Edmundowi Heybowiczowi, zaś 2 
stypendja „im. Ałyszewskiego, dr. Klikowi- 
cza, Puchalskiej i dr. Surwiłły* — dla mło- 
dzieży uczącej się w średnich zakładach nau- 
kowych, szkołach zawodowych. i seminar- 
jach nauczycielskich — Adolfowi Wysockie- 
mu, uczniowi Szkoły. Technicznej i Ale- 
ksandrowi Kołodce, uczniowi gimnazjum im. 

Mickiewicza. я 

Oprócz tego z pozostałości sum stypend- 
jalnych przyznano 200 zł, wypłacanych po 

50 zł. przez 4 miesiące — Zygmuntowi Pia- 
seckiemu, absolwentowi U. S. B. i 100 zł., 
wypłacanych po 50 zł. przez 2 miesiące — 
Milji Gołdszmidtównie, studentce U. 5. В. 

— Handel w okresie przedświątecznym. 

Jak się dowiadujemy, w tygodniu przedświą- 
tecznym sklepy otwarte będą do godz. 21-ej. 

W ostatnią niedzielę przed świętami wła- 
dze administracyjne zezwoliły na otwarcie 
sklepów między godz. 13 a 18. 

LITERACKA. 
— 146 Środa Literacka w dniu jutrzej- 

szym poświęcona będzie zagadnieniu „Teatr 

wobec współczesności*. Referaty wygłoszą 
dyrektor. Teatrów Miejskich p. Mieczysław” 
Szpakiewicz, oraz młody bardzo zdolny re- 
žyser p. Waclaw Radulski. Nazwiska prele- 
gentów gwarantują wysoki poziom wieczoru 
dyskusyjnego, w którym ponadto weźmie .u- 
dział szereg wybitnych znawców teatru. 

Początek jutro 9 b. m. o godz. 8 m. %. 

żyć do koperty i wręczyć osobnikowi, który 

zgłosi się do niego w niedzielę. 

Tymczasem Somach zwrócił się po po- 
moc do policji, która roztoczyła obserwację 
i tegoż wieczoru aresztowała szantażystów z 
których jeden okazał się uczniem gimnazjał- 
nym Miłezynem — Kapłanem (uł. Werkow- 
ska Nr. 28), drugim zaś ex uczeń Antoni 
Chrebtowies. Obu aresztowanych przekazano 
w dniu wczorajszym do dyspozycji władz 
"sądowo-śledczych. (e) 

  

RONIKA 
Wstęp dla członków zwyczajnych i członków 
sympatyków bezpłatny, dla wprowadzonych 
gości 1 zł. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Staraniem Akademickich Sodalicyj 

Marjańskich U. S. B. odbędzie się dnia 8 gru 
nia'o godz. 17 w sali Śniadeckich, Akademja 
Marjańska, na program której złoży się: re- 
ferat p. prof. dr. St. Cywińskiego p. t. „Szczy- 
ty poezji polskiej w hołdzie Maryi", śpiew p. 
W. Biszewskiej, chór „Hasło*, deklamacja i 

t od. 
Wstep 50 gr., dla mlodziežy 20 gr. 
— Uroczystość w Korporacji Unitania. 

Dnia 5 b. m. odbyło się na kwaterze Korpo- 
racyjnej nadanie Filisterjatu honorowego 
Prof, Dr. Maksymiljanowi Rose, kierowniko- 
wi kliniki psychjatrycznej U. S. B. 

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością 
Filistrowie Korporacji: Prof. Dr. Franciszek 

- Bossowski, Prof. Dr. med. Cezary S. Tra- 
czewski oraz Prokurator Pines Juljusz. Nie- 
obecny Filister Prof, Dr. med. Maryan Eiger 
przysłał pismo gratulacyjne. 

W Prezydjum Komitetu Uroczystego za- 
siadł Kurator — Filister Prof. Dr. Fr. Bos- 
sowski na miejscu Przewodniczącego, po je- 
go prawej ręce Mistrz K. Com. Seweryn Wol- 
fowicz, a po lewej Pronfistu K. Com Józef 
Celmajster. 

Po konwencie odbyła się sobótka. 

— Wolne mieszkania w Domu Akademie- 
kim. Referent Domu Akademickiego zawia- 
damia kol. kol. że jest jeszcze jeden pokój 
1 osobowy i 20 pokoi 2 osobowych do na- 
tychmiastwogo objęcia. Podania składać mo- 
żna do Komisji Kwalifikacyjnej w godzi- 
nach urzędowych: 13—15 i 19 — 21. 

— Komunikat Akademiekiego Koła Ło 
dzian. W niedzielę dnia 6-go b. m. odbyło 
się doroczne walne zgrowadzenię Akademi- 
ckiego Koła Łodzian w Wilnie. W obecności 
kuratora Koła p. prof. dr. St. Hillera, do- 
konano wyboru nowych władz, które ukon- 
stytuowały się w sposób następujący: pre- 

* zes — H. Lewandowski, wice-prezes A. Rich- 
ter, sekretarz — H. Tomalczyk, skarbnik — 
M. Kotlicki, kierownik sekcji towarzyskiej— 
B. Żak. Do komisji rewizyjnej zostali wybra- 
ni: W. Wągrowski (przewodniczący), M. 
Bańkowski i F. Beck. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Jasełka. Bratnie Pomoce -Gimnazjum 

im. J. Lelewela i Seminarjum Nauczycielskie 
go im. Król. Jadwigi projektują wystawić 
tradycyjne „Jasełka* w dniach 9 10, 16 1 17 
stycznia 1932 roku, w sali Gimnazjum im. 

Lelewela. 
Próby w toku. 

, GOSPODARCZA. 
— Akcja propagandowa na rzecz lnu w 

Oszmieńskiem. W związku z rezołucją w 
sprawie lnu, uchwaloną 11.X r. b. na zjez- 
dzie Cospodarczym w Oszmianie, tamtejsze 
Okręgowe T-wo Organizacyj i Kółek Rołni- 
czych wzięło na siebie wprowadzenie w życie 
wspomnianej uchwały, mającej na celu zwal- 
czanie importowanego włókna. 

W tym celu została wystosowana odezwa 
do rolników powiatu oszmiańskiego, nawołu- 
jąca do zwalczania bawełny i juty. 

Następnie, jak się dowiadujemy — Okrę- 
gowe Towarzystwo Organizacyj i Kółek Rol- 
niczych spowodowało, że bazar przemysłu 
ludowego, za pośrednictwem filji Centrali 
Sółdzielni  Rolniczo-Handlowych rozpoczął 
skupywać płótno lniane domowego wyrobu. 

Niezależnie od tych doniosłych posunięć 
T-wo zadecydowało wciągnąć do akcji zwal- 
czania włókna importowanego szersze kręgi 

społeczeństwa i podjęło inicjatywę zorgani- 
zowania. Komitetu. samowystarczalności włó- 
kienniczej pow. oszmiańskiego. 

W tym celu. .zwołane zostało zebranie, 
które odbędzie się w dniu 17 b. m. w sali 
Resursy Obywatełskiej w Oszmianie przy u- 
dziale przedstawicieli samorządów gminnych 

i kółek rolnicbzych z terenu powiatu oraz 
zainteresowanych czynników z Wilna. 

Jak słychać na ten dzień wybiera się rów- 
nież do Oszmiany inicjator uchwały zwalcza- 
nia bawełny i juty prezes honorwy T-wa 
Lniarskiego w Wilnie p. generał Lucjan Że- 
ligowski. | ы 

ZEBRANIA I-ODCZYTY. 
Komunikat Związku Pań Domu. Dnia 10 

b. m. o godz. 8-ej wiecz. w Sali Gimnazjum 

Lelewela przy Placu Łukiskim odbędzie się 

ĮI Zebranie Związku Pań Domu. 
— Wileūskie Towarzystwo Filozoficzne. 

Na posiedzeniu naukowem, które odbędzie 
się w środę 9 grudnia b. r. o godz. 8 wiecz. 

w Seminarjum filozoficznem Uniwersytetu, 
prof. dr. Marjan Massonius wygłosi odczyt p. 
t „O ścisłości w nauce i o naukach ścis- 

łych”. 
Wstęp dla członków Towarzystwa i wpro- 

wadzonych gości. 
— „Jak wychować zdrowe niemowię*. We 

środę dnia 9 grudnia r. b. o godz. 6-ej wie- 
czorem odbędzie się w Ośrodku Zdrowia, 
ul. Wielka 46, odczyt dr. J. Zienkiewicza p. 
t Jak wychować zdrowe niemowłę*. 

Wstęp bezpłatny. 
— Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. 

xxX Posiedzenie Naukowe odbędzie się we 

Środę dnia 9 grudnia 1931 r. o godz. 20.ej 
w sali własnej przy ulicy Zamkowej Nr. 24. 

— Odczyt o wyspach Sołowieckich. Dn. 
9 grudnia r. b. w łaklu Ogniska Akademic- 
kiego (ul. Wielka 26) zostanie wygłoszony 
odczyt przez kol. Franci szka Pietkiewicza 
studenta Wydziału Lekarskiego USB na te- 
mat: „Wspomnienia z pobytu na wyspach 
Sołowieckich i ucieczka z nich”. 

Początek o godz. 20-ej Wstęp 50 gr., dla 
akademików 30 gr. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 
— Konferencja u P. Dyr. Teatrów Miej- 

skich w sprawie akeji artystycznej wśród 
robotników. W sobotę o godz. 14,30 odbyła 
się konferencja u dyrektora Teatrów Miej- 
skich p. Mieczysława Szpakiewicza w sprawie 
podjętej przez Radę Główną Zjednoczenia 
Robotniczych Związków Zawodowych Ziem 
Północno- Wschodnich . pracy kulturałno-oś- 
wialowej wśród robołników wileńskich. W 
konferencji tej wzięli udział z ramienia Rady 
pp. Szyk, Filemonowicz i redaktor „Prze 

glądu Robotniczego” B. W. Święcicki. 
Przedmiotem narad był dział pracy arty- 

stycznej wśród robotników, w którym to za- 
kresie projektowane jest zorganizowanie sce- 
ny robotniczej oraz urządzanie, co pewien 
czas poranków wokalno-muzycznych pod e- 
gidą dyr. Teatrów Miejskich i przy udziale 
artystów. 

W wyniku konferencji ustalono program 
pierwszego poranku artystycznego, który od- 
będzie się jeszcze przed świętami Bożego Na- 
rodzenia. 

"Trzeba podkreślić na tem miejscu nie- 
zwykłą życzliwość dla zainicjowanej akcji 
p. dyr. Szpakiewicza, który ponadto wyraził 
gotowość ujęcia w swe ręce kierownictwa 
amatorskim zespołem teatralnym, mającym 
powstać wyłącznie z pośród robotników. 

Poruszona również została sprawa odda- 
wania, co pewien czas po cenach minimal- 

nych przedstawień w teatrach dla członków 
zrzeszonych przy Radzie Robotniczych Zwią- 
zków zawodowych. Teatry zatem wileńskie 
stają się w całem tego słowa znaczeniu przy- 

stępne dla szerokich warstw robotniczych z 
czego rzetelnie cieszyć się wypada — i ży- 
czyć tej całej akcji jak najlepszych owoców. 

SPRAWY BIAŁORUSKIE. 
— QOdezyt w Kołe Przyjaciół Białoruso- 

znawstwa. W Kole Przyjaciół Białoruso- 
znawstwa przy U. S. B. w Wilnie w dniu 6 
b. m. odbył się odczyt p. W. Hryszkiewicza 
na temat: „Sejm Wielkiego Księstwa Litew- 
skiego”. Prelegent w swoim odczycie rozyi- 
nął szereg ciekawych kwestyj, odnoszących 
się do rozwoju parlamentaryzmu w Wielkiem 
Księstwie Litewskiem, jak również przedsta- 
wił szczegółowo rozwój tej instytucji. Pa 
odczycie rozwinęła się długa i rzeczowa dy- 
skusja nad wygłoszonym referatem. rt. 

— Walne Zgromadzenie Członków i Sym- 
patyków Sekcji Stypendjałnej Białoruskiego 
Komitetu Narodowego. W dniu 6 b. m. od- 
było «się Walne Zgromadzenie Sekcji Sty= 
pendjalnej dla akademików Białorusinów— 
Białoruskiego Komitetu Narodowego, na któ 
rem poruszono szereg zasadniczych kwestyj, 
związanych z akcją stypendjalną Sekcji. Do 
dotychczasowego kierownictwa Sekcji, skła- 
dającego się z p. p. posła F. Jeremicza, W. 
Bohdanowicza i inż. A. Klimowicza, zebra- 
nie wybrało jeszcze p. J. Wojcika oraz stu- 
dentów M. Tulejkę, J. Maleckiego i Buraka. 
Sekcja w najbliższym czasie ma rozwinąć 
szeroką akcję zarówno w Wilnie jak i na 
prowincji w celu zbierania odpowiedniego 
funduszu, by z początkiem następnego ręku 
udzielić kilku niezamożnym studentom stg-- 
pendje. rt. 

sę „ KOMUNIKATY. 
— Egzamin z języka polskiego dla kandy- 

datów na rabinów i podrabinów wyznaczo 
ny na dzień 14 grudnia odbędzie się w dn. 
15 grudnia w Urzędzie Wojewódzkim Wi- 
leńskim o godzinie 11-ej. 

        

  

  

RÓŻNE. 
— Monografja Wilna w opracowaniu au- 

torki niemieckiej. W Wilnie bawi popułarna 
i ceniona niemiecka autorka Elga Kern. Po- 
byt jej w naszem mieście związany jest z 
epracowywaniem monografji Wiłna i Lwo- 
wa. Monografja ta wydana zostanie w Niem- 
czech przypuszczalnie w lutym r. prz. 

Monografję swoją p. Elga Kern opracowu- 
je na podstawie materjałów czerpanych z 
bibljoteki uniwersyteckiej i archiwum miej- 
skiego. W pracach tych pomocni jej są 
profesorowie: Ruszczyc i Limanowski. 

Zaznaczyć należy, że p. Elga Kern zna- 
na jest ze swego objektywnego światopoglądu 
i należy do rędu znanych działaczek pacyfi- 
stycznych w Niemczech. 

— Pożegnalna fotografja zbiorowa auto- 
busów „Spółdzielni*. W niedzielę o godzinie 
6 m. 30 rano naznaczona została przez Za- 

rząd „Spółdzielni* zbiórka, wszystkich wcho- 
dzących w jej skład autobusów na Zwierzyń- 
cu, w lasku u wyłotu ulicy Tomasza Zana. 

Celem tej „masówki* było wspólne .po- 
żegnalne zdjęcie wozów, właścicieli i pracow- 
ników tej firmy, mającej być, jak wiadonio, 
z dniem 1 stycznia 1932 r. zastąpionej na na- 
szym terenie przez „Arbon*. : 

„Spėldzielnia“ nie mając już najmniej- 
szej nadziei pozostania dłużej na placu, stop- 
niowo przeprowadza swą likwidację. Nara- 
zie 15 wozów znalazło miejsce w Brześciu, 
gdzie zostały zaangażowane dla tamtejszej 
komunikacji śródmiejskiej;, kilkanaście ma 

* widoki dostania się na komnikację między-
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miastową, ogromna zaś ich większość wysta- 
wiona będzie z konieczności przez właści- 

cieli na sprzedaż, bądź czekać będzie „Iep- 

szych czasów” w garażach. 
Z szoferami i konduktorami sprawa o ty- 

le lepiej się przedstawia, że mają obietnicę 
otrzymania pracy w „Arbonie*. 

Wczorajsza „masówka* na Zwierzyńcu 
miała zaiste wygląd imponujący. Tyle jedno- 
cześnie skupionych wozów Wilno nigdy nie 
widziało. 

Po dokonaniu szeregu zdjęć od godziny 
8-ej wozy stopniowo zaczęły odjeżdżać na 
linje. 

Z ramienia władz bezpieczeństwa nad po- 
rządkiem tej „rewji* czuwali pp. asp. Za- 
niewski i st. przod, Bauman. (0) 

— Echa zajść ulicznych. Na ostatniem 
posiedzeniu Rady Izby Przemystowo-Han. 
dlowej radni żydowscy wystąpili z wnios 
kiem zajęcia stanowiska przez Izbę w kwe- 
stji ostatnich zajść ulicznych. Radni chrze 

ścijanie na znak protestu opuścili sałę obrad. 

łych po zlikwidowaniu działu tkackiego Pań- 
stwowej Szkoły Średniej Przemysłowo-Han- 
dlowej im. E. Dmochowskiej w Wilnie, Kró- 
lewska 8 w ogrodzie Bernardyńskim. 

Ceny zniżone od 25 proc. — 50 proc. 

RADJO 
WTOREK, dnia 8 grudnia 1931 r. 

10.15: Tr. nabożeństwa z Krakowa. 11.58: 
Komun. 12.15: Poranek. 13.30: Tr. meczu 
bokserskiego Berlin—Warszawa. 14.00: Au- 
dycje rolnicze 15.55: Audycje dla dzłeci. 
16.20: „Drugi spis ludności Rzplitej" — odcz. 
prof. M. Gutkowski. 16.40: „Początek i ko- 
niec wszechświata" — odczyt. 16.55: Muzy- 
ka (płyty). 17.05: Kom. wileńskiego Aero- 
klubu. 17.15: „Wrażenie z lotu na Wschód 
— odczyt. 17.30: Aud. p. t. „Jutro”. 17.45: 
Koncert. 19.00: Przegląd litewski. 19.20: Mv- 
zyka z płyt. 19.25: „Po sezonie letnim" 

  

   

    

   

KU R J_ E R Ww 

ciwgružlicze“ pogad. 15.45: Kocert dla? mlo- 
dziežy (plyty). 76.20: „Stanislaw Szezėpanow“ 
ski — Człowiek i dzieło”. odczyt. 16.40: C»- 

  

dzienny odcinek powieściowy. 16.55: Lekcja 
angielskiego. 17.10: Odczyt. 17.35: Koncert. 
18,30: „Paryskie gigot de famille i paryski 
pocałunek" felj. 18.45: Kom. Zw. Mł. Polsk. 
18.55: Tr. apelu I pułku szwołeżerów. 19.    

   
    

„Pan profesor Herbaczewski* .odcz. 19. 

Pras. dzien. radj. 20.00: Felj. muz. 20. 
Wesoła audycja muzyczna. 21.00: Kwa 
liter. 21.15: Recital fortep. 22.10: Kom. 22.25: 
Utwory p. Czajkowskiego z płyt gramofono- 
wych. 23.00: Muzyka taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 

JAK BĘDZIEMY OBLICZAĆ SWE SIŁY. 

Na zakończenie kursu spisowego, prowa- 
dzonego w ciągu tygodnia przed mikrofonem 
Rozgłośni Wileńskiej, prof. Mieczysław Gut- 
kowski wygłosi we wtorek o godz. 16,20 

  

LL E.N — K-1 

podzieli się z radjosluchaczami garšcią Os0- 
bistych wrażeń z przygód myśliwskich na Wi 
leńszczyźnie. 

PARYSKIE ECHA. 

Środa 9 grudnia godz. 19 m. 20. Musują- 
ce jak szampan życie paryskie zawsze bę- 
dzie przedmiotem podziwu, zachwytu i zaz- 
drości każdego, kto tylko przełotnie i krót- 
ko może skąpać się w jego bryłantowych 
strumieniach. Dr. Jadwiga Wokulska Piotro- 
wiczowa powróciwszy z wycieczki nad Sek- 
wanę opowie w feljetonie p. t. „Paryski po- 
całunek* o swoich wrażeniach, wysnutych z 
obserwacji charakterystycznych upodobań i 
zwyczajów publiczności paryskiej. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
ARESZTOWANIE AGITATORA BOLSZE- 

WICKIEGO. 

W. niedzielę rane wywiadowey wydziału 

Na. 284 (2226) 7 

Panama budowlana przed sądem okręgowym 
inż. Miecznikowskiego skazano na 6 lat ciężkiego więzienia. 

Po trzydniowej rozprawie toczącej się 
przed Ili-im wydziałem karnym sądu okrę- 
gowego przeciwko inż. Stanisławowi Miecz- 
nikowskiemu, wczoraj ogłoszony został wy- 
rok. 

Przy szezelnie wypełnionej sali przewod- 
niezący wiceprezes p. Wacław Brzozowski 
odczytał senteneję wyroku. którego mocą u- 
znał osk. Miecznikowskiego za winnego do 
konania inkryminowanych mu przestępstw 
1 skazał za każde z nich przewidzianych w 
art. 575 ez, 1 12 k. k. na osadzenie w cięż- 
kiem więzieniu przez 6 lat a za drugie, 

osobnik ów szybkm ruchem wydobył z boez- 
nej kieszeni jakiś papierek i zanim zorjen- 

przewidziane w art. 639 ez. 2 k. k. na dwa 
lata domu poprawy. 

Wobec zbiegu przestępstw sąd za lączną 
karę uznał najwyższą t, j. sześclołetnie cię- 
żkie więzienie. 

Powództwo cywilne, ze wzgłędów for- 
malnych sąd pozostawił bez rozpoznania. 

Zgodnie z wnioskiem prokuratora Sąd 
postanowił skazanego osadzić w areszcie do 
uprawomocnienia się wyroku. 

Obrona zapowiedziała odwołanie się od 
wyroku do sądu apelacyjnego. = 

а-ег.. 

  

Berger z Mińska Mazowieckiego. Aresztowa- 
nego wywrotowea osadzono w areszcie cen- 

19.40: Program na środę. 19.45: Słucho odczyt o rozpoczynającym się jutro II spisie х towano się wpakował papierek do ust i po tral rock skėtė Aa E Ё : zy y ym s S śled; ełniący służb. d kol P P Aga 
KE Papas skierowano do odnošnych ko wisko. AS d KS ainas tech-  qudności na terenie Rzeczypospolitej. kei gė nas g SA pewnym wysiłku połknął. Dalsze dochodzenie w toku. 

wyg; niczna. 21.55: ert. 22.40: i yk SZEJ т SKIC ы : 5 w > рн — Wyprzedaż tkanin w Wil. Spółdz Tka RA DE Sus: Z PUSZCZ I BOROW LITEWSKICH. byłych pociągiem warszawskim, zauwažyli 0- Po odprowadzeniu do komisarjatu przy OFIARA 
cklej. Wileńska Spółdzielnia tkacka urządza х = - O godz. 19,.5 p. Michał Pawlikowski,'czło  sebnika, | ktry z podejrzaną  szyb-  aresztowanym znalezione większą ilość bro- > 3 
od 10 — 14 grudnia r. b. wlącznie wyprze- SRODA, dnia 9 grudnia 1931 roku, nek Wileńskiego Tow. Łowieckiego i redak- kością usiłował opuścić percnh  dworcowy  szur komunistyeznych, co dowodzi, że jest Szeregowi Rezerwy Policji Państe cy u 
daż wyrobów tkackich (pledy, materjały u- 11.58. Kom. 14.10: Progr. dzienny. 14.15: tor „Trąbek Myśliwskich* odczyta swój fel-  Zwróciło to uwagę wywiadoweów i postano- członkiem partji komunistycznej a z doku- w Wilnie — 15 zł. na Komitet Wbje” 
braniowe, obrusy, srewety, kilimy) pozosta. Muzyka z płyt. 15.15: Kom. 15.25: „Dni prze-  jeton p. t. „Po sezonie letnim* w którym  wiono go zatrzymać. W ehwili aresztowania mentów ustalono, że jest to niejaki Joseł dla walki z bezrobociem. 
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3 Do Šie "TU świąteczneg Admin. „Kurjera Wileńsk.” przyimuje ogłoszenia 3 © 
codziennie od g. 3—3 i 7—9 w 
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nany | PRACOWNIĄ KUŚNIERSKA SKŁALY ELEKTRO-RADJO-TECHNICZNE DFR LYSGESZ , 
Nad edł śwież 

MO owe ! 

sze źródło jest znany 
8421 b. niery 

: 
zabezpieczenie od wilgoci) od 3 — 30 mm. Fornier Niemiecka 28 лннн aaa La MAE 2: Jak сВ 

Kim Miejskie <= ©* © GONIEC NAPOLEONA 
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= Niemiecka 31 
Poleca w wielkim wyborze po cenach najniższych : K. ANDRZEJEWSKI, (w podwórzu) 

Żyrandole do wszystkich pokoi, motory, wentylatory i wszelkiego rodzaju i i ij i 

aterjały instalacyjne Przybory do nagrzewanie żelazka elektryczne, ža- 
wki oszczędnościowe wszystkich firm i świec. Aparaty radjowe od I do8 

  

  

  
  

  

  

  

  

     

  

Korc kiest E siui M. Salnickiego. ampowe ostatniej konstrukcji orsz dedektorowe i wszelki spizęt radjory. Е nowo- 

SALA MIEJSKA Początek o godz. 4. 6. 8 i 10 RAR Gepniijiccalkon: Z) a parter 60 a ezynna od 330 do 10 wiecz. Upraszam o przekonanie się. = M E BLE Sakos 

uł. Ostrobramska 5. | mm UŽ WKRÓTCE ukaże się na ekranie „CHATA ZA WSIĄ" Biuro konoosjonowane przyjmuje wszelkie roboty w zakres elektrotechniki wchodzące. — B ais rag 
| = 

Dźwiękowy Kino-Teatr DZIE Wa ccg olaa Ukaickewji Dźwiękowy Kino-Teatr „M i i VA OOOO B. ŁOKUCIEWSKI 

HELIOS) WYGNAŃCY | HOLLYWOOD 

Na tle powieści Gabrieli Zapolskiej „TAJEMNICA CYTADELI WARSZAWSKIEJ”. 
Dramat miłości, intryg i podstępu. W rolach głównych: Adam Brodzisz, Michał Warkonyi : La Jana. Pieśni i tańce cygańskie. 

Pelskie piosenki w wykonaniu Adama Brodzisza. DODATKI DŹWIĘKOWE. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'15, w dnie świąt. o £. 2-ej 
  

Bźwiękowe Kino 

CGUJING 
1, Wielka 47, tel. 15-41 

i Hans 

Dźwięk. Kino-Teatr 

FAN 

Dziś! Wielki rewe- 
lacyjny džwickowiec! ON ALBO J 

Junkerman. 

Wiejskie grzechy 
Realizacja: Olga Preobrażenskaja. W rolach głównych wybitni artyści teatru Stanisławskiego-w Moskwie 

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

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

NAD_PROGRAM: Dodatek dźwiękowy. 

Dziś! Wielki dźwiękowy dramat 
erotyczny mający za tło stosunki 
rodzinne w rosyjskiej wsi 

Początek o godz, 4, 6, 8 i 10.30, w dnie 
św. o g. 2-ej. Na |-szy seane ceny zniż. 

Produkcja 

„Sowkino“ 
Е. Cesarskaja, R. Pustnaja i G. Babinin. NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe i Tyg. džwięk. „Pat“ 

ulica Wielka 42 

Dzi$ i dni następnyc.E 
Nedzwycz. film sezonul 

Wielki szlagier p. t. 

Kino Kolejowa 

0GNISKO 
(obok dworca kolejow.) 

„Klno-Teatr 

Światowid 
ul. Mickiewicza 9. 

KRÓL P 
ten film na czoło najlepszych 
cie: ulubieniec publicz- 
ności bezkonkurencyjny 

Czarowna, 
żywiołowa, 
namiętna 

Kino-Teatr 

LUX 
Miokiew. 11, tel. 15-61 

    

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

ZŁOTE BAGNO 
Ceny od 40 gr. 

Wspaniały dramat 
erotyczno-życiowy 

w B'miu aktach, 
Rzecz dzieje się w jednem z wielkich miast stołecznych. 

po zainstalowaniu 
najnowszego typu 

ARYŻ 
dżźwiękowców sezonu. 

  

Mały Remington į 
to najmilsza 
niespodzianka na GWIAZDKĘ, 

to przedmiot pierwszej potrzeby 

dla Ojca 

  

dla Matki iR 

i żab? 

PIĘKNY, TANI PRAKTYCZNY. 

Cena specjalnie zniżona tylko do 24 grudnia r. b. 

I» BLOCK-BRUN, 5. i. 
ODDZIAŁ W WILNIE, 

ul. Adama Mickiewicza Nr. 31, tel. 3-75 8503 

  

  

NA GWIAZDKĘ 
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Najpraktyczhiejszym i najtańszym podarkiem jest welwet 

    
Ogłoszenie. 

Magistrat m. Trok ogłasza pitzetąrg 

8495 deseniowy, flanela lub wełna, które nabyć można 

po cenach najniższych u A. Głowińskiego—Wiieńska 27 

8468 

ustny na dzierżawę 
jezior miejskich obszaru 641,5 ha. Licytacja odbędzie się w dn. 10 
grudnia 1931 r. o godz. IQ) w lokalu tegoż Urzędu. Cena wywo- 
ławcza wynosi zł. 3.500. Kaucja w kwocie zł. 350 winna być 
wpłacona do kasy Magistratu przed licytacją. O warunkach dzier- 
żawy można się dowiedzieć w podpisanym Urzędzie w godzinach 
urzędowania. 

O DER NA 8 
MWydawnictwo „Kurjer Wileūski“ S-ka z 

: MAGISTRAT m. TROK. 

ogr. odp. 

aparatury dźwiękowej, Rs 
dawno oczekiwany, wielki przebój dźwiękowy p. t. 

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

Już dziś otwarcie 
pierwszorzęd. markj „Hejnał. 

otwarcie  sprowadziliśmy 

    

Przepiękny dramat, który porwie całe Wilno. 
Mistrzowska gra artystów, prześliczne pieś i, piękna 
muzyka i nadzwyczajnie ciekawa treść stawiają   

  

Obsadę filmu stanowią najlepsi artyści ekranu, a mianowi- 

Iwan Petrowjos Przsėliezos M 

NOC UPOJEN 
W roli głównej bożyszcze kobier IWAN PETROWICZ : picts. Agnes hr. Esterhazy. 

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

lary Glory, niezrównany Gabryel Gabrio i primadonna 
Meiena Lipowska śpiewająca piękne polskie pieśni. 

Przepiękny życio- 
wo-erotyczny dra- 
mat w 10 aktach. 

Ceny miejsc od 40 gr. 

= | TRUSKAWIEC-ZDRÓJ 
otwarty cały rok. 

Główny sezon zimowy od 1 grudnia. 
KĄPIELE: ciarczane, solankowe i t.p. 
W O DY: „Naftusia“, „Zofja i inne. 

Ceny mieszkań, kąpieli, pensjotatów — 
bardzo umiarkowane. 

Jnform żądać mieszkania zam. — tylko przez Zarząd Zdrojowy 

Wegieli Koks | 
| górnośląski и P R 0 6 R E S s 65 
| koncernu 

  

  

  

мсс В РНОБ Е К, В, 
Makowa 15/19, tel. 13-55. Sklad Nr. 999. 

PRASA 
Organ Polskiego Związku 8488 
Wydawców Dzienników 

i Czasopism 

Czasopismo poświęcone sprawom 
wydawniczo-prasowym 
pod redakcją Stanisława Kauzika. 

Wyszedł z druku zeszyt podwójny 10 
Zawiera artykuły: Franciszka Głowińskiego— 

adnienia gospodarki wydawniczej”, 
Giełżyńskiego — „Crytelnictwo pism 

polskich", Władysława Wolerta — Prasa So- 
wiecka , Marjana Grzegorczyka — „Budżet 
P. A. T.*, Mieczysława Wajnryba — „Ogła- 
szanie wiadomości prasowych przen radjo 
w Niemczech, Józefa Bero — „O Nowinach”, 
„Relacjach* i „Awizach” z XVII-go wieku, 
N. |. — „Płace drukarzy zagranicą”, „S. P. 
Ernest Euniūski“ „ oraz działy następujące: 

ycie organizacyjnie: Z działalności Pol- 
skiego Zw. Wydawców Dzien. i Czasopism; 
2 działalności Syndykatów Dziennikarzy. Kro- 
nika krajowa: z życia prasy, z rejestru handl. 
Rynek krajowy. Przegląd Ustaw i Rozporzą- 
dzeń. Sądownictwo a prasa: konfiskaty spra- 
wozdań prasowych; z procesów prasowych. 
Kronika'zagraniczna. Przegląd piśmiennictwa: 
rozbiory i sprawozdania; bibljografja. 

Objętość zeszytu 24 stony. Cena 1.50. 
Do nabycia we wszystkich większych księgarniach 
iu sprzedawców Tow. „Ruch”, na większych dworcach 

kolejowych oraz w admin. „PRASY* 

Warszawa, Krakówskie Przedmieście Nr. 48 m 
tel. 540-00. Konto P.K.O. 18.606. 

   

    

11   Prenumerata roczna „Prasy* wynosi 12 zł.   

A 

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

PIWO LWOWSKIE poleca znakomite 
i niedoścignionej jakości 

    

T
Z
i
A
A
A
A
A
M
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
 
A
A
A
 

„+ ° EKSPORTOWE (jasne) 

F 2 BAWARSKIE (ciemne) 
2 r" PORTER IMPERJAL (czarne) 

Żądajcie a przekonacie sięł 

Reprezentacja: 
ulica Jagiellońska 9, tel. 5-44 

www" "" 

EE === 

UWADZE Od roku 1843 istnieje , 

m. kuptów, Przemysłowców: Rzemieślników! 
(zas najwyższy pomyśleć o ogłoszeniach świątecznych! 

Ogłosżenia do „KURJERA WILEŃSKIEGO" 
oraz do ich pism przyjmuje kę cenach 

NAJTAŃSZYCH 

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

—) KOSZTORYSY NA ŻĄDANIE (— 

Nie dajmy się... 
K yzyzysowi obecnemu — zepchnąć 
i cofnąć z dróg hygjeny i postępu. 

SKŁAD FARB 
JANA MAZURKIEWICZA 

Wilno, Dominikańska Nr. 11 

POLECA: Szczotki i pasty do podłóg, 
mums) Mydla i proszki do bielizny, 

. Politurę i lakiery do mebli, 
| Farby emaljowe do drzewa, 

  cad 

  

metali i t. d. i t. d. 

CENY NAJNIŻSZE — TOWAR WYBOROWY 

    

NAJWSPANIALSZY PODARUNEK 

PIANINA 
W. JAHNE 

uznane za najlepsze w kraju. 
Wyłączna sprzedaż 

w Salonie wystawowym 

N. KREMER 
Wilno, ulica Trocka 9. 
Długoletnia gwarancja I Ceny reklamowe ! 

Dogodne warunki spłaty I 

| NA GWIAZDKĘ 

  

Grand Prix. Złote medalo. 

  

Ogłoszenie przetargu. 
Dyrekcja Okręgowa Kołei Pańrtwowych w Wilnie 

ogłasza przetarg na dzierżawę restauracji I/II kl: 
st. Wilno, Baranowicze, Łuniniec, Grodno, Bielsk- 
Podlaski, Wołkowysk miasto, Nowojelnia, bufetów : 
Sokółka, Wilejka, Drohiczyn, Malkowicze, Postawy, 
Osowiec, Głębokie, Czarna wieś, Gawja, Oszmiana, 
Grajewo, Hoduciszki, Podświlje, Białowieża, Knyszyn, 
Różanystok, Skrzybowce, Olechnowicze, Juraciezki, 
bufetów w poczekalniach Ill kl.: st. Wilno, Barano- 
wycze, Luniniec, Grodno, fryzjerni: Creremcha, Grodno, 
Leśna z terminem objęcia | stycznia 1932 r. 

Termin składania ofert i wpłacenia wadjum upływa 
18 grudnia 193! r. Szczegółowe warunki podane są 
w ogłoszeniach wywieszonych na wymienionych stacjach 
i w gmachu Dyrekcji. 

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych 
w Wilnie. 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie V-go rewiru 

Juljan Mościcki, zamieszkały w Wilnie, przy ul. Wi- 
leńskiej Nr. 25 m. 10 zgodnie z art. 1030 U.P.G. pe- 
daje do wiadomości publicznej, że w dn. 17 grudnia 
1931 r. od godz. 10 rano w Wilnie, przy ul. Szawel- 
skiej Nr. 6 m. 5, odbędzie się sprzedaż z licytacji 
należącego do Srula Kownera majątku ruchomego, 
składającego się z obuwia i cholewek oszacewanego 
na sumę zł. B.150 na zaspokojenie pretensji Chona 
Suchowskiego i iRywy Mirkin w sumie 7.300 zł., ® % % 
i koszłami z obligu. 

  

Kemornik Sądowy I. Meścieki. 

„TRS REMBO II PETA TO PORTO RSS PTI IKS TE BAST 
_ Drukarnia „Znicz*, Wiłno, ul. Ś-to Jańska 1, tełefon 3-40. 

  

Wilenkin: 
ul. TATARSKA 20 | 

M bi | 

Jadalne, sy pialno i ga- 
binstowe, kredensy, 

atoly, szaly, Iožka it,d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

ta dogodnych warankach 
I NA RATY. 

NADESZŁY NOWOŚCI., 
8324 

KAZYJNIE. Lombard 
Biskupia 4, tel. 14-10, 

sprzedaje (od 9-ej do 2-ej 
po poł i od 5 do 7 w.) 
paltą zimowe damskie i 
męskie, futra, skórki, ubra- 
nia, jedwabie, bieliznę, 
swetry, pianina, fortepia- 
ny, motory elektryczne, 
brylanty i wiele innych 
pozostałych z licytacji 

fantów. 

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

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

próspektów! 8418-2 

BACZNOŚĆ 
poszukujący pracy! Prze- 
wrót w dotychczasowym 
systemie pracy! Zapew- 
niony zysk 400—600 zł 
miesięcznie. 10-ciokrotnie 
większy dochód i obrót 
zagwarantowany. Warun- 
ki dotychczas niebywałe. 
Początkujących poucza- 
my. Zgłoszenia pod „Sta- 
ła płaca” do Biura ogło- 
szeń Stattera, Kraków, 
Rynek 6. 8501 

Potrzebna 
ekspedjentka 
do mleczarni z kaucją 

Subocz Nr 36-2. 

TECHNIK BUD. 
10 lat praktyki, dokładnie 
obeznany z miernictwem, 

y gruntów, „parce- 
i niwelacja, pisze na 
ynie; poszukuje pracy 

czasowo lub na stale za 

minimalne wynagrodzenie. 
Łaskawe zgłoszenia do 
Red. „Kurjera Wil.* dla 
„Technika“. 8464-1 

PRZEPISUJĘ 
na maszynie 
fachowo i niedrogo 

Kalwaryjska 20, m. 5, 
8394 

  

      

   
   

  

    
  

Wilno, Wileńska 23. 

— CENY ZNIŻONE — 

  

Dr. Medycyny 

A. CYMBLER 
Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe 

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

M Kenigsherg 
Choroby skórne, 

weneryczne 
1 moezopłel we, 

ulica Mickiewicza 4 
telefcn 10-90, 

od godz. 9—12 1 4—8. 

Blumowicz 
" Choroby weneryczne, 
skórne i moczopłciowe, 

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

W. Z. P. 29. 

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wene 
ryczne i moezopłciowe 

Wileńska 3 
od godz. 8—1 1 4—3. 

tel. 587, 6677 

DOKTÓR MED. 
Hauryłkiewiczowa 
przyjmuje od godz. 11—12 
1 5—6 po poł. Choroby 
skórne, leczenie włosów, 
kosmetyka lekarska i ope- 

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

8494 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Zamkową 3, m. 3 
tamże gabinet kosmetycz' 
ny, usuwa zmarszczki, bro 
dawki, kurzajki i wągry. 
W. Z. P. 48. 8323 

Akuszerka 

Marja Lattefówa 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5 
W. Z. P. Nr. 69. 7120 

Akuszerka 

Marja Area 
przyjmuje od 9 r. dc 7 w 
przeprowadziła się 

ul. Mickiewicza 22, m. 8 

tel. 14-05. W. Z. Nr 3093 

PIANINO 
do sprzedania 

Jagiellońska 3—27 

dobre, ta- 
Pianino nio sprze- 

dam. Oferty przyjmuje 
Biuro Ogłoszeń Karlina, 

Niemiecka 35. 

  

  

  

        

8492 

  

Języki obce 
da, francuski 
włoski (konwersacja). 

Przygotowywanie 
ze wszystkich przedmiot. 

do matury 
| egzaminów 

szkół średnich wosóle- 
Lekcyj udzielają b- prof- 
gimn. | studenci Are 
specjalną met. konce ž 
Zgłostenia do Redakcjź 
„Kurjera Wil” pod W. K- 

Maszynistka 
ma posady 

jak również może 
angażowana do biura na 
terminową pracę, beż 79- 

bowiązania wszelkich 

praw, również wykonyw"- 
ję różne prace w A 

po b. niskich cessć 
Łaskawe oferty PIS | 
kierować do Administr. 
„Kurjera Wileńskiego” 99 
Jagielońska 3—!, tel а 
pod „Maszynistka” 7 

Fraokajai 5 
Elektro-Machai Ei g 

А. Запком 5 o 
Wilno, ul. Foo Neo. 

Wykonanie soli 

Cony dostępne. "8446. 

Pracownia krawiecka 
LonginakulikowskieS© 

ul. Wielka 13, 
przyjmuje zamówiepia kie 
roboty męskie i dam": 
oraz futra, Wykon. 50 R 
Ceny dostępne. 68 

Pierwszorzędna pracowni= 
ubiorów damskich Pro” 
wadzona przez b i 
mika firm zagraniczaj© 

S.Zakrzewskie90 
Wilno, ulica Wileūski, 

NOowooTwORZOMA 
POLSKA 

MLECZARNIA 
przy ul. Wielkiej 29 

Poleca: codz. świeże 
mleko, masło, sery: jaja 
mleko zsiadłe, wędliny» 
iinne chłodne zakąski» 
napoje chłodzące ога 

obiady domowe 
smaczne i zdręwo 

od 70 gr. 

ЕЕЕ 

Nowootwarta 

JADŁODAJNIA 
IPIWIARNIA 
Skopówka Nr. 

Ceny dostępne. 

Obiady od 80 gr. fa 

  

  

Wierzyciele Poszukuję *" 
firm T- wa spólnika lub spólniczki— 

W. Judelson i Z. Wae- 

serman (Jatkowa 4) oraz 

Sz. Szer (W. Stefańska 6) 
wzywani eą do przyłącze- 

nia się do postępowania 

upadłościowego wdrożo- 

nego przeciwko wyżej- 
wspomnianym firmom. 

Zgłosić się pod adresem 

Ptaszkier (Jagiellońska 5 
m. 10). 

Zakład Krawiecki 
A. Kaleczyc 

Tatarska 3, m. 28. 
Wykonanie solidne. 

Ceny dostępne. 8448 

  

  znających się na kuchni 

do Baru ul. Skopówka 6 

OKAZYJNIE 
z powodu zreduko- 

wania sprzedam tanio 

jadalnię, gabinet mę- 

ski klubowy i wiele 
innych rzeczy. 

Wiadomość: Hartwig 
ul. Wielka Stefańska. 
dom przewozowy od 
g. 10—12 i od 3—5. 

8471 

  

Redaktor odpowiedziainy Witold Kiszkis-


