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Dzień 16 grudnia 1922 roku to 

dzień bezprzykładnego mordu poli- 

tycznego dokonanego na osobie Pier- 

wszego Prezydenta Odrodzonej Rze- 

czypospolitej, ś. p. Gabrjela Naruto- 

wicza. 

Po stuletnich krwawych walkach 

© prawo do życia we własnem państ- 

wie pada ofiarą pierwszy i najwyż- 

Szy przedstawiciel odzyskanego pań- 

stwa. 

Jak to się stało? -Jak to się stać 

mogło, że ziemia polska przyjąć mu- 

siała krew męczeńską Pierwszego 

Prezydenta swego?l... W chwili stra- 
sznego wstrząsu, w chwili ścinają- 

' cego krew w żyłach przerażenia, — 

gubiono się, plątano się w domys- 

łach... 2 

Dziś, po 9-ciu latach, można już 

stwierdzić, jak zbrodnia zdradliwym 

krokiem skradała się za Ś. p. Naruto- 

wiczem po wybraniu Go na Prezy- 

denta. Bojówki młodzieży partyjnej, 

obrzucanie błotem karety nowoobra- 

nego Prezydenta, bezczynność ko- 

mendanta policji stołecznej, baryka- 

dy z ławek w Alejach Ujazdowskich... 

Qto — przednia straż hańby, za któ- 

rą kroczyła zbrodnia, znajdująca ide- 

owe usprawiedliwienie w niezadowo- 

leniu jednej z partyj z wyboru Pre- 

zydenta. 

Jakież to przesłanki ideowe we- 

tknęły w rękę rewolwer zbrodniarzo- 

wi, który metodą skrytobójczą, ko- 

rzystając z tego, że był profesorem 

Szkoły Sztuk Pięknych, stanął za Pre- 

zydentem na otwarciu wystawy i po 

przez kieszeń strzelił z tyłu?... Próż- 

nobyśmy szukali jakichkolwiek prze- 

słanek psychołogicznych w działalno- 
ści, czy wynurzeniach inteligentnego 
i uczonego zbrodniarza, poprzedza ją- 

cych morderstwo. Znajdujemy je na- 
tomiast, sformułowane na zimno, z 

rozmysłem, zastanowieniem, w arty- 

kule leadera Stronnictwa Narodowe- 
80, prof. St. Strońskiego p. t. „Ciszej 

nad tą trumną*, zamieszczonego w 

Nr. 344 „Rzeczypospolitej“ z dnia'17 

$rudnia 1922 r. Nad otwartą jeszcze 

trumną ś. p. Narutowicza pisał ow 
filar obozu „narodowego: 

„Prawiea na gruncie zasad i przekonań 

politycznych twardo broniła i nadal bronić 
zie tego zdania, że w odradzającem się 

żmudnie państwie polskiem odpowiedzial- 
ność za bieg spraw musi wziać na się wohee 

teraźniejszości i wobee przyszłości większość 
wyłącznie polska, na której opierać się mu- 
si także wybór Prezydenta Rzeczypospolitej 
i powołanie Rządu. I tu prawica powie każ- 
dej chwili: — Tego naszego stanowiska nie 
zapieramy się. Przeciwnie, dumni jesteśmy, 
Że jest ono takie. I jak było takie wczoraj, 
ak jest dzisiaj, tak będzie i jutro*. 

Tak pisał St. Stroński w imieniu 
swego obozu 17 grudnia 1922 r. Temi 

samemi przesłankami ideowemi bro- 
* ° + * 

nił się morderea na rozprawie sądo- 

wej. 

Odwróćmy tragiczną kartę. Dziś 

polski parlament ma większość pol- 

ską, bo oto klub parlamentarny B. B. 
W. R. stanowi absolutną większość 

całego parlamentu. Stąd też zarówno 

wybór Prezydenta i powołanie rządu 
Opiera się w tych warunkach na 

„większości wyłącznie polskiej". Czy 
może obóz p. Strońskiego j 

choćby zadowołony jest ze zrealizo- 

dz 

  

wania własnej „Świętej zasady? 

Przeciwnie. Zaostrzył jeszcze wal- 
kę z panującą dziś większością pol- 

ską. Ba, przemianowawszy się z ..pra- 

wicy“ na „obóz umiarkowany”, Stron 

nictwo Narodowe znanemi metodami 

pchnęło na drogę zaciekłej wałki z 

obeeną większością także stronnietwa 

t.zw. lewicy, a więc: P. P. S. C. K.W., 

„Stronnictwo Chłop- 

skie* i t. p. "Tej lewicy, która, jak 

__ Stwierdza p. Stroński'w wymienionym 

- Artykule, wyraźnie zrzucała winę 

Przygotowania gruntu dla tej zbrodni 

na Stronnictwo Narodowe. 

Dlaczego endecja nie chce uznać 

W bolesną rocznice. 
tej większości polskiej w dzisiejszym 

" Sejmie? Tyłko dlatego, że na czele 

jej stoi — Marszałek Piłsudski! 

Tak też mówił na sądzie morder- 

ca. Przyznał się, mianowicie, że za- 

mierzał zamordować Marszałka Pił- 

sudskiego, a strzelił do ś. p. Naruto- 

wicza, jako do symbolu idei państwo- 

wej przez Piłsudskiego reprezentowa- 

nej. Więc nie o większość wyłącznie 

polską tylko chodziło? a o taką więk- 

szość, którą kierowaćby mogli leade- 

rzy Stronnictwa Narodowego. 

jeszcze głęboką jest prawdą, że dąże- 

nie — choćby po przez bezprzykład- 

my w dziejach Polski mord — do za- 

sady ustanowienia rządów partyjnych 

i oparcia na tej zasadzie wyboru Pre: 
zydenta pociągnęło również lewieę 

partyjną, która dzisiaj wespół z en- 

decją odbywa dzikie płąsy upiorów 

*polskiego życia politycznego. Widząc, 

że współpraca endecji z Piłsudskim 

jest już niemożliwa, lewica, zwłasz- 

сга Р. Р. S. oparła wszystkie rachuby 

na tem, że Piłsudski oprze się wyłącz- 

nie na niej. Zawiódłszy się i w tej na- 

dziei, podała rękę stronnictwom pra- 

wicy, na których winę mordu wyra- 

źnie zrzucała, i której leaderów po- 

syłała w: euncjacjach prasowych na 

šzubienicę. 

W 1922 roku, w Polsce powstają- 

cej, wycieńczonej wojną i walkami 

partyjnemi, spokój i praca organicz- 

na — było naczelnem hasłem, warun- 

kiem sine qua non życia państwowe- 

go. To było istotną przyczyną, dla 

której z rozkazu Marszałka Piłsudskie 

go uspokojono szukającą krwawego 

odwetu P. P..S, C. K. W. z przybu- 

dówkami. Bojówki  pepeesowskie, 

które rozsypały się już w tyraljery na 

Placu Trzech Krzyży musiały wrócić 

do domu, bo tego wymagała polska 

racja stanu. Gdy się jednak przeko- 

nali, że Piłsudski przechodzi do po- 

rządku dziennego nad ..programami** 

wszystkich partyj, a raczej nad am- 

bicjami ich leaderów, wrócili na ten 

sam plac i Aleje Ujazdowskie 14-go 

września 1930 roku, taktycznie ze- 

spoleni z tymi, których o wywołani* 

mordu na Ś. p. 

wiczu pomawiali. 

Dzisiaj Polska państwowo okrzep- 

Prezydencie Naruto- 

ła, władze są dostatecznie zorganizo- 

wane i silne, by móc ukrócić wystą- 

pienia przeciwpaństwowe. Jednym 

z dowodów tego jest obecnie toczący 

się proces 11 posłów opozycji, oskar- 

żonych o próbę dokonania zamachu 

stanu. Próba ta, poprzedzona demon- 

stracjamń, nieudałemi zamachami, a 

przed majem — przerostem partyj- 

nictwa znajduje swój tragiczny po- 

czątek w morderstwie, dokonanem w 

dniu 16 grudnia 1922 roku. 

Dzisiaj, z pochyloną nad trumną 

ś. p. Gabrjela Narutowicza głową, od- 

dajemy cześć i hołd drogim nam 

zwłokom, — w mocnem już przeko- 

naniu, że nie grozi już Polsce niebez- 

najazdu  partyjnictwa. 

m. b. 

pieczeństwo 

Nabożeństwo żałobne 
w Wilnie. 

W dniu dzisiejszym, we środę i6 
b. m., jako w 9-tą rocznicę zgonu 

Pierwszego Prezydenta Rzeczypospo- 
litej ś. p. Gabrjela Narutowicza, odbę- 
dzie się w kościele św. Jana o godz. 
9.30 rano nabożeństwo żałobne, któ- 

re celebrować będzie J. E. ks. biskup 
Michałkiewicz. Na nabożeństwie ©- 
becni będą przedstawiciele wiadz pań- 
stwowych, samorządowych i wojsko- 
wych na czele z wojewodą wileńskim 
p. Z. Beczkowiczem. 
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Zbrodniczy zamach na pociąg. 
WARSZAWA, 15. 12. (Pat). — W 

poniedziałek dnia 14 b. m. o godzinie 
21 min. 59 na idący z Warszawy do 
Wiednia pociąg pośpieszny Nr. 205 
dokonano zbrodniczego zamachu. Mia 
nowicie na 214 klm., między stacjami 
Rogów—Kołuszki, wskutek zbrodni- 
czego rozkręcenia szyn wyskoczył pa- 
rowóz, pociągając za sobą brankard, 
wagon pocztowy i sypialny, oraz kil- 
ka osobowych. Dwa wagony osobowe 

przesunęły się kilkadziesiąt metrów, 
pochyliły się i zatrzymały. Wagon 
sypialny przewrócił się. Na szczęście 
obeszło się bez ofiar w ludziach, jed- 
nakże wszyscy niemał pasażerowie 
zostali lekko potłaczeni spadającemi 
bagažami. Na miejsce wypadku wy- 
jechały władze śledcze, które natrafi- 
ły na ślady rozkręcenia szyn, co Świa- 
dczy 0 przygotowaniu zamachu zbrod- 

niczego. 

Dalsze szczególy. 
WARSZAWA. 15. XIL (Pat). W uzupeł- 

nieniu wiadomości o wykolejeniu się w dniu 
14 b m. wieczorem między stacjami Rogów 
1 Kołuszki na kim. 214 pociągu pośpiesznego 
Nr. 205, wskutek wykręeenia szyn przez nie- 
wykrytych spraweów, podajemy następujące 

ły: 
Wykolejeniu uległ parowóz, brankard, 

wagen pocztowy i trzy wagony pasażerskie. 
Lekko ranni są pasażerowie: Binder Teodor, 
Chwist Bogusław z Częstochowy 1 kupiec 
Kuperszmit Jojna, pozatem Łazowski Wik- 
tor, kontrołer wydziału dechodów dyrekcji 
warszawskiej. Z obsługi pociągu odnieśli 

rany: kierownik pociągu Świątkiewiez Jó- 
zef, konduktor Gawłowski Kazimierz, Kras- 
nodębskt Stanisław i Faryna, dalej Będkow- 
ski Henryk, maszynista Grzembo Jan, pomoc 
nik maszynisty Czerwiński Jan, palacz Gó- 
reeki Aleksander. Z obsługi wagonu poczto- 
wego lekko ranni: Potocki Jan. Jóźwik Zyg- 
munt, Kowalski Ludwik, Patryca Teofil, 
Witezak Czesław. Wskutek wypadku lewy 
tor jest zatarasewany. Oczyszczanie toru bę- 
dzie trwało dłuższy czas. W dniu 15 grud- 
nia o godz. 4-ej rano podniesiono parowóz. 
Ruch się odbywał po jednym torze. 

Ujęcie szpiega niemieckiego. 
(Telef. od własn. kor. z Warszawy) 

Donoszą z Bydgoszczy, że nad granieą pol 
sko - niemiecką ujęto osebnika, który od 
dłaższego już czasu uwijał się wśród miej- 
scowej łudności. Po przeprowadzeniu docho- 
dzenia okazało się, że osobnikiem tym jest 

ezłonek Stahihelmu niejeki Royke, który zo- 

stał wysłany do Polski w celach szpiegow- 
skich. Osadzono go w więzieniu w Zbąszynia. 
W związku z aresztowaniem Royke'go do- 
konano szeregu aresztowań wśród osób, z 
któremi utrzymywał on stały kontakt. 

Niepowodzenie komunistów w Warszawie. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Dziś z powodu „Dnia Głodnych* war- 
szawscy komuniści usiłowali zorganizować 
manifestacje i pochody. W kiłku punktach 
miasta zbierały się grupki młodzieży komu- 
nistycznej, jednak natychmiast były rozpra- 

szane przez patrolujące oddziały policji. . 
Nie powiodła się również wszczęta agi- 

tacja wśród bezrobotnych zebranych w lo- 
kalu Pośrednictwa Pracy i robotników wy- 
chodzących z fabryk. 

  

dokrótce rozpoczynamy druk wstrząsającego opowiadania zbiega z Wysp 
ы Šolowieckich. 

P. Sranciszek Bietkiewicz, student U. O. B. a po ucieczce do Rosji 
4-letni więzień katorgi sotowieck:ej, w obrazach pełnych tragicznej grozy opowie 
na szpałtach naszego pisma o swych strasznych przeżyciach w lochach G. P.W., 
ciężkich robotach -w lasach sołowieckich i syberyjskich, PE kaluszach 
więźniów Oołowek oraz swoją o głodzie i chłodzie ucieczkę do olski poprzez 
całą szerokość ŚRosji*przez lasy, moczary i pod wagonami pociągów. 

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

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

  

W Łotwie — monopol cukrowy. 
Radykalne posunięcia nowego rządu łotewskiego. 

RYGA, 15. 12. (Pat). — Rząd ło- 

tewski powziął ostatnio szereg decy- 
1yj. zinierzających do zrównoważenia 
budżetu państwowego. 

Gabinet ministrów _ postanowił 
wprowadzić monopol cukrowy. Cu- 
kier przywieziony do Łotwy przed 
wejściem powyższego zarządzenia w 
życie zostanie obłożony akcyzą w wy 
sokości 20 centów od klg. Dalej, posta 
nowiono podnieść .ceny biletów kole- 
jowych o 20 proc. Uchwalono projekt 

  

ustawy, mocą którego wprowadza się 
nadzwyczajny podatek kryzysowy. 
Podatek ten w pierwszym rzędzie dot- 
knie nieruchomości miejskie. — Wre. 
szcie gabinet ministrów polecił mini- 
strowi opieki społecznej opracować i 
przedstawić konkretny projekt obcię- 
cia poborów urzędniczych. 

Preliminarz budżetu państwowe- 
go zbilansowany w sumie 160.666.342 
łatów. 

Rząd Lavala otrzymał votum zaufania. 
PARYŻ, 15. 12. (Pat). — Izba De- 

putowanych na wczorajszem nocnem 
posiedzeniu przyjęła 321 głosami prze 
ciwko 269 projekt konwencji między 
Bankiem Francuskim a Kasą Amorty- 

zacyjną, po odrzuceniu 330 głosami 
przeciwko 259 dwóch poprawek, zgło- 
szonych przez socjalistę Vincent Aurio 
la, przeciwko którym wystąpił rząd, 
stawiając kwestję zaufania. 

Przesilenie gabinetowe w Japonii. 
Yoshizawa ministrem spraw zagranicznych. 

TOKJO, 15. 12. (Pat). — Ambasa- 
dor japoński w Paryżu, a zarazem 
dełegat do Ligi Narodów Yoshizawa 

wezwany został do Japonji w eela ob- 
jęcia teki ministra spraw zagranicz- 
nych w nowym gabinecie. 

Czang-Kai-Szek zatrzymał sobie dow. armii. 
SZANGHAJ), 15. 12. (Pat). — Czang- 

Kai-Szek złożył oficjalnie dymisję ze 
stanowiska rządu narodowego, zacho 
wująe jednak w swych rękach  do- 
wództwo armji. Do ministra finansów 

Sunga zwrócono się 0 zachowanie 
piastowanej przez niego teki, przypu- 
szezają jednak, że minister nie zmic- 
ni swej decyzji. 

Manifestacia antyrządowa hitlerowców. 
BERLIN. 15. XII. (Pat). Hitlerowcy urzą- 

dzili wezoraj w nocy maniiestację antyrzą- 
dową w jednej z wielkich piwiarń hberliń- 

-skieh w śródmieściu. W' chwili gdy zjawił 
się w tym lokalu b. minister spraw wewnętrz 
nych Rzeszy dr. Wirth, na widok wchodzące- 

ge grupa hitlerowców zaczęła wznosić okrzy- 
Ki przeciw Wirthowi I obecnemu rządowi, 
przyeczem manifestanci zaczęli grupą napie- 

rać na byłego ministra i jedynie z trudem 
udało się towarzyszącym mu osobom obro- 
nić go przed poturbowaniem. Demonstranci 

zajęli wszystkie telefony, aby uniemożliwić 
wezwanie pogotowia policyjnego. Gdy do 
lokalu wszedł wreszcie posterunkowy, pełnią- 
cy służbę wpobliżu sali, nie zastał już żadne- 
ge z maniiestujących hitlerowców. 

Porażka Palski w hockey'u. 
WIEDEŃ. 15. XII. (Pat). Wtorkowe spot 

kanie hokejowe między drużyną reprezen- 
tacyjną Warszawy a drużyną wiedeńską t-wa 
łyżwiarskiego zakończyło się zwycięstwem 

    

Austrjaków w stosunku 2:0 (w tercjach 0:0, 
1:0, 1:0). Natychmiast po meczu drużyna 
polska wyjechała do kraju. 

Po zgonie 
ś. p. Al. Babiańskiego. 

Nabożeństwo żałobne. 
WARSZAWA, 15. 12. (Pat). — 15 

grudnia o godz. 11 rano w kościele 
św. Aleksandra ks. arcyb. Ropp od- 
prawił nabożeństwo żałobne za dusze 
$. p. Aleksandra Babiańskiego. 

Zmarłego w serdecznych słowach 
żegnali p. Aleksander Lednicki w imie 
niu byłych organizacyj polskich na te- 
renie Rosji, red. Grostern w imieniu 
byłego Komitetu Demokratycznego, 
sen. Ewert i inż. Cywiński. 

Przewiezienie zwłok do Litwy. 

Wczoraj przez stację Wilno prze- 
szedł wagon ze zwłokami Ś. p. Alek- 
sandra Babiańskiego, znanego dzia- 
łacza «politycznego.. Zwłoki 5. p. Ba- 
biańskiego przez Łotwę przewiezione 
zostaną na Litwę, gdzie zostaną po- 
chowane w grobach rodzinnych. 

Pogrzeb Ś. p. Kamila 
Mackiewicza. 

WARSZAWA, 15. 12. (Pat). — 15 
grudnia b. r. rano odbył się pogrzeh 
$. p. Kamila Mackiewicza, znanego 
artysty malarza i karykaturzysty. Po 
nabożeństwie żałobnem w kaplicy 
Powązkowskiej nastąpiło wyprowa- 
dzenie zwłok na cmentarz. Trumnę 
ze zwłokami artysty odprowadzili naj 
bliżsi przyjaciele, koledzy, ticzni przed 
stawiciele prasy oraz firm wydawni- 
czych, z któremi zmarły współpraco - 
wał. 

Ambasador Francji 
u min. Zaieskiego. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Minister Zaleski przyjął dziś amba- 
sadora Francji p. Laroche. 

Nominacje 

na podpułkowników. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

P. Prezydent Rzplitej podpisał 
nominację 51 majorów na podpułko- 
wników. Nowomianowani podpułko- 
wricy otrzymali zezwolenie na włoże- 
żenie odznak .podpułkowników już 
przed dniem 1 stycznia. 

Z senackiej komisli 
prawniczej. 

WARSZAWA. 15. XIL (Pat). Na posiedze- 
niu wtorkowem senackiej komisji prawni- 
czej sen. Roman referował projekt ustawy 
o ujawnianiu hipotecznem zezwoleń na par- 
celaeję gruntów. Referent zgłosił do tego pro 
jektu szereg poprawek. Ze względu na to, że 
poprawki te zmieniają zasadniczo projekt 
ustawy, uchwalony w brzmieniu sejmowem,* 
komisja senacka uchwaliła zapowiedzieć Sej 
mowi zmiany. 

Minister Reichswehry o Siłach 
zbrojnych Rzeszy. 

BERLIN. 15, XII. (Pat). Minister Reichs- 
wehry Groener udzielił wywiadu jednej z 
amerykańskich agencyj prascwych na temat 
rozbrojenia. Na zapytanie, czy t zw. orga- 

nizacjom zbrojnym, jak Stahihelm, Reichs- 
banner, narodowo-socjalistyczne organizacje 
szturmowe, przypisywać można znaczenie 
wojekowe w sensie rezerw Reichswehry, mi 
nister oświadczył, że twierdzenia © gotowoś 
ei wojskowej tych związków posiadają zna- 
czenie legendy. Groener mówił: znaczenie 
wojskowe może być eparte tylko na ścisłem 
szkołeniu wojskowem i na ćwiczeniach woj- 
skowych. Tych dwóch założeń brak w sto- 
sunku do niemieckich związków zbrojnych. 
Pozatem niemieckie związki nie mają broni, 
Dalej Groener, powołując się na oświadcze- 
nie przewodniczącego franeuskiej komisji 
jetniczej, zaznaczył, że niemieckie lotnietwo 
€ywilne, nawet wówczas, gdyby mogło być 
przebudowane na jednostkę wojenną, nie 
odpowiadałoby oczekiwaniom. Zaprojektowa- 
ne przez Niemey zniesienie łotnietwa woj 
skowego i zakaz rzucania bomb w stosunku 
de wszystkich mocarstw stanowić ma naj- 
skuteczniejszy Środek w kierunku obrony 
ludności eywilnej przed niebezpieczeństwem 
wejny lotniczej. Niestety, wniosek niemiecki 
nie został przyjęty przez komisję przygoto- 
wawczą. 

Groener sceptycznie odnosi się do projek 
tu utworzenia sił zbrojnych Ligi Narodów. 
Bezpieczeństwo przez rozbrojenie, nie zaś 
najpierw bezpieczeństwo, a potem rozbroje- 
nie — takie jest hasło niemieckie na kon- 
fereneję rozbrojeniową. 

Wypadek samochodowy 
Churchilla. 

LONDYN. 15. XII. (Pat). Wypadek samo 
chodowy Churchilla przedstawia się daleko 
poważniej, aniżeli przypuszczano. Churchill 
ma złamane dwa żebra. Odniósł on ciężkie 
ray czaszki i doznał silnego wstrząsu mózże 
gu, obecnie zaś wywiązało się zapalenie о- 
płuenej. Powrót do zdrowia napewno trwać 
będzie conajmniej trzy tygodnie. 

Cyklon. 
TUNIS. 15. XJI, (Pat). Gwałtowny eyk- 

lon szalał przez dwa dni nad całem śród- 
ziemnomorskiem wybrzeżem Afryki, powo- 
dując spustoszenia w całym Tunisie. Brak 
jest bliższych szczegółów z powodu uszko- 
dzenia środków komunikacyjnych. Rzeka 
Medjerdah wyłała. Mieszkańcy załanych oko- 
łie chronią się na dachach domóstw, wyeze- 
kująe pomocy. Wiele osób zginęie, 

Zgon znakomitego uczonego. 
PARYŻ, 15.,12, (Pat). — Zmarł tu, prze- 

żywszy 91 lat, słynny uczony francuski Gu- 
stave Le Bon. Był on kierownikiem wydaw- 
nictwa „Bibliotheque de phiłosophie scienti- 
fique i autorem licznych prac z dziedziny psy 
chologji i filozofji. Słynął głównie ze swych 
studjów w zakresie psychologii tłamu i naro- 
dów. Dzieła z tej dziedziny były przetłuma- 
czone na wszystkie niemal języki. 

Zgon słynnego pejzażysty. 
HELSINGFORS. 15. XII. (Pati. — W miej 

scowości Raivola zmarł w tych dniach znany 
malarz rosyjski Aleksander Orłow, który u- 
chodził za znakomitego pejzażystę. Orłow od 
40 lat przebywał w Finlandji. 

Sowiety projektują „pociągi 
lotnicze". 

W ostatnim czasie w Moskwie roz- 
patrywany jest pięcioletni plan budo- 
wy statków powietrznych. Realizacja 
tego działu .,piatiletki* ma rozpocząć 
się już z dniem 1 stycznia 1932 roku 
tak, by najpóźniej w roku 1934 moż- 
na rozpocząć komunikację powietrz- 
ną z Leningradu i Moskwy do innych 
rejonów Związku Sowieckiego. W 
tych dniach odbywała się w Moskwie 
konferencja w sprawach  gospodar- 
czych w związku z komunikacją lot- 
niczą, na której dyrektor „Diriżable- 
stroju“ inž Liteisen przedstawił plan 
budowy sterowców powietrznych w 
ZSSR i zaznaczył, że przewiduje się 
rozpoczęcie natychmiastowej produk - 
cji serjowej: Proponuje się cztery ty- 
py statków powietrznych. Chodzi prze 
dewszystkiem o powietrzny  dread- 
nought o pojemności 200.000 metrów 
sześe., zdolny do przewożenia 60 ton 

towarów. Statki te kursować będą na 
„linji Moskwa — Daleki Wschód. Dru- 
gi typ jest najstosowniejszy do wa- 
runków w ZSSR; wybudowane będą 
statki powietrzne о pojemności 
40.000 m. sześc., które służyć będą 
do przewożenia poczty i pasażerów 
wzdłuż istniejących już linij kolejo- 
wych. łączyć będą również miasta. 
które dotychczas nie są połączone lin- 
jami kolejowemi. Oprócz tego słu- 
żyć będą do zdejmowania widoków, 
siania ryżu, przewozu wypraw nauko- 
wych do niedostępnych miejsc i t. p. 

Trzeci rodzaj statków powietrz- 
nych, które przewozić mogą 4 tonv 
towarów, służyć będą dła szkolenia 
piłotów, ochrony lasów i tępienie szko 
dników rolnych. 

Wreszcie wybudowane zostaną ma- 
łe samoloty o pojemności 1.000 m. 
sześc., które służyć będą do  ргора- 
gandy lotnictwa, lotów  jednostko- 
wych i t. p. Będą to samoloty sporto- 
we. 

Pod koniec swego referatu o pła- 
nie pięcioletnim budowy statków po- 
wietrznych inż. Liteisen zaznaczył, że 
spór, eco jest lepsze, samolot czy st. 
tek powietrzny został rozwiązany: i 
jedno i drugie — tak statek powie- 

   

trzny jak i aeroplan są doskona- 
łemi środkami komunikacyjnemi. 
(Centropress). 

Olbrzymi pożar. 
BANGKOK. 15. XII. (Pat). Wybachł ta 

olbrzymi pożar, który strawił przeszło 506 
domów w handtowej dzielnicy chińskiej. 
2 tysiące osób znalazło się bez dachu. Stra- 
t materjalne dochodzą do pół miljona £.. 
St. 

  

Bilans Banku Polskiego. 
, WARSZAWA, (Pat). — Bilans Banku Pol- 

skiego za pierwszą dekadę grudnia r. b. wy- 
kazuje zapas złota 600.349 tysięcy zł., to jest 
o 2687 tysięcy więcej, niż w poprzedniej de- 
kadzie. Pieniądze i należności zagraniez- 
ne, zaliczone do pokrycia zmniejszyły się o 
3.763 tysiące do sumy -80.617 tysięcy zł. 
Również i niezaliczone do pokrycia zmniej- 
szyły się o 6.599 tysięcy do 119.892 tysiące. 
Portfel wekslowy wykazuje zmniejszenie © 
16.277 tysięcy i wynosi 619.894 tysiący zł. 
Stan pożyczek zastawowych podniósł się o 
636 tysięcy i wynosi 115.483 tysiące zł. Inne 
aktywa zmniejszyły się o 2.574 tysiące do 
sumy 233.081 tysięcy zł. W pasywach pozy- 
cja natychmiast płatnych zobowiązań wzro- 
sła o 19.143 tysiące do 227.859 tysięcy. O- 

bieg biletów bankowych spdał o 42.561 ty- 
sięcy do 1.168.350 tysięcy zł. Stosunek pro- 
centowy pokrycia obiegu biletów i natych- 
miast płatnych zobowiązań Banku wyłącz- 
nie złotem wynosi 43 proc. pókrycie krusz- 
cowo-walutowe — 48,77 proc. Wreszcie po- 
krycie złotem samego tylko obiegu biletów 
bankowych wynosi Ś1,38 proc. Stopa dyskon- 
towa Banku 7 i pół proc, lombardowa 8 i 
pół proc. 
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DWIE USTAWY. 
W numerze 101 Dziennika Ustaw 

z dnia 25 listopada 1931 roku ogło- 
szone zostały dwie ustawy z dnia 7 

listopada 1931 roku. 
Pierwsza z nich dotyczy zmian i 

uzupełnień obowiązującej dotąd usta- 

- wy o ochoronie pracy kobiet i młodo- 

cianych. druga zaś — zmian ustawy 

o ochronie pracy w przemyśle i han- 

dlu. 
Ze względu na szeroki zakres dzia- 

łania tych ustaw. najbardziej istot- 

ne zmiany uważamy za wskazane po- 

dać do wiadomości ogółu. 

O ile chodzi o ustawę o ochronie 

pracy młodocianych i kobiet, to naj- 

bardziej doniosłą zmianę wprowadza 

w niej nowy przepis, w myśl którego, 

zatrudnienie młodocianych we wszel- 

kich zakładach pracy jest dozwo- 

lone w ilości. nie przekraczają: 

cej ustalonego procentowego stosun 

ku młodocianych do ogółu zatrudnio- 

nych dorosłych robotników. 

Stosunek ten ustałać będzie dla 

  

poszczególnych gałęzi pracy i dla po- 

szczególnych okręgów p. minister 

Pracy i Opieki Społecznej. 

Dalej, w myśl nowych przepisów. 

bezpłatne zatrudnienie młodocianych 

jest wzbronione. Wzbronione jest 

również przyjmowanie przez praco: 

dawców wynagrodzenia za naukę 

młodocianych. Przytem nowe przepi 

sy przewidują wydanie przez p. mi- 

nistra Pracy i Op. Społ. zarządzen, 

normujących stosowanie powyższego 

przepisu względem terminatorów rze- 

mieślniczych, zatrudnionych na pod- 

stawie pisemnej umowy O naukę. 

Należy zaznaczyć, iż dotąd przyjmo- 

wanie do pracy młodocianych nie by- 

właściwie wcale ograniczone. 

    

lo 
  Obowiązujące dotąd przepisy prze- 

widywały możliwość pewnych ©- 

graniczeń jedynie przy przyjmowaniu 

terminatorów, które to ograniczenia 

mogły wprowadzać statuty cechów, 

lub wojewódzkie władze przemysłowe 

Jeżeli chodzi o województwo wileń- 

skie, to ani cechy rzemieślnicze, ani 

urząd wojewódzki. ze swych upraw- 

nień w tej dziedzinie nie korzystały 

ani razu. 

To też stwarzały się takie warun- 

ki, że niektóre warsztaty niemal całą 

swoją produkcję opierały na zle płat- 

nej, lub. — pod pozorem nauki — na- 

wet zupełnie bezpłatnej pracy młodo - 

cianych robotników, wówczas, gdy 

tysiące robotników dorosłych, żywi- 

cieli rodzin pozostawało bez pracy. 

Jak widzimy, znaczenie nowych 

przepisów w wysokim stopniu uzale- 

żnione jest od treści zarządzeń p. mi- 

nistra Pr. i Op. Społ., które w naj- 

bliższym czasie w tej dziedzinie będa 

wydane. Sądząc jednak z ogólnej po: 

lityki obecnego rządu oraz stanowi- 

ska zajętego przezeń w sprawie zatrud 

niania młodocianych w związku z 

akcją zwalczania bezrobocia, należy 

przypuszczać, iż zarządzenia te kate 

gorycznie przeciwstawią się istnie- 

jącemu dotąd nienormalnemu stano- 

wi rzeczy. 

Co do ustawy o czasie pracy w 

przemyśle i handlu, to nowe przepisy 

wprowadzają właściwie jedną tylko 

merytoryczną zmianę. Mianowicie u- 

poważniają Radę Ministrów w wy- 

padkach. spowodowanych konieczno- 

Ściami państwowemi, lub gospodar: 

czemi do wydawania nie dłużej ni 
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na okres jednego roku rozporządzeń 

nietylko. jak dotąd, o przedłużeniu 

ustawowego czasu pracy, lecz i o skró- 

cemiu jego. 

Najdalej jednak idące zmiany no- 

we przepisy wprowadzają w artyku- 

łach karnych omawianych ustaw. 

Nowe przepisy za przekroczenia 

ustawy o czasie pracy w przemyśle 

i handlu oraz ustawy o ochronie pra- 

cy młodocianych i kobiet przewidują 

karę grzywny od 200 do 1000 zł. lub 

  

aresztu do 3 miesięcy dla osób, kara- 
nych za te przekroczenia po raz pier- 
wszy i karę bezwzględnego aresztu 
od 2 tygodni do 3 miesięcy dla osób, 
karanych powtórnie. Przytem przep= 
sy o łagodzeniu kar, zawarte w usta- 
wach karnych do tej kategorji prze- 
stępstw nie będą miały zastosowania 
do dnia 31 grudnia 1932 roku. 

Jeżeli przyjmiemy pod uwagę. iż 
dotąd za przekroczenie przepisów u- 
stawy o czasie pracy groziła kara 
grzywny od 10 do 1000 zł., lub aresz- 
tu do 3 miesięcy, zaś za przekroczenie 
przepisów ustawy o ochronie pracy 
młodocianych i kobiet kara od 50 
do 250 zł., lub aresztu do 6 tygodni. 
tak dla osób, karanych po raz pierw- 
szy, jak i karanych powtórnie, to 
przyjdziemy do wniosku, iż kary w 
obu wypadkach znacznie są podnie- 
sione i zmuszą wreszcie do poszano- 
wania ustaw te. na szczęście coraz 
mniej liczne jednostki, które nie do- 
ceniając znaczenia omawianych u- 
staw dla całokształtu życia gospodar- 
czego państwa, lub kierowane źle zro- 
zumianym interesem osobistym. wi 
działy we wtrączaniu się państwa w 
stosunki pracy jeżeli nie jedną z plag 
egipskich, to conajmniej bolszewizm. 

Wkońcu nadmienić należy, iż 
nowe przepisy wprowadzają jeszcze 
jedną inowację. Mianowicie do wy- 
mierzania kar. zamiast Sądów Grodz- 
kich, ewentualnie Sądów Pracy, upo- 
ważniają w I-ej instancji Obwodo- 
wych Inspektorów Pracy. 

Niewątpliwie przepis ten znacznie 
przyśpieszy wymiar kary, na który 
w Sądach, z powodu przeciążenia ich 
pracą, należało oczekiwać nieraz w 
ciągu długich miesięcy i uczyni wal- 
kę z tą kategorją przestępstw bardziej 
skuteczną. F. Umiastowski. 

Król Bulwarów 

Czy wiecie, že... 
— Słynny урек, Kreisler, w „trakcie 

swego tournee po Kanadzi z sgnował 7 

całego szeregu koncertów j jedynie przy- 
czyny, iż w drodze zdechł mu ukochany pio 

sek, foksterjer. Po. wspaniałym pogrzebie, 
jaki odbył się na psim cmentarzu w Montre 
al, Kreisler nałożył żałobę i oznajmił, że od- 
kłada skrzypce na przeciąg całego pół roku. 

— Jedyna kobieta-toreador, piękna Peru 
wianka Mya Hollarez, znana szeroko w ca 
łej Ameryce Południowej pod nazwą „kró- 

dowej areny*, wstąpiła w wieku 24 lat do 
klasztoru. 

— Stadjon Olimpijski w Los Angelos, wy- 
kończony zupełnie w tych dniach, może po- 
mieścić 105.000 widzów. 

— W Indjach rośnie pewien gatunek gro- 
chu, który -przepowiada trzęsienie ziem 
zwija bowiem liście na kilka godzin przed 

spodziewanym wstrząsem. 
— Największy samochód ciężarowy na 

świecie, prawdz olbrzym w swoim ro- 
dzaju, posiada pewne towarzystwo transpor- 
towe w Londynie. 

— Statystyka policyjna prefektury pary- 
skiej wykazuje 27.000 zaginionych bez Śl: 
osób w ciągu roku 1930, co stanowi w 
o 7.000 w stosunku do cyfry zaginionych w 
r. 1929. 

— Badania, przeprowadzone przez bak- 
łogów włoskich, Legre i glyol, nad 
ą alkoholików, wykazały, iż. alkoholi- 

cy są mniej odporni od innych ludzi na za- 
razki chorób infekcyjnych, jak tyfus, cho- 
lera, gruźlica. 

      

  

  

    
       

   

          

   

    

  

    

  

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 
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ANAWA YYYY 

Miłe święta za pasem... 

Miłe święta za pasem... Człek się w głowę skrobie, 

Jak tu sprawić przyjemność żonie, dziatkom, sobie! 

Jak to wszystko załatać, gdy w budżecie dziury! 

Mnożysz, dzielisz, dodajesz — obraz wciąż ponury ... 

т     eba się opanować i oprzeć pokusom, 

(Cóż robić! Nawet w święta może być przykuso, 

Byle pieniądz zdobyty z tak ciężkim mozołem, 

Nie przejadł się, nie przepił za świątecznym stołem... 

Zdobądź 

  

ię na odwagę! huknij głośno: „basta! 

Mniej mięsiwa i piwa, bakalji i ciasta! 

Muszę teraz budować przyszłości podłoże: 

Co odmówię dziś sobie — do P. K. O. złożę!” 

  

1) 

„ Plenarne posiedzenie Sejmu. 
WARSZAWA, 15. 12. (Pat). — Marszałek, 

otwierając posiedzenie Sejmu, zakomuniko 
wał, że od ministra skrabu otrzymał zamknię. 
cie rachunków państwowych za rok 1929-30. 
Odesłano je do komisji budżetowej. 

Nowelizacja podatku przemysłowego. 

Zkolei Izba przystąpiła do sprawozdania 
komisji skarbowej o rządowym projekcie 
ustawy w sprawie zmiany ustawy o państwo- 
wym podtku przemysłowym i o odnośnych 

wnioskach klubu Ch. D. i Klubu Żydowskie- 
go. Na. propozy: marszałka postanowiono 
prowadzić dyskusję nad rządowym projek 
tem i wnioskami posełskiemi. 

Referent -pos. Wartalski podkreślił na 
wstępie, że chwila obecna nie sprzyja w Pol- 
sce reformom tego podatku. Przechodząc do 

szczegółowej charakteryżacji noweli, poseł 

Wartalski stwierdza, że zawiera ona znace- 

ne ulgi, wprowadzono mianowicie duże zniż- 
ki stawek podatkowych, które, z chwilą gdy 

będą wprowadzone w życie, wyniosą prawie 

połowę ciężaru podatkowego. Wprowadzenie 
stopniowo ze 

wzgłędu na utrzymanie równowagi budżeto- 
Ponadto mówca przewiduje w szeroki.a 

zakresie ulgi podatkowe, których będzie mo- 
gło udzielać Ministerstwo Skarbu. Następnie 
referent omawia dalszą reformę tego podat 

ku, jak np. kwestję uprzywilejowania zakła - 

dów, prowadzących księgi handlowe, upowaź 

nienia ministra do scalania podatku obroto- 

wego i zrównania warunków konkurencji z 

zagranicą w zakresie podatkowym, ulgi dla 

spółdzielni i t. d. Dalsze zmni nie stawek 

tego podatku, aniem referenta, jest w tej 

chwili u nas niemożliwe ze względów budże 

towych. 

Poseł Langer (Str. Lud.) krytykuje przed- 
łożony projekt noweli, stwierdzając, że ma 

on teoretyczne znamiona uli Śli chodzi o 

przedsiębiorstwa, zato krzywdzi drobny prze- 

mysł i handel, 

Poseł Tempka motywuje wniosek Ch. D. 
— Poseł Zaremba (PPS) ubolewa, że projekt 

istotne ulgi przynosi tylko przedsiębiorstwom 
dobrze zorganizowanym, zresztą cię zost 1- 

, je przerzucony na szerokie warstwy ludności. 

Poseł Rottenstreich (Koło Żyd.) obrazuje 

kie położenie kupiectwa żydowskiego i 

domaga się, żeby Sejm -przystąpił także do 

dyskusji nad wnioskiemi Koła Żydowskiego 

w sprawie świadectw przemysłowych. Mów- 

ca dopatruje się w szeregu artykułów noweń 

pogorszenia dotychczasowego stanu rzeczy | 

w myśl swych postulatów wnosi szereg rezo- 

lucyj. 

Poseł Lewandowski z Kłubu Narodowego 

oświadczył, że nowelę rządową do podatku 

przemysłowego wita z zadowoleniem, ma jed- 

nak zastrzeżenia co do postanowień procedu- 

ralnych i co do terminu wprowadzenia ulg. 

Poseł Wiśnicki (BB), krytykując sianowi- 
sko opozycji, podnosi, ż 
wprowadza znaczne ulgi: zamiast 2 proc. do- 
tychczasowych daje 1 proc. oraz wprowadź 

;czałt, Koła kupiectwa żydowskiego witają 
+ zadowoleniem tę nowełę, bo  praktyczn 

zmysł każe im poprzeć likwidację poprzednie 

go projektu. 

Przemówienie w.-min. Zawadzkiego. 

Następnie zabrał głos wice minister skat 

bu p. Zawadzki. — Minister na wstępie zuż- 

nacza, nasz system podatkowy musi ulec 

gruntownej przebudowie, dla kt jednak 

  

   

    

    

        

   

   

  

   

    

    

  

     

  

    

  

ZAKOPANE— BRISTOL. 
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Reprezentacyjny 

HOTEL— PENSJONAT 

Five o'clocki, dancingi, zabawy, 

Kto chce spędzić czas przyjemnie i wygodnie — zatrzymuje się w Bristolu. 

‚ „Fenicjanki“ Eurypidesa 

w wykonaniu zespołów szkolnych. 
Teatralne przedstawienia, odegry- 

wane role, przenoszenie rzeczywistoś- 

na deski i w kostjumy, urabianie 

życia wedle swej woli, splatanie praw- 

dy z fikcją, od zarania ludzkości po- 

ciągało człowieka do tworzenia wido- 

wisk, będących jużto wyrazem jego 

wierzeń religijnych. jużto upamiętnie- 

niem historycznych zdarzeń, albo wy- 

razem uczuć. 

Teatr grecki, osiągnął w tym kie- 

runku doskonałość, jaką do dzisiej- 

szych czasów można stawiać za przy- 

kład twórczości, a która przez wieki 

całe była wzorem dla poetów i dawa- 

ła metody pisania sztuk klasycznych. 

Bowiem w greckim rozkwicie wszyst- 

kich sztuk pięknych a jednoczesnym 

rozwoju praw obywatelskich i zrozu- 
mieniu obowiązków, literatura odegry 

wała nie mniejszą rolę wychowawczą 

jak prawodawcy i mówcy polityczni, 
gdyż wszystkie objawy życia społecz- 

nego, politycznego, i naukowego, od- 
najdują się w twórczości autorów, a z 
amfiteatrów, z pod masek i z nad ko- 
turnów, przemawiają do tłumów. 

Tragedję Eurypidesa, którąśmy uj- 
rzeli na Pohulance w dniach 14 i 15 
grudnia pod tyt. „Fenicjanki”, napi- 
sał autor w latach 411 — 408, jako 
zakończenie i niejako streszczenie 

przerażających ciosów nieubłaganego 
Tatum, ścigającego dom Edypa-Króla. 

  

   

    

Jak na początku tej historji, ak i na 
zakończenie, motyw przekleństwa 
rzuconego w gniewie, spada z woli 

bogów na głowy niewinnych i spowo- 

dowuje śmierć braci Polynejkisa i Ete 

oklesa, potem matki, Jokasty, a ośle- 
piony własną ręką Edyp, udaje sie 
z Teb na wygnanie pod tkliwą opie 
pełnej chrześcijańskiego poświęcenia 

Antygony. 

Tło historyczne, na którem pow 
stały Fenicjanki i inne dzieła Eurypi- 
desa, a napisał 90 tragedyj, rozciąg: 
się na IV wiek przed Chrystusem, w 
tym więc czasie powstały nieśmierie!- 
ne dzieła o wysokiem napięciu tragicz 
nem do dziś dnia zrozumiałe, jako to: 
Ifigenja w Aulidzie i Ifigenja w Ta- 
urydzie (do których dorobił w XVIII 
w. cudowną muzykę Gluck), Elektra 
(przerobiona na modłę współczesną 
przez Hofmanstala), Alcesta, Trojan- 
ki i wiele innych. 

Epoka to pełna zdarzeń rozsianych 
na tle walki pomiędzy arystokratyc:- 
ną, surową Spartą a demokratyczne- 
mi Atenami, rozkwitającemi w spo- 
łecznem życiu, w objawach sztuki wy- 
soką kulturą. 'W każdej dziedzinie 
życia politycznego, ekonomicznego i 
umysłowego jest to złoty wiek kultu- 
ry helleńskiej, której szczytem jest 
zwycięstwo Temistoklesa pod Salami- 
ną nad Persami, a klęską, supremacja 

   
  

    

    

Sparty, zwyciężającej z pomocą złola 
Persów i narzucającej wytwornym 
Ateńczykom swą władzę twardych Ix 
ranów, po 70 letniej blisko walec kul- 
tury doryckiej z jońską. 

Epoka twórczości Eurypidesa. la 
Złoty Wiek Peryklesa, trybuna ludu 
ateńskiego, który wyniósł do godno- 
ści czynnych obywateli i zmusił do 
współczynności państwowych cały de 

mos ateński, obdarzył swoje mi 
nieśmiertelnemi arcydziełami archi- 
tekiury, jak budzące dotąd zachwył 
Akropolis, Parthenon i Propileje, jak 

teatr Dyonizosa, gdzie odświęcały się 
misterja przedsławień. Sztuki Ajschy- 
losa (Persowie, Prometeusz. Spętany. 

tryłogja Oresta), Sofoklesa, (Antygo- 
na, Elektra, Edyp Król) i Eurypide- 
sa, grywane dła tłumów, porywają 
równe potężnie, jak z drugiej strony 
cieszy i bawi te same tłumy satyrycz- 
na werwa zjadliwego bez miłosier- 
dzia Arystofanesa, w jego komedjach: 
Mgły (wyśmiewające Sokratesaj, O- 
sy, przepyszna Lyzystrata, (adopto- 
wana przez teatr współczesnyj, Ry- 
cerze, Ptaki, Żaby i t. p. Epoka Eur; - 
pidesa, to czasy bohaterskich bojów 
Aten, zwycięstw pod Salaminą, Pla- 
tejami i Mykale, ło żywoty bohater- 
skiego Themistokla i cnotliwego Arv- 
stydesa, obu wygnanych z kraju... to 
szkoła filozoficzna Sokratesa, 
bionego przez uczniów mistrza, kto- 
remu wyrok narodu kazał wypić tru: 
ciznę.. Wiek bogaty w zdarzenia, w 
umysły, i talenty niepospolite, których 
błask na długie wieki promieniował 

  

   

    

  

  

  

  

  

  

wieł-" 

moment obecny nie jest odpowiedni. Popic- 
ranie obecnej reformy usuwa tylko najuciąż- 
łiwsze i najszkodliwsze strony tego podatku. 
Do najbardziej szkodliwych stron minister 
zalicza trzy: podatek obrotowy był tak uciąż- 
liwy, dlatego, że uderzał w życie gospodarcz: 
w chwili najbardziej drażliwej, t. j. w chwiii 

obrotu gospodarczego, krępując ten obrót. 
Drugą ujemną stroną była niemożliwość przy 
stosowania go do przychodu. Nie było żad- 
nej proporcjonalności między podatkami w 
dotychczasowej formie, a przychodem płat- 
ników. Trzecią ujemną stroną była trudność 
uchwycenia płatników, starcia i trudności 
zarówno dla urzędników skarbowych jak i 
dla płatników. Te ujemne strony podatku ob- 
rotowego zostały przez obecną nowelę w zna- 
cznym stopniu złagodzone. Nastąpiła prze- 
dewszystkiem zniżka stawek podatkowych. 
Ze zniżek tych korzystać będą poszczegóne 

gałęzie gospodarcze, w zależności od tego, jak 
się ma ich obrót do przychodu. Ulgi te są 
bardzo poważne, bo zmniejszają podatek dla 
handlu hurtowego z 1 proc. na pół proc., cu 
za rok będzie przeprowadzone dla handlu de- 
talicznego— z 2 proc. do 1 proc. Dalej dla 
rzemiosł zmniejszono podatki z 2 do 1 i pół 

   

„proc.( za rok do 1 proc). Węic to są ulgi zna- 
czne. Natomiast stoimy na stanowisku, że 
przedsiębiorstwa większe — czy to przemy- 
słowe, czy handlowe — muszą prowadzić pra 
widłowo księgi Aby ułatwić prowadzenie 
ksiąg przedsiębiorstwom średniej wielkości, 
Ministerstwo Skarbu opracowało projekt up- 
roszczenia księgowości, który jest prawie 
ukończony. 

Przyjęcie ustaw. 

Po przemówieniu p. wice-ministra Zawadź 
kiego przestąpiono do głosowania. Ustawa 
preszła w brzmieniu kom Przy głosowa- 
niu nad całością ustawy powstał również KI. 
Narodowy, co BBWR. przywitał oklaskami 

Następnie przystąpionodo sprawozdania 
komisji skarbowej w sprawie zmiany ustawy 
z roku 1926 o podatku od lokali. 

W głosowaniu ustawę przyjęto bez zmian 
w 2 1.8 czytaniu. 

Następnie pos, Wiślicki (BB) zreferował 
projekt ustawy o specjalnym podatku od nic- 
których zajęć zawodowych. Ustawa ta jest 
ustawą kryzysową. Pociąga do Świadczeń 
podatkowych rejentów, pisarzy hipotecznych 
i komorników. Komisja poczyniła w ustawie 
wiele poprawek. Ustawę przyjęto w drugiem 
i trzeciem czytaniu według wniosków konii- 
sji. 

    

Nowelizacja podatku od 
nieruchomości. 

Następnie pos. Psarski (BB)  zreferował 
łącznie dwa rządowe projekty ustaw, noweli- 
zujących dotychczasowe przepisy w sprawie 
wymiaru i poboru państwowego podatku od 
nieruchomości w gminach miejskich i od nie- 
których budynków w gminach wiejskich. 

Po szeregu przemówieniach zabiera głos 
wice-minister skarbu p. Zawadzki, Wice-m- 
nister podnosi, że punktem wyjścia kilku 
przemówień było twierdzenie, jakoby Mini- 
sterstwo Skarbu stanęło na stanowisku, ze 
pozycja właścicieli nieruchomości jest wyjąt- 
kowo dobra. 'Tuk nie jest. Jednakże w po- 
równaniu z innemi sferami  gospodarczemi 
pozycja właścicieli jest tego rodzaju, że do- 

za jeszcze dalsze obciążenia. Sytuacja 
wiaścicieli nieruchomości pogorszyła. się, je- 
dnakże inne grupy społeczne wskazują aa 
nich jako na tych, którzy odnieśli ze zmiany 
stosunków, choćby przez waloryzację przed- 
wojennych zobowiązań, korzyści. To też z 
punktu, widzenia państwowego, gdy cała go- 
spodarka skarbowa na świecie załamuje si 
nie możemy słanąć na czysto 

  

      

  
rentjerskiem 

u, Tem bardziej żądać możemy od 
x i nieruchomości ofiary, która wyra- 

się podwyżką podatku o 3 proc. # 
Po końcowem przemówieniu referenta w 

  

    

na kultury wszystkich narodów cywi- 

lizowanych. 

Polacy powinni się nią przedew- 
szystkiem interesować: tak długo 
przecież byliśmy pod urokiem i w 

kręgu Świata starożytnego! Tyłe cza- 
su, dla przeciętnego szlachcica, który 
nie znał najprostszych praw fizyki, 

nazwisko enotliwego Arystydesa, mą- 
drość Sokratesa, męstwo Themisto- 
kla, były przykładami tak pospolite- 
mi, swojskiemi, jak dla naszej mło- 
dzieży przykład Kościuszki lub Żół 
kiewskiego. 

    

  
  

  

Rekonstrukcja teatru greckiego 
jest rzeczą nader Wudną; nie rozpo 
rządzamy temi środkami jakich włe- 
dy używano. nie mamy ani szafirów 
południowego nieba, rozpiętego nad 
białemi murami, ani łych szat kolo- 
rowych, które zastąpiono w XIX w. 
białemi, wzoru się odruchowo na 
posągach i przyzwyczajając oczy da 
takiego widzenia starożytnego teatru. 
Masek i kołurnów też niepodobna u- 

; Zmieniły się kanony sztuki, nie 
zmieniła się jeno wrażliwość na pięk- 
no i potęgę bijącą z tych słów 2400 
Tetnich. 

    

Przedstawienie Fenicjanek w te- 

atrze na Pohulance zasługuje na po 

  

chwałę. Zważywszy że bardzo młoda 
młodzież (klasy VI, VII, VHI gimna - 
zjów Słowackiego i Czartoryskiego), 
brała udział w odgrywaniu tej cięż- 
kiej, z przed 2 tys. lat tragedji, przy- 
znać należy, że położono wiele trudu 
i wysiłek opłacił się sowicie. Prze- 

Nr. 290 (22323 

Centrolew przed sądem. 
Mowa prokuratora Rauzego. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Dziś rano w Sądzie okręgowym warszaw- 
skim wznowiona została rozprawa przeciwko 
przywódeom Centrołewu. Po otwarciu posie- 
dzenia przewodniczący udziełił głosu oskar- 
żyeiełom publicznym. Pierwszy przemawiał 
prok. Rauze. Mowa jego trwała od godz. 10 
rano z małemi przerwami do 7-ej wieczo- 
rem. 

„Naród szczęśliwy nie ma historji — roz- 
począł swe przemówienie prok. Rauze, Рага- 
doks ten ma uzasadnienie, bo historja — 
to dzieje wojen i przewrotów. Gdzie niema 
przewrotów — tam niema historji. 

Wincenty Witos w październiku b. r. 0Ś- 
wiadczył, że trzeba z rządami dyktatury skoń 
czyć, a jednocześnie oburzał się: „Mnie, któ 

ry zamierzał, pono, dokonać tylko zamachu 
sądzą, a tego, który zamachu dokonał — 
wielbłą. Taki jest już bieg dziejów: — kto 
w rewolucji zwycięży jest wieńczony, tak 
chce prawo państwa i prawo narodów*. 

Tu oskarżycieł przechodzi do dziejów 
Połski odrodzonej i dowodzi, że naród — 
pomimo odzyskania wolności po przeszło 
stuletniej niewoli — nie odrodził się: swobo- 
dy demokratyczne były tak nadużywane, że 
demokracja mogła zbrzydnąć. Pierwszego 
prezydenta zamordowano, drugiego doprowa- 
dzono do katastrofy. # 

Marszałk Piłsudski wówczas rzekł: „Niech 
Bóg odwróci rękę karzącą, a my stańmy do 
pracy, którą ziemię naszą odrodzimy*. 

  

Tak się złożyło, że następnego dnia do 
rewolucyjnego rządu pomajowego, skierowa- 
no rewolucyjne żądania, Rząd tych postula- 
tów nie wykonał, nastąpiło rozczarowanie i 
wzmożenie opozycji. Jednak rewolucja mujo- 
wa dała rewołucyjne wyniki: wzmocniła wła- 
dzę wykonawczą, wzmocniła wojsko, wzmoe- 

nila walutę. Wszystkich ludzi dobrej woli 
rząd Marszałka Piłsudskiego powołał do pra- 

ej. : 

Tymezasem zawiedziona w swych rachu- 
bach lewica rozpoczęła atak. Na męczące py- 

tanie jakie motywy działania kierowały opo- 
zycją łatwo znaleźć odpowiedź — chodziło o 

powrót wszystkich swobód swawolnych, któ 
re zginęły, chodzło o subjektywne urazy 

poszczególnych dzłałaczy opozycyjnych, któ- 
rych doznali ze strony obozu rządowego. 

Tych ludzi łączyła tyłko nienawiść do wspól 
nego. wroga, zresztą Witos oświadczył, że 

dawną walkę między sobą zastąpić musimy 
wałką ze wspólnym wrogiem. Całe towa- 
rzystwo kupiło miecz i ruszyło do walki, aby 
obalić znienawidzony rząd. A co dzieliło tych 
łudzi? — wszystko: programy, cele, zadania 

Prok. Rauze przechodzi dalej do sprawy 
Centrolewu i odczytuje długi szereg odezw, 
z których wynika, że Środkami Iegalnemi 
rządu nie będzie można zwalezyć, pozosta- 

ją więc środki nielegalne, Gdy stwierdzono, 

że na terenie parlamentarnym nie się nie da 

zrobić postanowiono przenieść pracę poza 

parlament. 

Charakterystyezny fakt przedstawił šwia- 

dek prof. Bartel. Gdy przyszedł on do pracy 

— człowiek kompromisu — robiono mu 

wszystko, by go. obalić. Obalił go Centro- 

lew. 

W tem miejscu prokurator 'zwraca się do 
ławy oskarżonych. „Czy panom tak bardzo 
przeszkadzał 6. p. Sławomir Czerwiński, żeś- 
cie mu musieli uchwalić wotum nieufności. 
Mówiono tu szeroko o Kasach Chorych, By- 
ło zwolnienie członków P. P. S. z Kas Cho- 
rych — postanowiono więc obalić Prystora 
poświęcając interes państwa interesowi partji 
Śwladek Barteł oświadczył tu: „Osobiście po- 
wiedziałem członkom P. P. S., že obalając 
Prystora, obalają mnie“, Mimo to nie waha- 
no się odsunąć od pracy człowieka kompro- 
misu. A gdy uprzytomnimy sobie, że następ- 
ni premjerowie to były tylko inne figury z 
tej samej talji kart, postanowiono całą tal- 
ję usunąć, Poprowadzono ostrą agitację na 
terenie całego państwa. W tem miejseu pro- 
kurator przytacza poszczególne wiece, odez- 
wy i działalność organów prasowych opo- 
zycji. Rozwinięto akcję destrukcyjną mającą 
na celu wprowadzenie anarchji w szeregi 
wojska i policji, Wreszcie podjęto akcję 
podburzania ludności przeciwko wszystkie- 
mu co miało eokołwiek z władzami wspól- 
nego. Na rynku Kleparskim zniewažono i ob- 
rażono Prezydenta z całą świadomością tego, 
nie szezędzono oszczerstw i obelg pod adre- 
sem Marszałka Piłsudskiego i jego współpra 
ceowników. Wszystkich obrzucano błotem. 
Nawoływano do niepłacenia podatków, do 
odmawiania posłuszeństwa władzy. Wresz- 

głosowaniu odrzucono poprawki posłanki P :p 
łowskiej i pos. Osady z KI. Narodowego i oba 
projekty przyjęto w 2 i 3 czytaniu w brzmie- 
niu, zaproponowanem przez komisję. 

Następnie poseł -Swiežawski (BB) zrefe- 
rował ustawę o podatku od energji elektrycz- 

nej, którą to ustawę przyjęto w 2 i 3 czyta- 
niu. 

Następne posiedzenie wyznaczono na pią- 
tek na godzinę 4 po południu. 

dewszystkiem pochwalić należy dos- 

konałą dykcję: każde słowo jasno i 

czysto wychodziło, a intonacje, z ma- 

łemi potknięciami się w momentach 

dramatycznych, za silnych na te mło- 

de talenty, również trafne i odpowie- 

dnio zaakcentowane. 
Najwięcej pochwał należy się chy- 

ba chórowi, ruszał się i skandował bez 
zarzutu, chociaż muzyka fortepiano- 

wa była rozumie się nieodpowiednia, 

należałoby wprowadzić instrumenty 

strunowe, jakąś harfę, coś co mniej 

nowożytnie dźwięczy. Melodje ułożo- 

ne przez p. Bojakowskiego, były dość 

jednostajne, ale harmonizowały z tre- 

ścią, chór był opracowany przez p. 

Żyłkową i ładnie, świeżemi głosami 

fenickie swe żale wypowiadał. Tań- 

cami kierowała p. Bekierowa, bardzo 

były stylowe, ujęte trafnie, dziewczyn 

ki, czy to w wojennym, czy wiośnia- 
nym tańcu, wykazały miękkość i har- 

monijność ruchów, oraz ugrupowania 

zupełnie klasycznych statuetek. 

P. Wyganowski, prof. łaciny W 
gimn. Słowackiego, powiedział słowo 
wstępne, prof. Gostkowski ustalił ar- 

cy estetyczne i wierne stroje, zwłasz- 
cza rycerskie, malownicze i barwne, 

całością zarządzał p. Kisielewicz i 

trzeba mu oddać sprawiedliwość, że 
z tego młodzieńczego materjału po- 

trafił zrobić wiele. Jakieś nowe życie 
biło z tych odwiecznych prawd o nie- 

szczęściu ludzkiem, o miłości ojczy- 
zny (piękne przemówienie syna Kre: 
ona, z uczuciem wypowiedziane). Na 
czele wykonawców stała p. Polakie- 

      

cie jako jeden z atotów wysunięto zapowiedź 
nieodpowiedziałności za zobowiązania za- 
ciągnięte przez rząd obeeny wobee zagraniey. 

Dalej prokurator Rauze przedstawił akcję 
zohydzania rządu na terenie zagranicy, do- 
konywaną w głównej mierze przez P. P. S. 
której przedstawicielem był w szezególnoś- 
ci pos. Liberman. Wkońeu prokurator Rau- 
ze przechodzi do szczegółowego omówienia 
działalności każdego z oskarżonych. 

Jutro prokur. Rauze będzie dalej przema- 
wiać i wygłosi konkluzję swego oskarżenia, 
poczem głos zabierze prok. Grabowski. 

„Nowy Bóg. silniejszy 
od wszystkich starych". 

Pomysłowy pan Piko zdobywa 
majątek. Dwa kokosowe orzechy 

jako cena wstępu. 

Do szkoły Berlitza w Paryżu, zjawił się 
przed rokiem niejaki p. Piko, prosząc o 
wskazanie mu kogoś znającego perfekt 
wszystkie narzecza mowy mu ńskiej. Po 
długich i mozolnych pószukiwaniach. znalazł 
się taki „lingwista, m ki p. Fewr. 

agrodzeniem 300 fr. został zapro- 
wadzony do sali wieikiej fabryki płyt gra- 
mofonowych i tu przed mikrofonem „ling- 
wista* po nagraniu grzmotw i- piorunów, 

musiał krzyknąć kołejno we wszystkich na- 
rzeczach murzyńskich, jedno i to samo zda- 

ne: 

      

    

      

„Kochaj nowego boga Przynieś mu dwa 
kokosowe orzechy Nowy bóg silniejszy od 
wszystkich starych bogów — przynieś mu 
dwa kokosowe orzechy. Kto przyniesie wię 
cej orzechów, ten zwycięży wszystkich wro- 
gów!* 

Następnie nagrdno znów grzmoty, świsty 
wiatru i wystrzał, 

Pan Pike wręczył: „łingwiście* za jego 

mozolną pracę 300 fr. i pożegnał, sam zaš 

udał się do Muzeum w Luwrze, Tu długo © 

glądał pogańskich bożków aż wreszcie wy- 

brał jednego na wzór i polecił rze biarzowi 

zrobić takiego samego z papiermache, Bożek 

był olbrzymich rozmiarów do składania. Na 

tem wyczerpały się' kapitały p. Piko i wobec 

tego zmuszony był znaleźć sobie wspólnika 

Niedługo w pismach francuskich ukazało się 

ogłoszenie o poszukiwaniu wspólnika do bar 

dzo intratnego interesu i wspólnik się znalazł 

w bardzo krótkim czasie i włożył: do kasy 

spółki 40 tysięcy franków. ż 

W niedługim czasie po podpisaniu umo- 
wy wspólnicy wyruszyli w podróż do Afryki 

i na Madagaskar. Zabrali ze sobą lampę 

magiczną, prożektory, boga, gramofon i .pły- 
ty. Po przybyciu na miejsce, jeden ze współ- 
ników zatrzymał się chwilowo w porcie, a 
drugi mianowicie p. Piko wyruszył w głąb 
kraju. Po przybyciu do pierwszej wioski za- 
instalował w jakiejś szopie coś w rodzaju 

kina i przed wejściem postawił boga. Mu- 

rzyni wytrzeszczali oczy na ekran i płacili 

niechętnie po dwa kokosowe orzechy za 

wstęp, nieufnie patrząc na bożka i ukosem. 

Wtem Piko nakręcił gramofon, znajdują- 

cy się wewnątrz boga. Publiczność została 

rażona grzmotami, świstami i przemową 

wychodzącą z ust potężnego bożka. Efekt 

był wstrząsający! Murzyni wprost zarzucili 

Piko kokosowemi orzechami. To samo po- 

wtarzało się we*wszystkich wioskach. Zapa- 

sy rosły z bajeczną szybkością, które Piko 
„wysyłał swemu wspólnikowi do portu. 

Wspólnik Piko zorganizował prawidłowy 
eksport orzechów do Europy. Wieść o no- 

wym bogu rozprzestrzeniła się po całej wy- 

spie. Gdy Piko zbłiżał się tylko do wsi a- 
czekiwały go nieprzebrane tłumy murzynów 
z orzechami kokosowemi. Rosła sława i ro- 
sły zapasy. 3 : 

Misjonarze zaczęli protestować, lecz za- 

nim została nawiązana odpowiednia kore- 
spondencja, wspólnicy zdążyli wysłać trzy 
olbrzymie okręty zostawiając na pamiątkę 
mużynom boga, gramofon i wyruszyli do 
Marsylji. 

Po sprzedaży transportów w kasie spół 
ki było 9 miljonów złotych. W Marsylji, na 
jednej z głównych ulic wspólnicy kupili 
gmach wegetującego teatru i założyli kine- 
matograf. . Tutaj już bez ich boga publicz- 
ność znosiła im 5-cio i 10-ciofrankówki z 
taką samą uległością, jak murzyni orzechy. 

Lecz o tem wszystkiem dowiedział się 
„lingwista* i zażądał udziału w spółce, gro- 

żąc w razie przeciwnym sądem. Sprawę je- 
dnakže zalatwiono polubownie. „Lingwistę“ 
przyjęto do spółki i od tej pory siedzi w 
kasie i sprzedaje bilety. 

    

  

   

    

K. Z. 

2 W R AO DI 0 3 й Эя 

Popierajcie Ligę Morską 

=== i Rzeczną!! 

  

  

  

    

wiczówna, mająca wybitny talent 
dramatyczny, i głos odpowiedni, przy- 
tem zupełną swobodę gry w tak tru- 
dnej roli Antygony. P. Koczorowska 
jako Jokasta, p. Sokołowówna, jaka 
„przewodniczka chóru, dobrze spełniły 
swe zadanie, jedna była silnie drama- 
tyczna, druga pełna wdzięku. PP. 
Gordon i Sprzednik ślicznie wyglą- 
dali w swych zbrojach, i dobrze ujęli 

role, tylko Połinikowi brakowało siły 
dramatycznej. Inne rołe Wieszczbia- 
rza, Edypa, pięknie ubranego Kreona, 
również starannie, inteligentnie były 
odegrane. 

Wszystko razem stało na wyso- 

kim poziomie artystycznym i dawało 
dowód tej kultury ducha, której tak 

  

pragniemy się dopatrzeć w naszej 

młodzieży 

Należy jeszcze kiedyś powtórzyć 
widowisko, zajmujące nietylko jako 
treść nieśmiertelnie żywa, ale i pod 
względem zadowołenia dla oczu nie- 
zwykłe, gdyż widok tych świeżych, 
młodych postaci dziewcząt, porusza- 

Jących się jako chór antyczny, na sto- 
pniach ołtarza z wiecznym ogniem, 
był czemś iście muzycznem jako wra- 
żenie. 

Teatr był po brzegi pełen i zwa- 
żywszy cel przedstawienia, zebranie 
pieniędzy. na: wpisy dla najbiedniej- 
szych uczniów, powinien się jeszcze 
i jeszcze raz napełnić dorosłymi, by 
widzieli wysiłek artystyczny młodzie- 
ży i jej chęć przyjścia z pomocą ko- 
legom. Hel. Romer. 
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P. Prezydant Rzpliteį ojcem chrzestnym 
8-go syna mieszkańca 

ŚWIĘCIANY, 15. 12. (Pat). — Kan 

<elarja Cywilna Pana Prezydenta Rze- 

«czypospolitej zawiadamia mieszkan- 

-ca zaść. Marcjanowo gminy Żukojnie 
Stanisława Czepułkowskiego, iż Pan 

Prezydent wyraził zgodę na zapisa- 

mie Go w księgach matrycznych jako 

pow. święciańskiego. 
ojca chrzestnego 8-go syna  Czepuł- 
kówskiego Stanisława. Jednocześnie 
Pan Prezydent nadesłał swemu chrze- 
śniakowi książeczkę oszczędnościową 

P. K. O. ze złożonym pierwszym wkła 

dem w kwocie 50 zł. 

Ucieczka z więzienia sowieckiego działacza 
białoruskiego. 

Na odcinku granicznym Radoszkowicze na 

teren polski przedestał się znany działacz 

białoruski Mikita Rancewicz, który przy po- 

mocy kolegów zdołał zbiec z węzienia miń- 

ego. Rancewiez odbywał karę 5 letniego 

więzienia. 

Po szczęśiiwem przedostaniu się na teren 

polski Rancewicz złożył obszerne zeznanie © 

osie aresztowanych Białorusinów, o gnębie- 
miu ich przez agentów G. P. U. Rancewiez 
«ppowiada, iż podczas dwuletniego swego po- 

bytu w więzienia zmarło tam na choroby 

zakaźne przeszło 50 więźniów politycznych. 

"W ciągu tego okresu 14 krotnie w więzieniu 

<wybuchały głodówki i bunty tłumione z eałą 

JIbezwzględnością przez oddziały karne, Do 

Rychezas w więzieniu mióskiem znajduje się 

Święciany. 
® 

Posiedzenie likwidacyjne Komitetu 

Pomocy Powodzianom. 

W: dniu 12 b. m. odbyło się w Święcia- 

"nach posiedzenie likwidacyjne Komitetu po- 

mocy ludności, dotkniętej klęską powodzi i 

gradobicia na terenie pow. święciańskiego. 

W obradach Komitetu pod przewodnictwem 

starosty powiatowego p. Stefana Mydlarza 

«wzięli udział przedstawiciele władz i orga- 
nizacyj społecznych. Sprawozdanie z dzia 

Ralności Komitetu za okres 7-miu miesięcy 

złożył sekretarz komitetu p. Goślinowski. 

Komitet roz 

  

  

  

  

   

  

Jak wynika ze sprawozda 
<dał wśród najbardziej ucierpiałych drobnych 

lników około 65.000 klg. żyta na zasiew 

jesienny oraz przygotował około 22.000 klg. 

zboża jarego na zasiew wiosenny. Wyniki 

%ontroli komisji rewizyjnej ogłosił zebranym 

przewdniczący komisji p: Wacław J n. 

Zebrani przyjęli sprawozdanie bez zastrzeżeń. 

  

   

  

   

przeszło 750 więźniów politycznych przeważ- 

nie narodowości białoruskiej. Około 100 więź 

niów jest Polaków, których władze sowiec- 

kie oskarżają o szpiegostwo i kontrrewołu- 

eyjną działałność. Wśród więzionych Pola- 

ków znajdują się 4 księża katoliecy, 8 nau- 

czycieli i przeszło 30 b. ziemian. Los więź- 

niów jest bardzo opłakany. Brak odpowied- 

niego pożywienia, rozrywek kulturalnych 

przygnębiająco wpływa na usposobienie u- 

więzionych. к 

W ciągu mego pobytu w więzieniu — mó- 

wi Raneewiez — odebrało sobie życie 25 о- 

sób, w tem kiłku wybitnych uczonych i po- 

etów białoruskieh. Rancewiez stara się u 

władz polskich o prawo stałego osiedlenia 

się w Polsce. 

Jednocześnie Komitet jednomyślnie u- 

chwalił rezolucję wyrażeńia podziękowania 

Komitetowi Wojewódzkiemu na ręce p. woje- 

wody wileńskiego za pomoc okazaną ludnoś- 

ci powiatu w zaznanej klęsce. 

Hołubicze. 
Podziękowanie. 

Wdowa obarczona siedmiorgiem dzieci 

i znajdująca się w nader krytycznem poło 

  

żeniu, niniejszem składa gorące podzięko- 

wanie przewodniczącej Komitetu Opieki nad 

wsią Wileńską, p. premjerowej Prystorowej 

Janinie za pomoc pieniężną, p. dr. Pacz- 

kowskiemu i wszystkim tym, którzy przy- 

czynili się do wybudowania domku oraz p. 

Łazdowskiemu Władysławowi za udzielenie 

placu pod domek. 
E. Sauliez. 

Wieś Zaszczsle, gmina hołubicka, 
dziśnieńskiego. 

pow. 

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

w Nowogródku przy ul. 

Niebezpieczny romans 
W.g powieści A, Struga. 

Kino dźwiękowe 

| Pogoń 
w Nowogródku 

Nowogródek. 
Jeszcze w sprawie Rady Miejskiej. 

a osiatnich posiedzeniach Rady Miej- 

«skiej, niektórzy radni raz po raz występo- 

«ali z kategorycznem żądaniem zredukowa- 

«ua personelu w celu uzyskania tą drogą 

«zekomych oszczędności. Jednym chodziło o 

„zwolnienie tylko sekwestratorów, którzy, na- 

wiasem mówiąc, sami na siebie wyrabiają 

"pensję i są w obecnych czasach niezastąpie- 

mi, inni znowu twierdzą uparcie, że w Ma- 

ugistracie pracuje za dużo urzędników. 

Są to jednak wywody gołosłowne osób 

wie orjentujących się w pracy Magistratu, 

którzy przez podobne „mącenie wody* u- 

trudniają pracę. Bo jakże można inaczej 

mazwać takie wystąpienie radnego który re- 

śerując sprawę zaprowadzenia biura ewiden- 

„cji domaga się redukcji. Gdzież logika? 

Przecież już dzisiaj interesanci wyczekują 

w Magistracie godzinami na załatwienie spra 

wy, złorzecząc z tego powodu więcej niż z 

powodu samego przymusu wprowadzenia no- 

wych ksiąg meldunkowych. A garstka tych 

«urzędników, pracujących ciasnych do 

niemożliwo: pokoikach przy biurkach о- 

Sblepionych interesantami, nie ma nawet cza 

na udziełenie informacji. Nawet kałama- 

y lam brak. Zaiste inaczejby a wygląda- 

ło, gdyby chociaż przez jeden ty dzień zatrud- 

nić tam panów radnych. O ile jednak Rada 

nie chce tego zrozumieć, to może władze 
wnikną w te sprawy, tem bardziej, że te 

sanormalje są w referacie wojskowym. iw. 
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Uniwersytet Powszechny 
w Nowogródku. 

Przy Powiatowym Komitecie do spraw 

"Bezrobocia została utworzona Sekcja kultu- 

"ralno-oświat. do której na organizacyjnem 
zebraniu weszli: jako przewodniczący p. prof 

Leon Augustyn — manczyciel gimn. im. Ad. 

Mickiewicza; ks. prefekt Mysnakowski, jako 

zgfrzedstawiciel szkołnictwa powszechnego: p. 

Sieklucki sekretarz Macierzy Szkolnej oraz 

w. p. Hryniewska i Romerowa od Związku 

j Kobiet. 
zagaił p. starosta Hryniewski, 

c, 1ż w Komitecie Powiatowym do 
robocia funkcjonują już Sekcje 

jospodarcza i Finansowa; obecnie 
kolej na utworzenie Sekcji Kultu- 

ralno- iatowej. 
Po dłuższej dyskusji postanowiono uru- 

-shomić w najbliższym czasie kurs Uniwer- 

sytetu Powszechnego, w którym wykłady, 
prowadzone przez osoby uproszone, Oraz 
przez niektórych członków Sekcji, odbywać 
się będą dwa razy tygodniowo po trzy wy- 

Pkłady w godzinach wieczornych. 
Program wykładów obejmuje: 

1) Nauka » Połsce współczesnej pod wzglę 

«dem historycznym, ustrojowym i gospodar- 
истут; prawo karne i cywilne przystosowa- 
me do codziennego życia; samorząd, opieka 

-społeczna; etyka i wychowanie obywatel- 

skie: kwestja aktualna 

2) Literatura polska — ogólny pogląd na 

3ej rozwój z uwzględnieniem ważniejszych 
pisarzy dawnych i współczesnych. г 

3) Historja cywilizacji i wynalazków. 
4) Higjena. 
Bliższe szczegóły tyczące się lokalu, w 

"którym wykłady odbywać się będą, Oraz 
oznaczenie dni i godzin, zostaną wkrótce 

  

        

      

   

   

    

   

  

;podane do wiadomości publicznej. 
Zapisy przyjmowane są w Gospodzie Lu- 

„dowej Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet 
przy ul. Słonimskiej 2. 

Pozatem Sekcja  Kulturalno-Oświatowa 

; projektuje zorganizowanie kursu buchalterji. 

Q praeę dla bezrobotnych 

pracowników umysłowych. 

Wzmagający się kryzys gospodarczy poz. 
"bawił wielu podstawowych środków egzy- 

stencji. Z przyczyn zrozumiałych, Społeczeń- 

«stwo wezwane zostało do walki z bezrobo- 

«iem. Pierwsi, jak zwykie, stanęli do szere 

gu w tej walce urządzicy państwowi opodat- 
Taowując się na rzecz bezrobotnych. Pozatem 

inni starają się przyjść im z pomocą w 

3-go Maja, tel. 94. 

Szczyt polskiej techniki dźwiękowej | 

miarę swoich sił. Jednakże, niestety, dotych- 

czas czyni się to wszystko w postaci jałmuż- 

ny. Przynajmniej jest tak w Nowogrėd- 

ku. A przecież, w myśl nawet orędzia pre- 

-zesa Rady Ministrów, pomoc dla bezrobot- 

nych należy traktować przedewszystkiem w 

formie dostarczaniu pracy. W danym wypad- 

ku mam na myśli bezrobotnych pracowni 

ków umysłowych, z których wielu ma nie- 

pospolite zdolności, mogące być wykorzy- 
stane z pożytkiem dla społeczeństwa. 

Nie pisałbym o tem, gdybym nie miał do 

statecznych dowodów że pomimo wszystko 

wiele jeszcze mamy w Nowogródku płat- 

nych posad zajmowanych bądź przez żony 

urzędników, bądź przez osoby mające włas- 
ne gospodarstwa rolne, lub otrzymujące — 
emeryturę. Bo czyż osoba otrzymująca 450 
zł. emerytury i posiadająca własne gospodar- 

stwo rolne nie mogłaby (pomijając pobudki 
patrjotyczne) ustąpić posady innemu, żyjące- 
mu ze składek publicznych? A czyż żona 
urzędnika pracującego w urzędzie poczto+ 

wym, czy też w wojewódzkim, pol. państwo- 
wej lub w sądzie — nie powinna ustąpić 

z tej posady chociażby na rok, aby w ten 
sposób dać możność zatrudnienia innej bez- 
robotnej rodziny, która nieraz nie ma środ- 
ków nietyłko na kształcenie dzieci, ale i na 

kawałek chleba? A ilu jest urzędników za- 
trudnionych dodatkowo w innych instytu- 

cjach jak L. O. P. P. i t. p.? 

Zaprawdę, przykro jest o tem pisać, tem 
bardziej że obowiązek usuwania tych anoma- 
lij należy do osób mogących bezpośrednio 
temu złu zapobiec. Jednak społeczeństwo 
płacące składki i darowizny na rzecz bezro- 
botnych może i powinno domagać się usu- 

nięcia z posad tych którzy mają inne źródła 

egzystencji, aby w ten sposób zaoszczędzić 

pieniędzy na wspieranie tych dla których 

pracy już niema. 

Rozumiem. że przeprowadzenie takiej 
„czystki“ nie jest rzeczą łatwą, szczególnie 
ze względu na stosunki, znajomości i t. p. 
osób mających kilka źródeł dochodu, ałe 
społeczeństwo powinno domagać się-tego po- 
dając nazwiska osób które osobiście czy też 
z rodziną zajmują po kilka płatnych posad. 

Iw. 

Ze spraw bezrobocia. 
W dniu 11 b. m. odbyło się zebranie po- 

wiatowego Komitetu do Spraw Bezrobocia, 
na które zresztą nie wszyscy zostali zaprosze- 
ni. 

Na zebraniu tem zreferowane były przez 
przewodniczących sekcyj dotychczasowe wy- 
niki pracy. Dłuższą dyskusję poświęcono 
sprawie przyjścia z pomocą osobom biednym 
niezarejestrowanym w P. U. P. P., którzy w 
myśl istniejących przepisów nie mogą otrzy- 
mywać pomocy z funduszu bezrobocia. Po- 
stanowiono jednak, że ci biedni, którzy w tym 
stanie są tyłko ze względu na brak pracy, zo- 
staną zarejestrowani i będą otrzymywać za- 

siłki. * 
Wkońcu zastępca starosty, p. Drewnikow- 

ski zreferował kwestję uiszczania zaległych 
podatków w naturze co może przynieść dla 
bezrobotnych ogromną pomoc, a dla dłużni- 
ków ulgę w spłacaniu podatków, gdyż cena 
produktów będzie o 10 proc. wyższą od ceny 
rynkowej. Jednocześnie powołano komisję 
rzeczoznawców do odbierania produktów, w 

skład której z ramienia Komitetu weszli p. 

p. Moliński i Kordjak. Iw. 

    

Skazanie wójta-defraudanta. 
W dniu 11 grudnia r. b. Sąd Okręgowv 

w Nowogródku na sesji w Baranowiczach 

skazał na 2 lata więzienia zastępującego 
dom poprawy mieszkańcu Baranowicz Wi- 
ktora Leniewicza, który w 1930 r. będąc 
wójtem gminy Wołna pow. baranowickiego 

popełnił defraudację sum gminnych w kwo- 
cie ponad 3.000 zł. 

Dorożki nowogródzkie. 
Pożądanem jest, aby właściwe czynniki 

Naj uwagę na nowogródzkich doroż- 
arzy | zarządziły ich postój nie tuż przy 

chodnikach, a o parę kroków dalej. Zachowy 
wanie się bowiem tych panów pozostawia 

KU R J E R. 

 WIEŚCIIOBRAZKIZKRAJU. 
dużo do życzenia, i przechodnie — пагайе- 
ni są nieraz na wysłuchiwanie słonych epi- 
łetów i na szturchańce z powodu ich žarto- 
błiwych bójek, które często prowadzą mię- 
dzy sobą na chodniku nie zważając na prze- 
chodzące kobiety i dzieci. Często taki pan 
wpada z dorożką na chodnik usuwając prze- 
chodnia na jezdnię jak to miało miejsce 
chociażby w dniu 12 b. m. o godz, 20-tej, 

J. K. 

Stołpce. 
Transport węgla i żelaza do Sowietów 

Wobec ostatnich znacznych transportów 
węgla i żelaza przechodzących przez stację 
graniczną Stołpce, władze sowieckie zaku- 

piły w Stołpcach 4 place i kilka budynków 
ły. Dotychczas przybyło około 50 

„ Dalsze transporty       

Ze zjazdu budżetowogo ko- 

mitetu kolejowego L. 0.P.P. 

Przed kilkoma dniami odbył się w Wilnie 

w lokalu Ogaiska Kolejowego Zjazd delega- 

tów oddziałów L. O. P. P. Przybyli na 

zjazd przedstawiciele Brzešcia, Baranowicz, 

y, Bialegostoku, Lap, Grodna, Wolkowy- 

Królewszczyzny oraz miejscowego od- 

ału. 

Na porządku dziennym znalazł się preli- 

minarz budżetowy na rok 1932, oraz związa- 

ny z tem program prac. Przew dniczył obra- 

dom p. Markiewicz przedstawiciel . Bialego- 

stoku, sekretarzował p., Wesołowski (Wilno), 

asesarowali p. p. Hryniewski (Łapy), Nowa- 

kowski (Wołkowysk). Budżet z ramienia Za- 

rządu Komitetu referował inż. Witort, po- 

czem rozwinęła się ożywiona dyskusja. Cała 

strona przychodowa oparta jest na skład- 

kach członkowskich, przeto chcąc zwiększyć 

przychód należy podnieść ilość członków. 

Możliwości zw zenia ilości członków pomi 

mo trudności płatniczych jakie przeżywamy, 

istnieją. s na to dwa czynniki: 

pomyślnie rozwijająca się akcja werbowa- 

nia członków rodzin pracownik. jako człon- 

ków L. O. P. P., których liczba w chwili o- 

becnej sięga 100, oraz wciągnięcie do organi- 

zacji tych którzy jeszcze nie są członkami 

ligi, a takich na terenie dyrekcji jest jesz- 

cze około 1000 z pośród pracowników eta- 

towych. 
Żydą wymianę zdań wywołała pozycja 

preliminarza przewidująca subwencję na 

sport lotniczy. Jak wiadomo głównym ce- 

lem organów lotniczych jest' z jednej stro- 

ny zdobyć odpowiednio wysokowartościowy 

sprzęt lotniczy, z drugiej z wyszkolić licz- 

ne zastępy zdolnych pilotów. „Otóż jak z 

doświadczenia wynika najdogodniej i najle- 

piej można kształcić nowe kadry pilotów 

przez popieranie sportu szybowniczego. Przy 

pomocy takich szybowców osięga się 

mniej więcej to samo, co przy użyciu apa- 

ratów silnikowych, kłóre są przedewszysi- 

kiem o wiele droższe, a dla nowicjuszy mniej 

bezpieczne. Gdy tymczasem szybowiec -— apa 

rat bezsilnikowy, daje największą gwarancję 

bezpieczeństwa przy nauce, w rezultacie 

przynosząc ten sem wynik. 
Nic więc dziwnego że na ten rodzaj szko 

lenia łot. zwrócono ostatnio wielką uwagę. 
Oprócz dziedziny lotniczej, żywa dyskusja 
toczyła się nad sprawami związanemi z ob- 
roną przeciwgazową. Jak wiadomo zabezpie- 
czają od zgubnych skutków gazów, maska i 
schrony przeciwgazowe. O ile maska jest na 
ogół sprzętem niedrogim, o tyle urządzenie 
schronów są bardzo kosztowne. Chodzi więc 

o to, aby zawczasu nauczyć ludność, jak ta- 
nim kosztem urządzić prymitywny schron 
w każdym domu na wypadek niebezpieczeń- 

stwa. W tym celu Komitet Kolejowy zapro- 
jektował zbudowanie szeregu schronów typo- 
wych w poszczególnych miejscowościach, 

któreby, służyły jako wzór. 
Udział w dyskusji brali p. p. Sadowski, 

Hryniewiecki, Nowakowski, i inżyn. Budkie- 
wicz, p. p. Niedziołka, Iwanicki, Romaszko, 
Wesołowski inż. Witort i inni. Podkreślić 
należy symptomatyczne zjawisko, gdziein- 
dziej nienotowane, że ciało zbiorowe sa- 
mo się ograniczało w swych prawach. Otóż 
przeważająca część zebrania wypowiedziała 

się za zmniejszeniem sobie kosztów podróży 

została przyjęta uchwała zmniejszenie djet 
delegatom o 20 proc. Inne pozycje budżetu 
jak sekcji propagandowej referowanej przez 
p. Wysockiego i organizacyjnej przyjęte zo- 
stały w brzmieniu pierwotnem. Na wniosek 
delegatów Brześcia zjazd uchwalił 1000 zło- 

tych tytułem subwencji dla państwowej szko- 
ły technicznej w Brześciu na kształcenie 

techników lotniczych. 
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W IERERSE A 

Akcja Komitetu Ratowania 
Bazyliki Wileńskiej 

w Warszawie. 

W dniu wczorajszym odbyło się 
posiedzenie Komitetu Wykonawczego 
Ratowania Bazyliki Wileńskiej, na 
którem przewodniczący Komitetu ks. 
biskup Michalkiewicz złożył: sprawo- 
zdanie z wyników pobytu delegacji 
Komitetu w Warszawie. Delegacja 
Komitetu przyjęta była przez Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej, .które- 
mu wręczyła krótkie sprawozdanie z 
dotychczasowych wykonanych prac 
w Bazylice oraz odezwę do społeczeń- 
stwa w sprawie ratowania Bazyliki. 
P. Prezydent żywo zainteresował się 
pracami Komitetu i ofiarował na ten 

cel 500 zł. Następnie delegacja Ko- 

mitetu udała się do Marszałka Piłsud- 

skiego, Prezesa Rady Ministrów, mi- 

nistrów skarbu i poczt i telegrafów od 

których uzyskała znaczne ulgi w opła- 

tach pocztowych, w związku z rozpo- 

czynającą się akcją rozsyłania odezw 

i list składkowych. 
W ostatnim dniu swego pobytu w 

Warszawie, delegacja Komitetu zło- 

żyła wizytę Marszałkowi Senatu Wł. 

Raczkiewiczowi który obiecał, iż w 

najbliższym czasie będzie mógł prze- 

kazać większą kwotę na ratowanie 

Bazyliki z sum Komitetu Powodzio- 

wego. : 
Jak juž podawaly pisma, w sklad 

delegacji wchodzili: p. wojewoda Z 

Beczkowicz, J. E. ks. biskup K. Mi- 

chalkiewicz i prezes Jan Malecki. 

Kwartalne zebranie Zarządu 
Zrzeszenia Wojewódzkiego 
Zwiazku Pracy Obyw. Kobiet. 

W dniu 13 grudnia odbyło się kwartalne 

zebranie pełnego Zarządu Zrzeszenia Woje- 

wódzkiego ZPOK. przy udziale Zarządu wi- 

leńskiego i przedstawicielek kół i Zrzeszeń 

powiatowych. 
Zebranie zaczęło się odczytaniem spra- 

wozdań i debatami z referatu finansowego. 

Obrady dn. 13 rozpoczął referat p. Hillerowej 

z wychowania obywatelskiego, poczem dele- 

gatki z prowincji odczytały sprawozdania 
z prac dokonanych w powiatach w tej dzie- 

dzinić. Kolejno omawiano wyczerpujące 
sprawy Referatu Opieki nad Matką i Dziec- 

kiem, referatu Wytwórczości, wreszcie roz- 

strzygnięto po dłuższej dyskusji sprawę 

współpracy i ustosunkowania się do Koła 

Gospodyń Wiejskich, Koła: Młodzieży Wiej- 

skiej i „Kultury”. 
W obrądach Referatu Wytwórczości bra- 

ła udział p. wojewodzina Beczkowiczowa, 
która podjęła się kierownictwa jednej z sek- 
cyj tegoż referału. Członkinie Źrzeszeń pro- 
wincjonalnych uchwalily zająć się skupem 

tkanin lnianych u kobiet wiejskich i dostar- 

czaniem takowych do Bazaru Ludowego na 

potrzeby wojska podług wzorów rozmiarów 
i informacyj udzielonych przez kierownika 
Bazaru. 

Wolne wnioski zakończyły zebranie. Spra 
wozdania kół prowincjonalnych wykazują 
dodatnie wyniki prac wszystkich poszcze- 
gólnych zrzeszeń, które świetnie się rozwi- 
jają i roztaczają coraz szersze kręgi swoich 
wpływów, a serdeczny ton obrad nacechowa- 
ny zaufaniem i szczerością, dowodzi © co- 
raz silniejszej spójni zrzeszeń powiatowych 
z wojewódzkiem. Na zakończenie nadmienić 
należy, że Związek Pracy Obywatelskiej 
Kobiet wydzierżawił Schronisko nad Naro- 
czem, co daje rękojmię, że tak wycieczki 

zbiorowe jak też i pojedyńczy turyści znaj- 
dą tam z nastaniem wiosny wygodny noc- 
leg i smaczne pożywienie. 

Z. K. 

ZYKA 

Helena Romer = 
Tutejsi. Nowele. wyd. Rój. Warszawa = 

Swoi Ludzie. Nowele .wyd. L. Cho- E 
miński. Wilno. Е 

Książka o Nich. Romans. 
Chomiński. Wilno. 

Wilja u Państwa Mickiewiczó' 
(Teatr dla Młodzieży). Scena Wi- 
leńska. 

Rezurekcja Wieleńska. (Zdobycie 
Wilna w 1919.r.) Scena Wileńska. 
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3.200 dolarów łupem nieuczciwego 
wspólnika. 

Niezwykły wypadek podczas 

W dnia wczorajszym policja wi- 
leńska zaalarmowana została wiado- 
mością © niezwykłem zajściu. w le- 
kalu Banku Ziemskiego podczas 0d- 
bywającej się tam licytacji zadłużo- 
nych majątków i folwarków  ziem- 

skich. 

Szczegóły tej sensacyjnej sprawy 

przedstawiają się następująco: Mię- 
dzy osobami, które przybyły do ban- 
ku w eelu przyjęcia udziału w licy- 

taeji znajdowali się również Izaak 
Kryński, kupiec zam. przy ul. Kijow- 
skiej Nr. 2 oraz stały bywałec licy- 

taeyj M. Finfer zam. przy zauł. Nika- 
demskim Nr. 2. 

Finfer przybył na licytację, acz- 
kolwiek nie posiadał żadnej gotówki, 
licząc widocznie na jakiś poboczny 
zarobek. Jakoż szezęście mu sprzyja- 

ło, bowiem kupiec Kryński zgodził 
się przyjąć go do spółki i przystąpić 
razem do kupna licytowanego mająt- 
ku. Zgodnie z obowiązującemi prze- 

.pisami Kryński dał swemu wspólni- 
kowi na rękę 3200 dolarów z tem, 
żeby te pieniądze Finfer wpłacił do 
kasy banku jako kaucję. Finfer udał 
się do kasy zaś Kryński pozostał w 
sali lieytacyjnej, oczekując powrotu 
swego wspólnika. Oezekiwania jego 

były jednak daremne. Czas płynął, a 
Finfer nie wracał. Zaniepokojony 
dłuższą nieobecnością przygodnego 
współnika, Kryński tknięty złem prze- 
ezuciem postanowił nareszcie udać się 
do kasy i sprawdzić, eo się stało z 
Finferem i jego POR Tu odpiero 
dowiedział się, Finfer wcale nie 
zgłaszał się do kasy. Również wszel- 
kie poszukiwania Finfera w lokalu 

licytacji w Banku Ziemskim. 

banku nie dały pozytywnego rezul- 
tatu. Finfer znikł bez śladu. Otrzy- 
mawszy niespodziewanie na ręce tak 
znaczną sumę postanowił widocznie 
przywłaszczyć ją sobie i nie tracac 
chwili opuścił łokal banku. 

Poszkodowany Kryński zorjento- 
wawszy się, iż padł ofiarą oszustwa 
podniósł alarm. Natychmiast zaczęto 
szukać Finfera w calem mieście, lecz 
bez wyniku. Kryński udał się wów- 
czas do policji i złożył odpowiednie 
zameldowanie. Poszukiwania oszusta 
nd mieście nie dały też rezultatu. Zu- 
chodzi przypuszczenie, że  Finfer 
zbiegł w kierunku granicy litewskiej. 
Za zbiegiem rozesłano listy gończe. 
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z owocami wschodniemi 

tabliczka 75 groszy. 

8598 

  <YYYY
Y
T
Y
Y
Y
Y
Y
Y
V
Y
Y
Y
P
 

  

Nieprawne noszenie czapek 
uczniowskich. 

Ostatnio zanotowano, iż na terenie mia- 
sta wielu chłopców nie uczęszczających do 
szkoły nosi nieprawnie ezapki uczniowskie 
przyczem wyrostki te zachowują się wprost 
skandalicznie na ulieaeh. Bywa to powodem 
nieporozumień i kompromituje młodzież z 
danego zakładu szkolnego. Nieprawne uży- 
wanie czapek jest wykroczeniem. przewi- 
dzianem w K. K. W związku z tem p. woje- 
woda wydał władzom administracyjnym i 
policyjnym polecenie, ażeby w wypadku 
stwierdzenia podobnych faktów, winni byli 
pociągani do odpowiedzialnošei karno-są- 
dowej. Równocześnie na terenie miasta orga- 
ny szkołne będą przeprowadzały lotne in- 
spekeje, którym udzielana będzie pomoc ze 
strony policji. 3 

'masėwki lub demonstracji. 

  

Dodatkowe pociągi w okresie 
przedświątecznym. 

W. związku z przewidywanem 
wzmożeniem się ruchu pasażerskiego 
w.okresie świąt Bożego Narodzenia 
Dyrekcja P. K. P. w Wilnie urucha- 
mia 2 pociągi dodatkowe. Pociągi te 
będą w biegu od Warszawy do Wil- 
na i zpowrotem. Dodatkowe pociągi 
osobowe Nr. 713 A i 714 A będą kur- 
sowały według następującego rozkła- 
du jazdy: Pociąg Nr. 713 A odchodzi 
z Warszawy (st. Wileńska) dnia 22 
b. m. o godz. 20.20, przychodzi do Bia- 
łegostoku o godz. 0.10. odchodzi o 

godz. 0,30, do Grodna przybywa o 
godz. 2.30, zaś odjeżdża o godz. 2.40, 
do Wilna przybywa o godz. 6 rano dn. 
23 b. m. 

Pociąg Nr. 714 A odchodzi z Wil- 
na o godz. 19.50 dnia 23 b. m. przy- 
bywa do Grodna o godz. 23.00, odjeż- 
dża o godz. 23.10. Do. Białegostoku 
przybywa o godz. 1.00, natomiast od- 
jeżdża o godz. 1.20. Do Warszawy st. 
Wileńska przybywa o godz. 5.05 dnia 

24 b. m. 

Fiasco „Dnia głodnych" w Wilnie 
i na prowincji. 

Dzień wczorajszy, proklamowany przez 
Komintern jako „dzień głodnych* skończył 
się dla miejscowych komunistów zupełnem 
fiaskiem. Mimo usilnej agitacji prowadzonej 
ostatnio w Wilnie pomiędzy robotnikami, a 
szezególnie bezrobotnymi przez czynniki wy- 
wrotowe w dniu wczorajszym nie zanotowa- 
no ani jednej poważniejszej próby urządze- 
nia przez żywioły komunistyczne ulicznej 

Również noc z 
14 na 15 b, m. minęła zupełnie spokojnie. 

Pomimo to wezoraj przed gmachem ko- 

mendy polieji stał w pogotowiu samochód 
straży ogniowej, a przed rezerwą polieji dwa 

samochody ciężarowe. Również wzmocniona 

została ochrona policyjna w niektórych 
punktach miasta. 

Według otrzymanych wiadomości z pro- 
wineji, również i na terenie województwa 
wileńskiego dzień wezorajszy minął zupełnie 
spokojnie. Poza kilku -niełicznemi wypadka- 
mi rozrzucenia bibuły komunistycznej oraz 

wywieszenia transparentów komuniści nie 
wykazali żadnej działalności. (e). 
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— Dziś: Albina. 
| Środa Jutro: Florjana. 

„16 | Wschód słońca —g. 7 m. 38 
Zachód  —g. 15m.25 

Spostrzeżenia Zakładu Motoersiogii U. $. В. 

w Wilnie z dnia 15 XII - 1851 reku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 738 

Temperatura średnia * -j- 2° С. 

iš uajwyfeza: + 4 С. 

© najniższa: — 1° С. 

Opad w milimetrachi 

Wiatr przeważający: połudn.-żach. 

Tendencja barom.: silny spadek, pot. wzrost. 

Uwagi: pochmurno, deszcz. 

KOŚCIELNA. 

— Roraty Urzędników Państwowych. W 

niedzielę dnia 20 grudnia r. b. o godzinie 7 

rano odprawione zostaną Ww Kościele Św. Je- 

rzego roraty Urzędników Państwowych. Ka- 

zanie wyglosi Ks. Dr. Kazimierz Kucharski 

mJ. 
Uprasza się o wzięcie jak najliczniejszego 

udziału we wspomnianem nabożeństwie. 

= OSOBISTA 
— Kolei Państwowych inž. K. 

Falkowski wyjechal w dniu 15 grudnia wie- 

<czorem do Warszawy, na konferencję pod 

przewodnictwem p. ministra komunikacji 

Kuhna w sprawach ruchowych i sanitar- 

nych. 

MIEJSKA. 

— Ostateczne zlikwidowanie pożyczki an- 

glelskiej. W dniu wczorajszym powrócił z 

Londynu delegat samorządu wileńskiego me- 

cenas Bagiński, który jako przedstawiciel 

Magistratu m. Wilna brał udział w konco- 

wym etapie rejestracji obligacyj pożyczko- 

wych, Prące te zostały już definitywnie za- 

kończone i w związku z tem pożyczkę an- 

gielską uważać należy za ostatecznie zlikwi- 

dowaną. Dzięki temu można już obecnie 

globalną cyfrę zadłużenia Magistratu z tytu- 

łu tej pożyczki ustalić na sumę blisko 400 

tysięcy. funtów szterlingów. Połowę długu 

na podstawie osiągniętego porozumienia za- 

płaci skarb państwa, pozostałą zaś połowę 

gmina m. Wilna. 
W związku z powrotem mec. Bagińskie- 

go w dniach najbliższych zwołane zostanie 

posiedzenie Komisji do likwidacji pożyczki 

angielskiej oraz nadzwyczajne posiedzenie 

Magistratu. Posiedzenia te mają na celu za- 

znajomienie miarodajnych czynników miej- 

skich z finalizacją prac likwidacyjnych. 

— Rozparcelowanie majątku miejskiego 

Tupaciszki. Na wczorajszem posiedzeniu Ma- 

gistratu znalazła się między innemi sprawa 

rozparcelowania majątku miejskiego Tupa- 

ciszki. Jak wynika ze sprawozdania złożo- 

nego z przebiegu prac parcelacyjnych cały 

majątek podzielony został na 77 działek, 

które zostaną przez Magistrat sprzedane. 

— Budowa Ośrodka Zdrowia. Magistrat 

m. Wiłna, jak się dowiadujemy, dąży za 

wszelką cenę do jak najszybszego wykończe 

nia nowobudującego się gmachu Ośrodka 

Zdrowia przy zbiegu ul. Kijowskiej i zauł. 

Kucharskiego. Gmach ten został wzniesiony 

już pod dach, roboty jednak ustały nasku- 

tek wyczerpania się kredytów. Obecnie dzię- 

ki staraniom Magistratu władze centralne 

przyrzekły dotację na finalizację budowy. o 

jak najrychlejszy przydział tych kredytów 

samorząd wileński ponowił obecnie starania. 

. : LITERACKA. 
— Dzisiejsza „Środa Literaeka* wypeł- 

niona zostanie referatem p. Elgi Kera, któ- 
ra mówić będzie na temat: „Współczesny 
Niemiec wobec kryzysu kultury*. Po refe- 
racie odbędzie się dyskusja w języku polskim 

Początek o godz. 8 m. 30 wiecz. Wstęp 

dla członków rzeczywistych i sympatyków 
bezpłatny, wprowadzeni goście płacą 1 złoty. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Zarząd Koła Prawników zawiadamia, 

iż od dnia 17 b. m. 1931 r. do dnia 8 stycz- 
nia 1932 r. dyżury członków Zarządu Koła 
i wszystkie agendy będą czynne tylko we 
wtorki i piątki w godz. 16 — 17. 

Komitet Dorocznego III Bału Prawników 
będzie czynny codziennie w godz. 16—17. 

— Komunikat Bratniaka. Zarząd Stowa- 
rzyszenia Bratnia Pomoc Polskiej Młodzieży 

Akademickiej Uniwersytetu Stefana Batorego 

w Wilnie podaje do ogólnej wiadomości 
członków Stowarzyszenia, iż na zebraniu 
swem w dniu 30: października 1931 r. wobec 
żądamia Komisji Rewizyjnej i Nadzwyczaj- 
nej Komisji do zbadania gospodarki Mensy 
postanowił zwołać zgodnie z par. 17 Statu- 
tu Stowarzyszenia pkt. c. liczba 2 Nadzwy- 
czajne Walne Zgromadzenie z następującym 
porządkiem dziennym: 

1) Wybór przewodniczącego, 
2) Sprawozdanie Nadzwyczajnej Komisji 

do Zbadania Gospodarki Mensy Akademic- 
kiej, 

3) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, 
4) Zatwierdzenie budżetów za rok 1931 i 

1932, 
5) Uchwalenie statutu Sądu Koleżeńskiego 
Wobec zaszłych wypadków i zamknięcia 

uniwersytetu, Zarząd Stowarzyszenia nie 
mógł ogłosić i zwołać w przewidzianym ter- 
minie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadze- 

  

. Jednocześnie Kurator Stowarzyszenia po 
wiadomił Zarząd, iż władze Nadzorcze nie 
zezwalają na odbycie się Walnego Zgroma- 
dzenia przed ferjami Bożego Narodzenia. 

Wobec powyższego Zarząd Stowarzysze- 

nia komunikuje, że Nadzwyczajne Walne 
Zebranie zostanie zwołane w najbliższym ter 
minie po ferjach Bożego Narodzenia, z chwi 
lą uzyskania zezwolenia na Walne Zebranie 
ze strony Władz Nadzorczych Stowarzysze- 
nia. 

— Urzędowanie w Bratniej Pomocy. Se 
kretarjat Bratniej Pomocy Polskiej Młodzie- 
ży Akademickiej Uniwersytetu Stefana Ba- 
torego w Wilnie zawiadamia, iż Biuro i A- 
gendy począwszy od dnia 15 b. m. do dnia 
19 i od 29 do 3 stycznia 1932 r. włącznie 
czynne będą tylko od godz. 1 do 3 p. p., 
ńatomiast od dnia 20 do 25 b, m. nie będą 

wcale czynne. 

GOSPODARCZA. 
— Z Izby Przemysłowo-Handlowej w 

Wilnie. Izba Przemysłowo-Handlowa w Wil- 

nie przypomina płatnikom podatków  pan- 

stwowych (przemysłowego, majątkowego, 

gruntowego i spadkowego), że. zaległości z 

tytułu tych podatków, powstałe do dnia 31 

marcą 1930 roku, mogą być opłacane przez 

wytwórców żyta, pszenicy, jęczmienia, ziem, 
niaków, grochu, bryki i drzewa opałowego 
temi artykułami w naturze. Płtnicy, którzy 
pragną skorzystać z tej możliwości, powin- 
ni złożyć do dnia 20-go grudnia r. b. odnoś 
ną deklarację we właściwym Urzędzie Skar- 
bowym który naskutek złożenia deklaracji 
wstrzyma egzekucję. 

Szczegółowych informacyj w tej sprawie 
udzielają: Izba  Przemysłowo-Handlowa w 
Wilnie (ul. Trocka 3), Wojewódzki Komitet 
do Spraw Bezrobocia (Magdaleny 2, lokal 
Urzędu Wojewódzkiego) w sprawie zaś spła- 
ty drzewem opałowem informacyj udzielają 
ponadto organizacje drzewne: Związek Prze 

mysłowców Polskich Sekcja Drzewna (Ho- 
tel Europejski), oraz Wileński Związek Prze 
mysłowców 1 Kupców Drzewnych (W. Po- 
hulanka 5). 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— „Ognisko* przy gimnazjum im. Ad. 

Miekiewicza w Wilnie zaprasza wszystkich 
absolwentów tegoż gimnazjum o przybycie 
na tradycyjną wilję, która odbędzie się w 
niedzielę dnia 20 b. m. o godz. 19 (7 wiecz.) 
w gmachu gimnazjum. 
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ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Odezyt o tyfusie płamistym. We czwar- 

tek dnia 17 grudnia r. b. o godz. 6ej wieczo- 
rem odbędzie się w Ośrodku Zdrowia, ul. 
Wielka 46, odczyt dr. F. Wasilewskiego p. 
t. „Tyfus plamisty*. Wstęp bezpłatny. 

— Zebranie Koła Wil. Tow. N. S. Ś. i W. 
Zarząd Wileńskiego Koła Towarzystwa Nau- 
czycielskiego Szkół Średnich i Wyższych 
(T. N. S. W.) podaje do wiadomości swoich 
członków, że w czwartek, dnia 17 b. m., od- 

będzie się zebranie Koła w gimn. im. A. Mic- 
kiewicza o godz. 19. Porządek dzienny obej- —- 
muje szereg ważnych spraw aktualnych za- 
równo ogólnych, jak zawodowych. 

— Wil. Towarzystwo Ginekologiczne. Za- 
rząd Wil. Tow. Ginekologicznego podaje do 
wiadomości, iż w dniu 17 b. m. o godz. 20-ej 
w lokału Kliniki Położniczo Ginekologicznej 
U. S. B. (ul. Bogusławska 3) odbędzie się 
Naukowe Posiedzienie Towarzystwa Gineko- 
logicznego, z następ. porządkiem dziennym: 

1) Pokazy preparatów z Kliniki U. S. B. 
2) Dr. R. Łuczyński „Borowina Krynicka 

i jej działanie". 
3) Dr. W. Karnicki „Wrażenie z pobytu 

w klinikach zagranicznych. 

SPRAWY BIAŁORUSKIE. 
— Gospodarcze ezasopismo „Sacha“. Po 

dłuższej przerwie ukazał się poprzednio wy- 
dawany miesięcznik gospodarczy „Sacha*%. — 
Pismo jest dobrze i fachowo redagowane. 

RÓŻNE. 
— Ubezpieczenie rodzin urzędników pań- 

stwowych w Kasach Chorych. Wobec licz- 
nych nieporozumień na tle prawa do pań- 
stwowej pomocy lekarskiej przysługującego 
członkom rodzin urzędników państwowych, 
władze administracyjne wyjaśniają, że człon 
kowie takich rodzin mają tyłko wtedy prawo 
do pomocy lekarskiej ze strony państwa, je- 
Śli ojciec ich otrzymuje i pobiera na nich 
dodatek ekonomiczny. Od państwowej po- 
mocy lekarskiej wyłączeni są w każdym 
razie członkowie rodziny, którzy podlegają 
obowiązkowi ubezpieczenia w Kasie Chorych 
czyli w wypadku gdy są zatrudnieni w sa- 
morządzie lub w jakiejkolwiek innej insty- 
tueji. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski w „Latni* Ostatnie przed 

stawienia „Pana posła i Julji*, Dziś we śro- 
dę dn. 16-go b. m. o godz. 8-ej w. doskonała, 
współczesna komedja satyryczna „Pan poseł 
i Julja" K. Leczyckiego i J. Mackiewicza. In- 
teresująca nowość ta, ciesząca się w Wilnie 

zasłużonem powodzeniem, zarówno dzięki 
dowcipnej treści jak i starannemu wykona- 
niu — schodzi z afisza w dniach najbliższych, - 
ustępując miejsca następnej premjerze. 4 

toy i dni następnych „Pan poseł i Ju- 

— Teatr Miejski na Pohulanee. Ostatnie 
wienia „Teatru wiecznej wojny*. 

Dziś we środę dn. 16 b. m, o godz. Ś-ej w. 
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ujrzymy fascynującą sztukę M. Jewreinowa 
„Teatr wiecznej wojny, w reżyserji Stanisła- 
wy Wysockiej, w wykonaniu najwybitniej- 
szych sił zespołu oraz licznych statystów. 

Jutro i dni następnych „Teatr wiecznej 
wojny“. 

— Piątkowa premjera w „Lutni“. W. nad- 
chodzący piątek dn. 18-go o godz. 8-ej w. 
odbędzie się premjera jednej z najlepszych 
e Verneuilla* „Tak się zdobywa kobie- 

Świetną komedję tę, niegraną dotąd w 
Wilnie, wprowadza na naszą scenę reżyser 
Karol Wyrwicz, który jednocześnie objął 
jedną z ról głównych. W pozostałych ujrzy- 
my: pp. Brenoczy, Detkowską, Lubowska, 
Bieleckiego, Dejunowicza, Domańskiego, Jaś- 
kiewicza, oraz Wołłejkę. Niemałą atrakcją bę- 
dzie zapewne piosenka „Rumba*, śpiewana 
w czasie akcji przez p. Irenę Brenoczy. Wnę- 
trza pomysłu W. Makojnika stworzą komedji 
odpowiednie ramy wytworności i elegancji. 

— Sobotnia premjera na Pohulante. W 
nadchodzącą sobotę dn. 19 b. m. o godz. 8-2j 
w. odbędzie się premjera najnowszej komed ji 
Leopolda Marchanda „Logika pana Baltaza- 
ra“ w režyserji Wacława Radulskiego. Obsadę 
tej niezwykle dowcipnej komedji stanowią: 
pp. Kamińska, Szpakiewiczowa, Stanisław- 
ska, Budzyński, Ciecierski, Czapliński, Det- 
kowski, Gliński Karpiński, Łubiakowski, Sko- 

limowski oraz Zastrzeżyński. 
— Zamiast dorocznej choinki — „Kop- 

ciuszek* — dla dzieci członków Zjednocze 
nla Kołejoweów Polskich, grany będzie w Te- 
atrze „Lutnia* w poniedziałek 28 grudnia 
o godz. 16. 

Bilety bezpłatne wydaje Zarząd Okręgo- 
wy Z. K. P. za okazaniem legitymacji człon- 
kowskiej poczynając od 15 grudnia r. b. 

RADJO 
ŚRODA, DNIA 16-go Grudnia 1931 roku 

11.58: Sygnał czasu. 13.40: Aud. rolnicze. 
14.35: Program dzienny. 14.40: Muzyka z 
płyt. 15.15: Kom. 15.25: „Mala skrzyneczka“. 
15.45: Koncert dla młodzieży (płytyi. 16.20: 
„Rządy polskie w Prusach Wschodnich za 
Zygmunta Augusta"  —odczyt. 16.40: Co- 
dzienny odcinek powieściowy. 16.50: „Po- 
wieść połska w niebezpieczeństwie* — poga- 
danka. 16.55: Lekcja angielskiego. 17.10: 
„Ostatnia królowa Oceanji* — odczyt. 17.35: 
„Tetmajer w słowie i pieśni". 18.20: Ryszard 
Straus — „Don Juan“ — poemat symf. 18.50 
Chwilka strzelecka. 19.00: Ostatnie wiadomo- 
ści o Polsce z prasy litewskiej“ — 19.15: 
Płyta gramofonowa. 19.20: „Nasze miasto 
z lotu ptaka“ — feljeton. 19.40: Program na 
czwartek. 19.45: Prasowy dziennik radjowy. 
20.00: Lekkie piosenki. 20.30: Koncert Stow. 
Miłośników Dawnej Muzyki. 22.15: Muzyka 
(płyty). 22.30: Kom. 22.45: Muzyka (płyty). 
23.00: Muzyka taneczna. 

CZWARTEK, DNIA 17 GRUDNIA 1931 R. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Kom. meteor. 
pogadanka i koncert szkołny. 15.00: Pro. 
gram dzienny. 15.05: Komunikaty. 15 
„Wśród książek*. 15.50: Audycja dla dzieci. 
16.20: Lekcja francuskiego. 16.40: Codzienny 
odcinek powieściowy. 16.50: Muzyka (płyty) 
utwory Chopina. 17.10: „Gdybyśmy byłi dzieć 
mi* — odczyt. 17.30: Koncert kameralny. 

  

   

18.50: Kom. tow. gimn. „Sokół*. 19.00: 
„Skrzynka pocztowa Nr. 180“, 19.20: Muzy- 
ka (płyty). 19.25: Program na piątek. 19.30: 
„Sanatorjum przeciwgruźlicze na Wileńsz- 
czyžnie“ pogadanka. 19.45: Prasowy dziennik 
radjowy. 20.00: „W 10-tą rocznicę Śmierci 
G. Zapolskiej“ — odczyt. 20.15: „Nowoczesna 
muzyka belgijska“ — feljeton. 20.30: Kon- 
cert europejski z Brukseli. 22.00: Skrzynka 
techn. 22.15: Koncert solistki. 22.50: Komuni 
katy. 23.05: Spacer detektorowy po Europie. 

NOWINKI RADJOWE. 
JUBILEUSZ KAZIMIERZA TETMAJERA. 

W bieżącym miesiącu upływa 45 lat od 
chwili ogłoszenia drukiem pierwszego utwo- 
ru Kazimierza Tetmajera, jednego z najzna- 
komitszych współczesnych pisarzy połskich. 
W celu uczczenia jubileuszu twórcy „Na 

skalnem Podhalu* Rozgłośnia Wileńska na- 
daje dziś audycję, w której szereg pieśni do 
słów Tetmajera odśpiewa p. Zofja Bortkie- 
wicz Wyłeżyńska, a jako recytator prozy i 
poezyj mistrza słowa wystąpi p. Zbigniew 
Śmiałowski. 

WILNO Z LOTU PTAKA. 

Wilno z Góry Zamkowej przedstawia 
wspaniały, niezapomniany widok. Ale żeby 
jednym rzutem oka objąć panoramę całego 
miasta trzeba wznieść się znacznie wyżej 
ponad Górę Zamkową. Dokona tego autor 
„Miasta pod chmurami* Witołd Hulewicz, 
który opowie dziś o godz. 19.20 jak wygląda 
Wilno oglądane z lotu ptaka. Będzie to za- 
razem wstęp do cyklu feljetonów o Wilnie, 
które tylekrotnie opisywane, wciąż kryje w 
swych zaułkach jakieś tajemnice. 
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Maksymalne ceny na mięso 
Wileńskie Starostwo Grodzkie  ustaliło 

obowiązujące z dniem 16 grudnia 1931 roku 
ceny na mięo jak rrastępuje: za 1 klg.: 

Mięso wołowe I gat z dodatkiem 30 proc. 
— 1,10 zł. 

Mięso wolówe II gat. 
kości 0,85 zł. 

Mięso wołowe I gat. bez kości — 1,50 zł. 
Mięso wołowe II gat. bez kości — 1,30 zł. 

Mięso wołowe koszerne — 1.80 zł. 
Dalej ustalone zostały również z dniem 

16 b. m. przez Starostwo Grodzkie następują- 
ce ceny na mięso wieprzowe i wyroby ma- 
sarskie: za 1 klg. zł.: 

Słonina świeża 2,00 zł: — wędzona 2,60, 
sołona I gat. 2,40, solona II Bat. 2,00, węgier- 
ska 2,60 zł. 

Sadło świeże 2,20, sołone 2,20, 
— 2,20 zł. 

Boczek świeży — 1,50 zł. 

Schab świeży nierąbany 1,50, świeży rą- 

   koše: 
z dodat, 30 proc. 

wędzone 

„bany 1,70, wędzony 4,00 zł. 

Szynka świeża — 1,40, wędzona gotowa- 
па — 4,00 — westfalska — 4,00 zł. 

Szynka wędzona — 2,20 zł. 

Polędwica wędzona — 4,00 zł. 
Karkowina wędzona gotowana — 4,00 «ł 

Rozmaitości I gat. — 3,70 zł. 
Rozmaitości II gat. — 2,70 zł. 

Boczek wędzony gotowany — 2,50 zł. 
Łopatki — 1,30 zł. 

KUR J ER 

Głowa — 0,80 zł. 
Nogi — 0,50. 
Nerki i wątroba — 0,80 zł. 
Kiełbasa świeża 1,70, — czosnkowa 

1,20, — brunszwicka — 4,80, — salami —- 
4,80, kiełbasa litewska 4,00, — myśliwska 

3,20, lubelska 3,10, kiełbasa sucha lubelska 
3,40, martadela 3,00, pasztetowa 2,70, kieł- 

basa krakowska sucha 3,00, — krakowska 
Świeża 2,50, herbatnia 2,50. 

Serdelki 2,80, parówki 3,00 zł. 
Sałceson włoski 2,60, szwabski — 1,50, 

— zwyczajny — 1,10 zł. 
Obrzynki I gat. 1,80, 
Szmalec — 2,80 zł. 
P. Starosta Grodzki na podstawie rozpo- 

rządzenia Pana Wojewody Wileńskiego z dn. 
29 sierpnia 1931 roku (Dz. Urz. Woj. Wit. 
Nr. 8 poz. 113 z 1931 roku) upoważniającego 
Starostę Grodzkiego do normowania cen mą- 
ki, chleba, mięsa, przetworów mięsnych i t. 
d. uchylił zarządzenie swe z 4 listopada 1931 
roku w przedmiocie cen maksymalnych na 
mięso wołowe, wieprzowe i wyroby masac- 
skie i ustalił wyżej wyszczególnione ceny, kto 
re obowiązują z.dniem 16 grudnia b. r. 

Winni żądania lub pobierania wyższycu 
cen od wyznaczonych będą karani w drodze 
administracyjnej w myśl art. 4 i 5 Rozporz. 
Prez. R. P. z dnia 31 sierpnia 1926 roku O za- 
bezpieczeniu podaży przedmiotów powszed- 
niego użytku (Dz. U. R. P. Nr. 91 poz. 527) 
aresztem do sześciu tygodni lub grzywną dr 
3.000 sł. 

POORPRUSOEZ A WETO REAROZORE TATA 

(h'cago — miasto zbrodniarzy, 
Chicago „cieszy się* w Europie opinją 

miasta przestępców. Zrozumieć jednak sytu- 
ację w Chicago może tylko ten, kto zapomni 
na chwiłę 0 warunkach życia w Euro- 
pie, - о policji europejskiej, "o  przestęp- 
cach europejskich. Większość zbrodni roz- 
grywa się w Chicago między światem 
policjj a przstępców, w obrębie społe- 
czeństwa samych przestępców. Amerykanie 
mają zresztą 0 swojej policji zupełnie 
inne pojęcie, niż  Europejsczycy. Cieszy 
nie inne pojęcie, niż europejczycy. Cieszy 
się ona w Stanach opinją skorumpowanej 
organizacji, nie zażywa szacunku w kołach 
mieszczaństwa. Amerykanin, mieszkaniec Chi 
cago czy Buffalo lub N. Yorku, nie ufa swej 
policji, obawia się jej raczej. Banki wiel- 
kie koncerny utrzymują własną policję pry- 
watną, zamożne dziełnice miejskie organi- 
zują własną straż, miljonerzy utrzymują dla 

własnej ochrony dobrze płatnych detekty- 
wów. Stąd ta niezrozumiała na gruncie еи- 
ropejskim popularność i popłatność instytu- 
tów a la Pinkerton, których istnieją i pro- 
sperują dziesiątki. 

Przyznać należy, iż przestępstwo jako 
ezyn kwalifikowane jest i oceniane w Amery- 
ce inaczej, niż w Europie. Prohibicja stwo- 

rzyła naprzykład cały przemysł, całą klasę 
łudzi obchodzących prawo, a jednak tolero- 
wanych i przez opinję amerykańską w pew- 
nym sensie cenionych. Prasa amerykańska 
traktuje przestępstwa w wielkim stylu jako 
sensację, przestępców przedstawia jako rekor 
dzistów—rekard w Ameryce stwarza renoinę 
i sławę. Stąd feż przestępcy chlubią się re- 

— II gat. — 1,10 zł. 
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klamą prasową i starają się na nią zasłużyć 
swemi wyczynami. 

W Ameryce, w wielkich miastach istnie- 
ją całe armje zawodowoych kryminalistów, 
specjalistów od zamachów bombowych, pod- 
kopów mistrzów władania karabinem masz .- 
nowym, granatem ręcznym. Ludzie ci są w 

każdej chwili do dyspozycji „interesantów*': 
za odpowiednią cenę, według ustalonej ta- 
ryfy, można zawsze wynająć specjalistę, lub 
całą bandę fachowców od włamań, mor- 
derstw, zamachów na pociąg etc. 

Rozpowszechnienie zbrodni stwarza cu- 
riosa specyficznie amerykańskie. W Chica- 
go i N. Yorku istnieją naprzykład kpawcy, 
warsztaty krawieckie, których specjalnością 
jest szycie ubrań ze schowkami na broń. 

Przy tak szerokiem zastosowaniu metod 
i sposobów przestępczości, nie każdy ama- 
tor może odrazu zająć się intratnem rze- 

miosłem włamywacza, gangstera czy bandy- 
ty. Musi przejść szkołę. Musi otrzymać „dy- 
płom*. W Chicago wykryto i zlikwidowano 
w ostatnich czasach osiem „liceów*, z któ- 
rych każde p dało specjalne wydziały, 
naprzykład rozbijania szyb wystawowych, 
podkładania bomb pod drzwi, podpalania bu- 

dynków, psucia torów kołejowych etc. etc. 
etc. 

Przestępczość stwarza skomplikowane sy- 

tuacje. Napastowani, gnębieni kupcy, domy 
handlowe, przedsiębiorstwa probują aseku- 
rować się przed zamachami, włamaniami, 
kradzieżami. Wchodzą w kontakt z przy- 
wódcami band. Układają się z nimi. Za tyle 
a tyle to setek czy tysięcy dołarów okupu 
rocznego banda „czarnego Jima* czy „krzy- 
'wego Johna* obowiązuje się nie dopuszczać 
do kradzieży sklepu, magazynu, biura w tej 
a tej dzielnicy. Umowa dotrzymywana jest 
skrupulatnie. Przestępcy opłacani bronią na- 
wet swego „klijenta* przed napadem jakie- 
goś outsider'a, któryby chciał eksploatować 
cudzą w tym wypadku grządkę. 

Biada jednak tym, którzy odrzucają pro- 
pozycję „asekurowania się”, złożoną przez 
przedstawiciela bandy Jima czy Johna. Nie 
pomoże im ani policja, ani mocne zamki, 
ani detektywi. Sklep ich będzie napastowany, 
okradziony, podpalony. Oni sami padną ofia- 
rą napadu, pewnego wieczora, na bocznej 
ulicy. Porachują się z nim. I wreszcie opor- 
ny „klijent* podda się. Podpisze umowę z 
„towarzystwem asekuracyjnem*, wpłaci o- 
kup, i za tę cenę będzie korzystał z bezpie- 
czeństwa. 

   

R. R. 

Hi L 

Humor. 
MOŽNA I TAK... 

Zdenerwowany dłużnik woła do wierzy- 
ciela: 

— (o pan chce, pieniądze, czy życie? 
Wierzycieł spokojnie: 
— Mogą być weksle... 

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

Ne. 290 (2232) 

Wójt i sekwestrator gm. prozorockiej 
za nadużycia skazani na więzienie. - 

"W! ezerwcu ubiegłego roku Związek Re- 
wizyjny Spółdzielni Robotniczych w Wilnie 
ujawnił nadużycia, jakich dopuszczali się 
wójt gminy prozorockiej, Wacław Kuczew- 
ski oraz sekwestrator tegoż urzędu gminne- 
go, Jan Samotkowski. 

  

Okazało się, iż Kuczewski, będąc jedno- 
cześnie kasjerem spółdzielni Lniarskiej i Ka 
sy Stefczyka w Prozorokach od dłuższego 
czasu nie może wykazać się saldem gotów 
kowem, a w razie potrzeby przenosi pienią- 
dze z jednej instytucji do drugiej. 

  

  

Prócz tego podniósł kilkakrotnie z Kasy 
Stefczyka sumy na rachunek urzędu gminy, 
lecz pieniędzy tych nie zaksięgował. 

Celem ukrycia braku kasowego już w 
kwietniu ub. roku w czasie rewizji Kuczew- 
ski przedłożył książeczkę wkładową Kasy 
Stefczyka z wpisem na dobro urzędu gminy 
w kwocie 4.310 zł. 19 gr. aczkolwiek w rze- 
czywistości na rachunku tym było zaledwie 
410 zł. 19 gr. 

Ostatnio Kuczewski przywłaszczył sobie 
pieniądze w kwocie 13.145 zł. 32 gr. pobra- 
ne z Kasy Słefczyka dla urzędu gminy ty- 

tułem zwrotu pożyczek udzielonych  rotni- 
kom na zakup siewu. 

Jednocześnie stwierdzono, iż sekwestrator” 
gminy Samotkowski pobrał tytułem podatku 
od Itmana i Szatybełki 500 zł., zaś w grzbie- 
cie kwitu na inne nazwisko wpisał zaledwie- 
1 ał., przywłaszczając w ten sposób 499 zł. 

w iku likwidacji tych nadużyć w stam 
oskar: z art. 578 cz. 1 i III K. K. posta- 

wieni zostali Kuczewski i Samotkowski oraz: 
członkowie zarządu Kasy Stefczyka W. Ku- 
lesza i A. Łowczynowski. 

Proces toczył stę przed III-im Wydziałem: 
karnym sądu okręgowego pod przewodnie 
twem wiceprezesa p. W. Brzozowskiego £ 
przy udziale p. p. Cz. Sienkiewicza i J. Za- 
niewskiego. 

Przewód sądowy w zupełności dowiódł 
winę osk. Kuczewskiemu i Samotkowskie- 
mu, a wobec tego zgodnie z wnioskiem wice- 
prokuratora p. O. Jacuńskiego sąd skazał 
Kuczewskiego na 3, Samotkowskiego na £ 
rok więzienia, zamieniającego dom poprawy. 

Podsądnych Kuleszę i Łowczynowskiego 
dla braku cech przestępstwa sąd uniewinnił. 

Ka-er. 

    

    

NA WILEŃSKIM BRUKU 
SENSACYJNE ARESZTOWANIE TECHNIKA 

K. P. Z. B. 

W Wilnie aresztowany został przez funkejo- 
narjuszy wydziału śledczego wybitny komu- 
nista, technik K. P. Z. B.; który przybył z 
rozporządzenia Kominternu z Mińska do 
Wilna celem przygotowania wystąpień anty- 
państwowych. Podczas przeprowadzonej re- 
wizji znaleziono przy wywrotoweu większą 
sumę gotówki oraz mnóstwo różnej litera- 
tury 1 okėlnikėw С. К. W. K. P. Z. B. Te- 
chnika komunistycznego skierowano do dy- 
spozycji władz sądowych, które połeciły go 
osadzić w więzieniu na Łukiszkach. (e). 

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK. 

Wezoraj w godzinach wieczorowych wra- 
cając z miasta do swego mieszkania przy ul. 
Cmentarnej Nr. 2 właściciel młynu Jaakieł 
Szapiro na skutek ślizgawiey upadł tak nie- 
szezęśliwie, że złamał rękę. Pierwszej pomo- 
cy udzieliło mu pogotowie ratunkowe. (e). 

WYKRYCIE NOWYCH SPRAWEK MŁODO- 
CIANEGO ZŁODZIEJASZKA, 

Zatrzymany niedawno znany zawodowy 
złodziej Kasperski Stanisław o którym plsa- 
liśmy obszerniej poprzednio przyznał się, że 
dokonał kradzieży futra damskiego (dachy) 
palta, obszytego srebrzystym lisem, oraz 
garderoby damskiej, bielizny  pościełowej, 
drobnej biżuterji i obuwia, łącznej wartoś- 
ei 1300 zł. na szkodę Kołłątajowej, zam. przy 
ul. Pańskiej 4. Skradzione rzeczy sprzedał 
Rondomańskiemu Kazimierzowi (Kowieńska 
4), u którego w ezasie rewizji skradzione rze- 
€zy odnaleziono i zwrócono poszkodowanej. 
Pasera Rondomańskiego również zatrzymane 

Pozatem w toku dalszych dochodzeń, 
przeprowadzonych w sprawie kradzeży gar- 
deroby męskiej i damskiej oraz bielizny, na 
łączną sumę 580 zł w lekału T-wa Krajo- 
znawczego przy ul. św. Anny 13, na szkodę 
Pleskus Jana, zam. we wsi Tymiee gm. iu-- 
ezajskiej pow. postawskiego, ustalono, iż też 
kradzieży dokonał Kasperski Stanisław. 

Tenże Kasperski dokonał kradzieży wa 
Hzki z zawartoscią materjału na ubranie о-- 
raz innyeh drobnych, rzcezy łącznej wartości 
700 zł. na szkodę Raśniewskiej Ireny (Mickie- 
wieza 20). Skradzione przedmioty sprzedał 
paserowi Bojechowi 'Fewełowi (Kijowska 22), 
u którego skradzionych rzeczy nie odnalezio» 
no, 

ARESZTOWANIE PASEROW, 

W związku ze złikwidowaniem przez po- 
licję niebezpiecznej szajki złodziejskiej no- 
cy wczorajszej policja Śledcza zatrzymała 5 
paserów, w mieszkaniach. których podczas 
przeprowadzonych rewizyj ujawniono rzeczy 
pochodzące z kradzieży. Dalsze dochodzenie 
w toku. tc). 

PORANIONY PODCZAS WYCHODZENIA. 

Z KINA. 

W dniu 13 b. m. szpital św. Jakóba po- 
wiadomił, že 4 h. m. do Szpitala tego został 
dostarczony Jaskuł Józef (Lwowska 24) z 
raną ciętą i kłutą w ohołicy prawego boku... 

Zbadany Jaskul oświadczył, że w dniu 4 b. 
m., gdy wychodził z kina Miejskiego, został: 
uderzony jakiemś ostrem narzędziem przez 
nieznanego osobnika, Rtóry zbiegł. Stan ran. 
nego życiu nie zagraża. Dochodzenie w tej 
sprawie wszczął Wydział Śledczy. 

| py eee err oe gą pay yty yz 

przyjmuje ogłoszenia ż 8 По n-ru świątecznegi 
Godz. Kim Miejskie 

SALA MIEJSKA 

ui. Ostrobramska 5. 

Od poniedziałku 14.XH. 

4—6—8—10 Biała niewolnica 
W rolach głównych: 
Liana Hald i Wto- 
dzimierz Gajdarow 

Koncertowa orkiestra pod batutą p. M. Salnickiego. ' 
Początek o godz 4. 6, 8 i 10 wiecz. Ceny miejsc: balkon 30 gr., parter 60 gr. Kasa ezynna od 330 do 10 wiecz. 

"———————wu PREMJERA! „CHATA ZA WSIĄ" ukaże się już dnia 21 b. m.   
  

Bźwięk. Kino-Teatr Dziś! 

HELI0S 
Wileżska 38, tel. 9-26 

Połski dźwiękowy epos wojenny! 
Reżyserja Jana Przybylskiego. 

Dzieje wielkiej miłości i poświęcenia. 
Potężne sceny batalistyczne, 

Sensacja dnia! 

KRWAWY WSCHÓD 
W rol. główn.: Miecz. Cybulski, О1а Obarska, Ema Szabrańska i in. 

W filmie tym usłyszymy najnowszy przebój muzyczny „Nam kochać nie wolno" 
Początek seansów o godz, 4, 6, 8 i 10'15, w niedziele o godz. 2-ej. Na 1-szy seans ceny zniżone. 
  

Dziśi 

Kabarety paryskiel 

Bźwięk. Kino-Teatr 

Hollywood 
Mickiew J tel. 15-28 

Przebój śpiewno-dźwiękowy! 

Tańce! Śpiewył Noce paryskie (Montparnasse) 
W roli glównej ulubieniec kobiet, bohater filmu „Droga do Raju* 
NAD PROGRAM: 

HENRY GARAT. 
Dodatek dźwiękowy i Tygodnik dźwiękowy Paramountu. 

Focmek | seansów o godz. 4, 6, 8 i 10'15, w dnie świąt. o godz. 2-ej. Na l-szy seanse ceny znižone. 
  

* Dźwiękowó Kino 

C6/INS 
>|, Wielka 47, tel. 15-41 

'dramat 

Dziši a 

dźwiękowy 

tajemniczą zbrobnię. 
Początek o godz, 4, 6, 8.i 10,30, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. 

Trz y strzały (Tajemnicza Śmierć) 
W rolach głównych: Warner Oland i Margaret Churchill. Słynny detektyw Scotand Jard wykrywa 

— NAD PROGRAM: ATRAKCJE DŹWIĘKOWE. 
Na |-szy seans ceny zniżone. 

  

_ Bźwięk. Kino-Teatr Dziśl 

PAN 
slioa Wielka 42. 

Niezwykly 

- egzotyczny filmi 

Przepyszne sceny walki z Kabylami. 
nej Wyspy. Niezwykła reżyserja. 

Noce Marokańskie (Krew na pustyni) 
W rolach głównych: Jack Holt, Dorothy Sebzstian i Ralph Graves. 

Tragiczna miłość dwóch przyjaciół do jednej kobiety. 
Początek o godz. 4, 6, B i 10.30, w dnie świąt. o godz. 2-ej. 

Ucieczka z Piekiel- 
Ceny od 40 gr. 

  

Kino Kolejowe 

(GNISKO 
(obok dworca kolejow.) 

  

z życia 
Dziś! Wspaniały film 

najmodniejszej 
ulicy świata p. t. 

Rzecz dzieje się w Paryżu. 

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

Ulica pokusy (Ie i: li Bi) 
W rołach głównych wybitni artyści francuscy: A. Lafayette piękna paryžanka, 

Przepiękny. nad- 
zwyczajny 10-akt. 
dramat miłosny. 

L. Mathot wybitny aktor francuski i M. TOdt ulubieniec kobiet. 
Nast. progr.: Tancerka Katarzyny II ze znak. O. Runiczem. 

  

|Dziś! Wielkie 

arcydzieło dźwięk. 

Dźwiękowe kino 

Światowid 
wi. Mickiewicza 9. 

Już wkrótce 
wielkie przeb. „DIÓdma Przykazanie” i 

BROADWAY 
An zespoł p rui Fascynująca treść! Wspaniałe sceny kolorowe! Rekordowy sukces! Przepiękna rewja. 

i „Piešaiara Paryža“ 

P-g głośnej na cały świat sztuki teatralnej. 
sė Kwelina Bren, M. Kenedy biorą: 

z Maurice Chevalier 
w roli tytułowej. 

  

| 

  

  

8666 

WYSOKIEJ RASY JEST PUDER 

KIL Par 
skoro każda Pani natychmiast po zapoznaniu się z jego 
zaletami staje się jego entuzjastyczną zwolenniczką. Sub- 

telny, trwały i wytworny zapach znamionują puder b. 

5 Fleurs FORVIL Paris. 
Prosimy nie ulegać namowom sprzedawców, usiłujących 
pudry o łudząco podobnych opakowaniach i nazwach 

sprzedawać zamiast oryginalnego pudru 

5 Fleurs FORVIL Paris. 

X PRO НОНЕа ” 

Eleuro 

MASZYNISTKA 
poszukuje posady, 
jak również może być 
angażowana do biura 
na terminową pracę, 
bez zobowiązania i 
wszelkich praw. Rów- 
nież wykonuję różne 
prace w domu po 

niskich cenach. 
Łaskawe oferty pro- 
szę kierować do Adm. 
„Kurjera  Wileńsk." 
pod „Maszynistka“ 
  

kradzioną legitymację 
służbową na nazwisko 

Fusa Włodzimierza wyda- 
ną przez Dyrekcję Poczt 
i Telegrafów w Wilnie 
unieważniam 8629 

у 
  

  

Przy zakupach świątecznych prosimy powoływać się 
BE” na ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim" "%% 

Admin. „Kurjera Wileńsk.” 
codziennie od g. 9—3 i 7—9 w 

Ogłoszenie. 
Magistrat m. Wilna podaje do ogólnej 

wiadomości, że dnia 18 grudnia r. b. o go- 

dzinie || rano w d. Nr. 44 przy ul. Ponar- 

skiej odbędzie się w drodze licytacji sprzedaż 
150 mtr. sześc. drzewa opałowego oszaco- 

wanego na zł. 600 celem pokrycia zaległości 

podatkowych i należącego do p. Nóchimsona 

Jakóba. 
Magistrat m. Wilna. 

urzędowania. 

  

Ogłoszenie 
Urząd Wojewódzki Białostocki na zasadzie art. 4 

ustawy z dnia 24 października 1919 r. (Dz U. R.P. 
478) i rozporządzenia ministerjalnego 

(Dz. U. R..P. Nr. 92 poz. 678) 
w brzmieniu S$ | rozporządzenia Ministra Spraw We- 
wnętrznych z dnia 29/VIIL. 1926 r. (Dz. U. R.P. Nr.93 
poz. 545) podaje do powszechnej wiadomości, że Mu- 
żynek vel Liberman urodzony rzekomo w 1899 roku 
w m Ciechanowcu pow. Bielskiego, woj. Białostockiego 
syn lcka - Mejera (2 im.) i Szejny z Dmochów zam. 

powiatu Bielskiego wniósł podanie 
o zmianę nazwiska dotychczasowego „Muży.ek vel 

Nr. 88 poz. 
z dnia 16/IX. 1921 r. 

w Hajnówce 

Liberman"” na nazwisko „Liberman*. 
Przeciw uwzględnieniu prośby powyższej mogą 

zainteresowani zgłosić w Urzędzie Wojewódzkim Bia- 
łostockim w terminie *0-dniowym od dnia ogłoszenia 
niniejszego zarzuty, uzasadnions metryką urodzenia. 

Za Wojewodę 

   
   
Echtiomentol 

  

Dr J. Bernsztein 

ICHTIOMENTOL 
Usuwa bowiem wszelkie bóle mięś- 

2 L niowe, postrzal, lamania, gošciec, 

bėle reumatyczne szybko i pewnie. 

Wszędzie do nabycia po 3 zł. flakon. 

jeż WYRÓB I SKŁAD WYSYŁKOWY: 

Laboratorjum Chem. Aptek. 

  

Ogłoszenie. 
Magistrąt m. Trok ogłasza przetarg ustny na dzierżawę: 

jezior miejskich obszaru 641,5 ha. Licytacja odbędzie się w dn. 18. 
grudnia 1931 r. o godz. 10 м tókalu tegoż Urzędu. 
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. 

Cena wywo- 

MAGISTRAT m. TROK. 

   
         

      

  

== Szymona Edelmana 
we Lwowie, Teatyńska 16. 

     

  

  
(— Dr. Raczyński 

8007 Naczelnik Wydziału Administracyjnego. 

Nie dajmy się... 
Kryzyzysowi obecnemu — zepchnąć 
i cofnąć z dróg hygjeny i pestępu. 

SKŁAD FARB 

JANA MAZURKIEWICZA 
Wilno, Dominikańska Nr. 11 

POLECA: Szcretki i pasty de podłóg, 
Mydła i proszki do bielizn: пна Му P y, 

„ Politurę i lakiery do mebli, 
Farby emaljowe do drzewa, 

metali i t. d. i t. d. 

CENY NAJNIŻSZE — TOWAR WYBOROWY 

== 

ESSTEESEPKOK ITS SNES TIA 
UWADZE 

m. Kuptów, Przemysłowców Rzemieślników! 
(za8 najwyższy pomyśleć o ogłoszeniach świątecznych! 

Ogłoszenia do „KURJERA WILEŃSKIEGO" 
' oraz do innych pism przyjmuje po cenach 

NAJTAŃSZYCH 

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

—) KOSZTORYSY NA ŻĄDANIE (— 

Ar ii i i i KAY 

Pamiętajcie 0 głodnych! 

    

  

    

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

choroby skórne, wenerycz- 
ne i moczopłciowe 

Mickiewicza 28, m. 5 
przyjmuje od 9—i i 4-8 

Z. W. P 8400 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Zamkową 3, m. 3 
tamie gabinet kosmetycz 
ny, usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzajki i wągry, 

W. Z. P. 48. 8323 

  

  

Akuszerka 

Mata LdNeroW 
przyjmuje od 9 do 7 wieca. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5 
W. Z.P. Nr. 69. 8526 

Loperania lekcje, 
BarGŁ) Ab V Sios 
Ui. 3-go Maja 7, m. 11. 
Porozumieć się w godz. 
9—11:1 3—5, 8626 

  

  

agubiona , Książeczka 
Stanu Służby Oficer- 

skiej wyd. przez P. K. U. 
Łódź— miasto za Nr. 565 
na imię ppor. plek, Gut- 
mana |zaaka uniew. się: 

Pewny zarobek! 
Potrzebni. agenci 

„we wszystkich miescowo- 

ściach.. Rembrandt" Wilno 

św. Jańska Nr. 6/2. 5067 

  

    

Laklal Fryijoski oji a 
damski. 

  

Salon męski i 

Zakład Fryzjerski 
„STANISŁAW 

ul. Raduńska 22 
Salon męski i damski. 
Farbowanie włosów. 8664 

Zakład Fryzjerski 
J. MOWSZOWICZ 

ul. Ostobramska Nr. 22 
Salon męski zaopatrzony 
higjenicznie. Egz.odr.1867 

Tydzień miodu: nataralnego. 
Organizuje 

T-wo Pszczelarskie 
w.dniach od 17 do 23 b.m. 
Miód gwarantowany 
z własnych pasiek. Sprze- 
daż na wagę po cenach 

niskich przy ul Zawalnej 9 

Języki obce 
ALe 
włoski (konwersacja). 

Przygotewywanie 

2e wszystkich przedmiot. 

do matury 
1 egzaminów szkół śr. 
Lekcyj udzielają b prof. 
gimn. i studenci U, 5, B. 
specjalną met, koncetrac. 
Zgłoszenia do Redakcji 
„Kurjera Wil.“ pod W. K. 

PIANINO 
do sprzedania 

Jagiellońska 3—27 

  

  

  

  

8492   

przy ul. Wielkiej 29 

Poleca: codz. świeże 
mleko, masło, sery, jaj 
mleko zsiadłe, wędliny. 
i inne chłodne zakąski. 
napoje chłodzące oraz 

obiady domowe 
emaczne i zdrowe 

od 70 gr. 

ЕЕЕ 

Insialatję elektryczne 
dzwonki sygnalizacyj- 
ne, ustawienie aparatów 

radiowych i telefonów 

wykenywa koncesjonowa- 

ny elektromonter 

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

Nowootwarta 
JADŁODAJNIA 
iPIWIARNIA 
Skopówka Nr. 6 

Ceny dostępne. 
Obiady od 80 gr. do | zł.. 

8208 

Skład Apteczny 
Wincentego Pietranisa: 

ul. Bazyljańska I. 
Poleca rozmaitą kosmety- 

| tykę,. perfumerję oraz opa» 

* trunki i artykuły wchodz. 
w zakres drogerji, 862% 

      

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis.


