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Berlin, w grudniu 1931 r. 

Э) 

Wstąpiłem niedawno do szewca. 

Siedział pochylony na 
swym taburecie, o bladej twarzy i za- 

padłych policzkach, pokrytych rzad- 

kim porostem. Owa martwa bładość 

twarzy nie była zresztą dziwna w tej 

małej komórce bez okien, dokąd ni- 

gdy nie zagląda promień słońca i 

gdzie nawet w dzień pali się lampka 

ełektryczna. Za tę dziurę, jak sam ją 

nazywa, płaci miesięcznie 40 marek. 

A ile zarabia, iłe pozostaje na chleb? 

nad pracą, 

— No, panie — powiada ——. jeśli 

tak dalej pójdzie, zamknę swą dziu- 

rę i pójdę ..stempeln** (stempeln о- 

znacza w danym wypadku zwykłe 

zajęcie bezrobotnych). 

— Czy jest naprawdę tak źle? 

— Źle, panie, bardzo źlel 

— A gdy wuj Hitler przyjdzie?... 

— umyślnie prowokuję i czekam od- 

powiedzi. W oczach 

ma płomień fanatyzmu: 

Szewc wstaje. 

— O, wówczas, wówczas... Wów- 

czas nastąpi inne życie! Spalimy 

wszystkie uniwersalne sklepy żydow- 

skie, gdzie sprzedają obuwie po ce- 

nie, pozbawia 

chleba, spalimy pracownie, gdzie ma- 

szyny naprawiają obuwie, poturbuje- 

my kości właściciełom domów, któ- 

rzy zabierają nam ostatni kęs chleba 

za takie dziury, jak ta... Gdy wuj 'Hi- 

tler przyjdzie — wówczas, tak wów- 

czas... nastąpi inne życie. — Uderzył 

młotem, wbijając gwóźdź w obcas... 

Oto charakterystyczne zjawisko. 

Jeśli będziemy rozmawiać z prze- 

ciętnym obywatelem, ogarniętym su- 

gestją demagogji hitlerowskiej, usły- 

szymy  najróżnorodniejsze odpowie- 

dzi, ale oczekiwanie ratunku od pro- 

roka narodowego mesjanizmu jest im 

wszystkim wspólne. 

która nas szewców 

Przytłoczona 

gospodarczym, uginająca się pod cię- 

żarem podatków, zrozpaczona lud- 

ność wierzy temu, kto do szarej bez- 

nadziejności wnosi jaskrawość barw 

romantyzmu narodowego i czarujące- 

go fata-morgana przyszłego królest- 

wa trzeciego, do którego on — on je- 

den! — zna drogę... 

Adolf Hitler weist euch den Weg... 

ciężkim kryzysem 

Z szarej codzienności życia myśl 

ulata do królestwa marzeń, iluzje 

przyćmiewają realną krytyczną świa- 

doimość, a płomienna wiara w „wuja 

Hitlera“ 

W jednym ze szpitali berlińskich 

deżał w przepełnionym oddziale IIl-ej 

klasy pewien hitlerowiec w ostatniem 

sładjum gruźlicy. Znałem przypadko- 

wo gospodynię, u której przedtem 

mieszkał. Kobieta ta — biedna bieliź- 

niarka — byla bardzo zadowolona, 
gdy się go pozbyła, bowiem był to 

zawzięty antysemita i jako taki napa- 

dał na jej żydowskie klijentki, gro- 
żąc im i wymyślając. czem bardzo 
szkodził kobiecinie, pozbawiając mo- 

%źności zarobkowania. Nie mogła się 

jednak zdobyć na wyeksmitowanie 

ciężko chorego człowieka... Los też 

chciał, że obok owego hitlerowca zna- 
łazł się... polski Żyd, czeladnik kra- 

wiecki. Rzecz jasna, że kłócili się dłu- 

go i namiętnie, jak mogą kłócić się 

hitlerowiec w ostatniem stadjum gru- 

źlicy i fanatyczny żydowski czelad- 

nik - bundowiec z Polski... Jedno 

wszakże zastanawiało owego hitlero- 

wca. Przyzwyczajony był zwykle wi- 

dzieć damy żydowskie w żakietach 

karakułowych w autach — Mercedes, 

znał porośniętych tłuszczem Żydów- 

giełdziarzy, a tu obok leżał Żyd, gruź- 

istotnie tworzy cuda... 
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lik, tak jak i on wychudzony, na ta- 

kiem jak i jego, nędznem łóżku... 

Nie wiem, czy zmienił ów hitlerowiec 

swe poglądy, dość, że gdy umarł, zna- 

leziono pod poduszką list, w którym 

pozostawił „w spadku* swe rzeczy 

(kilka książek, 

swemu sąsiadowi-Żydowi... 

Gdy prasa opublikowała prograin 

heskiego  narodowo-socjalistycznego 

leadera d-ra -Besła, wielu powątpie- 

wało w jego autentyczność. Przecież 

to program wojującego komunizmu: 

konfiskata zapasów żywności, spo- 

łeczne, kolektywne odżywianie, przy- 

mus pracy. Obraz dość dobrze zna- 

ny tym, którzy przeżyli 1919-20 rok 

w Rosji: 

rane ogniem i mieczem, system kart- 

kowy, przymus pracy, zmuszający 

damy w karakułach do zamiatania u- 

lic i prania bielizny żołnierskiej... Jak 

to może być? — Jest to przecież pro- 

gram komunistyczny, a hitlerowcy 

wszak walczą z komunizmem?! To 

być nie może! To nie ich program, 

to jakiś szantaż — mówili oburzeni 

obywatele. 

Lecz dr. Best sam przyznał się do 

napisania owego programu i pozostał 

w Landtagu heskim, a narodowo- 

socjalistyczna partja obrała go nawet 

członkiem sądu państwowego! — A, 

więc Hitler i dr. Best — to jedno i 

to samo, czyłi jest to Hitlera program. 

— Lecz pozwoli pan — słyszę twier- 

dzenie — przecież za Hitlerem idą 

nietyłko bezrobotni. biedni rzemieśl- 

nicy i skłepikarze, wynędzniała inte- 

ligencja i inni pasierbowie losu, ale 

i emerytowani generałowie. dziedzi- 

ce, dyrektorzy banków, a nawet po- 

tentaci żelaza i stali. 

— A któż go wspiera jeśli nie po- 

tentaci stali i żelaza? — W ten mniej 

więcej sposób odpowiedział mi w ro- 

ku bieżącym podczas mego pobytu 

w Klubie Włóczęgów wileńskich pan 

dr. Seweryn Wysłouch, i odpowiedź 

ta jest zrozumiała i trafnie ujęta. 
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niewiele bielizny)... 

zapasy żywnościowe odbie- 

Otóż w tem właśnie i tkwi tajem- 

nica powodzenia Hitlera, że pasier- 

bowie losu i potentaci stali i żelaza 

różnie sobie przedstawiają skutki doj- 

ścia do władzy Hitlera. „Gdy wuj Hit- 

ler przyjdzie — myślą jedni, — wów- 

czas zapędzi w barani róg władców 

kapitału, panów i magnatów i założy 

Nie będzie bezrobot- 

nych, nie będzie nędzy, wszyscy bę- 

dą mieli pracę, chleb i mieszkanie. 

„Gdy on przyjdzie — myślą kapitaliś- 

ci, — rozpędzi na cztery wiatry zwią- 

państwo pracy. 

zki zawodowe, usunie wszystkie u- 

mowy taryfowe, i robotnicy staną 

przed nami na baczność. Niech nara- 

zie głosi brednie socjalistyczne, lecz 

gdy ujmie władzę w: swe ręce — po- 

prowadzi naszą politykę. Przecież to 

nasz człowiek, myśmy go kupili, bo 

daliśmy pieniądze...'*. 

Wierzaj mi; pan — powiedział 

pewien dyrektor banku — nawet an- 

tysemityzm Hitlera jest tylko dla tłu- 

mu. Jest on realnym politykiem i po 

dojścia do władzy, ten punkt jego 

programu odpadnie jako jeden z pier- 

wszych. Przecież i praktyczny pro- 

gram Mussoliniego jest bardzo daleki 
od owego faszyzmu della prima ore, 

dzięki któremu pozyskał masy, przed 

swym marszem na Rzym... 

Czyżby socjalny radykalizm Hit- 

lera był jedynie trickiem polityczne- 
go szarlatana? Kto ma rację: szewc 

czy też dyrektor banku? — I jeden 

i drugi czekają na przyjście „wuja 
Hitlera*', lecz obaj łączą z tem różne 
nadzieje. Dr. G. W. 
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Zgon Jego przedwczesny przyczynił niepowetowaną stratę 
traży. 
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Aleksander Jozef Kajetan Czyž 

Członek Ochotniczej Straży Ogniowej m. Oszmiany 

zmarł dnia 15 grudnia r. b. w wieku lat 58. 

ALEKSANDER CZYŻ 
b. urzędaik wojsk. Zarządu Cyw b. | Korpusu Wojsk Polskich na Wschodzie 

zmarł w dniu 15 grudnia 1931 r. w Oszmianie. 

Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione będ ie w piątek, 
dnia 18 grudnia r.b. o godz. 9 rano w kościele parafjalnym w Oszmianie, 
poczem nastąpi eksportacja zwłok na cmentarz. 

O smutnych tych obrzędach powiadamia towarzyszów broni 

Zw. Uczestn. b. | Korpusu Wojsk Pożsk. na Wsch. 

BO | 
СЕНОМ WIEZA NAC W PEEK. 

Aleksander Józef Kajetan Czyż 
Pracownik Samorządu Magistratu m. Oszmiany 
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OCHOTNICZA STRAŻ OGNIOWA | 
m. Oszmiany. 

ZARZĄD GŁÓWNY 

Domagają się ustąpienia prezydenta 
Hindenburga. 

Rezolucja wschodnio-pruskiej izby rolniczej. 
BERLIN. 16.XII. (Pat.) Wschodnio- 

pruska izba rolnicza w Królewcu u- 
chwaliła wczoraj większością */, gło- 
sów rezolucję hitlerowców, wzywają- 
cą prezydenta Hindenburga do ustą- 
pienia. 

Р1епагпе zgromadzenie — głosi 
rezilucja — uprosiło prezydenta izby 
Brandesa, aby oświadczył prezydcun- 

towi Rzeszy, €o następuje: 
Stan rolniczy w Prusach Wschod- 

nieh uznaje, że prezydent Rzeszy bez- 

silny jest wobec dzisiejszych syste- 

mów. Znajdując się w zupełnym u- 
padku gospodarczym i stanie depresji 
moralnej, zwraca się rolnictwo Prus 
Wschodnich do prezydenta Hinden- 
hurga z prośbą, aby zarówno sam, jak 
i obeeny rząd jak najrychłej ustąpiii 
miejsca mężom, którzy zespoleni wal- 
ką i wiarą, jedynie mogą dziś ocalić 
zarówno rolnietwo, jak i eały naród 
niemiecki. 

Poparcie pod warunkiem 
obalenia zobowiązań reparacy|nych. 

BERLIN. 16.XII. (Pat) Frakcja 
centrowa Reichstagu wypowiedziała 
się wczoraj solidarnie za kontynuo- 
waniem dotychczasowej polityki kan- 
clerza Bruenninga i rządu Rzeszy. 
Frakcja wyraziła nadzieję, że przy- 
szłe rokowania międzynarodowe da- 
dzą Niemcom skreślenie niemożli- 

wych do zniesienia ciężarów repara: 
cyjnych. Również frakcja chrześci- 
jańsko-społecznych wyraziła  goto- 
wość poparcia rządu Brueninga, o ile 
polityka jego będzie madal zmierzała 
do obalenia zobowiązań reparacyj- 
nych, 

Odpowiedź Hitlera na mowę kanclerza. 
BERLIN 16.12. Pat. — Odpowiedź Hitle- 

ra na mowę kanclerza Brueninga, wygłoszo- 
ną przez radjo, opublikowana została dziś 
w nadzwyczajnem wydaniu organu narodo- 
wych socjalistów „Voelkischer Beobachter*. 

W kwestji lojalności środków wałki 06- 
wiadcza Hitler, że niema żadnej różnicy w 
poglądach między nim a członkami partji 
narodowo - socjalistycznej. Hitler zapewnia 
dalej, że z ciężkiem tylko sercem zdecydował 
się nakazać narodowym  socjalistom, aby 
wstrzymywali się od noszenia broni. W każ- 
dym razie jednak kanclerz Bruening nie mo- 

że żądać, aby narodowi socjaliści dawali się, 
nie broniąc, żywcem zarzynać. Takiego roz- 

kazu Hitler nigdy nie wyda. 

Na zarzut, iż po objęciu władzy narodowi 
socjaliści zaczną rządzić środkami nielegal- 
nemi, Hitler odpowiada, że po zwycięstwie 
spodziewają się narodowi socjaliści uzys- 
kać poparcie społeczeństwa na zmianę Коп- 

stutucji. Wydany w ostatnim dekrecie zakaz 
posiadania broni przez ludność cywilną, zda- 
niem Hitlera, przyczyni się tyłko do zmniej- 
szenia bezpieczeństwa publicznego. Nawiązu- 
jąc jeszeze do tego dekretu, Hitler przyzna- 
je, że społeczeństwo niemieckie musi obee- 

nie ponosić ciężkie ofiary, ale byłyby one 
tylko wówezos usprawiedliwione, o ile kosz- 
tem ich naród niemiecki odzyskałby wiarę 
w przyszłość. 

  

Tragiczny wypadek w fabryce karabinów. 
* (Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Tragiczny wypadek wydarzył się wezoraj 
w fabryce karabinów w Warszawie. Podczas 
próbnych strzelań z karabinów  maszyno- 
wych nowej konstrukcji, kule przebiły tar- 

ezę pancerną do której strzelano i kule prze- 
dostały się na podwórze, 

4 robotników zostało ciężko rannych, 
przyczem jeden zginął na miejseu. 

Powrót min. Janta Połczyńskiego. 
Audjencja u króla rumuńskiego. 

BUKARESZT. 16.XII. (Pat.) W dro- 
dze powrotnej z Sofji minister Janta- 
Połczyński w towarzystwie ministra 
rumuńskiego Sisesti oraz pp. Rosego 
i Romana zatrzymał się wczoraj w 
Bukareszcie. Pan minister odbył dłuż- 
szą konferencję z premjerem rumuń- 
skim Jorgą, poczem zwiedzał gmach 
rumuńskiego ministerstwa rolnictwa. 
W dniu dzisiejszym minister Pol- 
czyński był przyjęty na audjencji 

przez króla Karola, który zatrzymał 
go na śniadaniu. Wieczorem w mini- 
sterstwie rolnictwa odbył się bankiet, 
na którym obecni byli minister spraw 
zagranicznych Ghica, minister prze- 
mysłu i handlu Vasilescu, poseł Rze- 
czypospolitej Szembek i inni. 

W rozmowach i toastach stwier- 
dzono zupełną zgodność poglądów 
przedstawicieli Polski i Rumunji w 
sprawach rolniczych. 

Szkolnictwo polskie na Łotwie. 
Oficjalny komunikat. 

RYGA. 16.XII. (Pat.) Łotewska A- 
gencja Telegraficzna ogłasza następu- 
jący komunikat: Polscy posłowie do 
sejmu łotewskiego zwrócili się. do 
premjera Skujenieka i do ministra 
oświaty Kenischa z zażałeniami w 
sprawie rzekomego kasowania szkol- 
nictwa polskiego w pogranicznych 
okręgach Łotwy. Posłów polskich we- 
zwano aby sprecyzowali swe życzenia 
i przedstawili wyczerpujące mater- 
jały. Minister oświaty w związku z po- 
wyższem oświadczył, że władzom lo- 
kalnym połecono aby jak najstaran- 
niej ustaliły narodowość wychowań- 
ców szkół mieszanych. W szkołach, 

Skład gabinetu 
MADRYT. 16.XII. (Pat.) Gabinet 

Azany został ukonstytuowany. Lisia 
gabinetu zmieniła się o tyle, że mi- 
nistrem spraw zagranicznych został 
Zulueta, a nie Leroux, zaś minister 

Ostre ataki przeciwko 
WASZYNGTON. 16.XII. (Pat.) A- 

gencja Reutera podaje: W obu Izbach 
Kongresu toczy się żywa dyskusja 
nad moratorjum Hoovera. 

Wczoraj wieczorem członek Izby 
Reprezentantów Mac Fadden ze stanu 
Pensylwanja wystąpił przeciwko Ho- 
overowi z zarzutem, że sprzedał on 

swój kraj. Atak Mac Faddena wywo- 
łał żywą reakcję w obu Izbach. W 
Senacie senator stanu Pensylwanja 

Reed wystąpił ostro przeciwko pono- 
wnemu powołaniu do życia Komisji 
długów wojennych w myśl 
propozycji Melłona. Krok ten, wobee 

w których okaże się że jest pewna 
liczba dzieci narodowości połskiej re- 
ligja w przyszłości będzie wykładana 
w języku połskim jak równieź w tym 
języku będzie się odbywała modlitwa 
poranna. Dwie szkoły w okręgu nad- 
granicznym, które dotychczas podle- 
gały urzędowi szkolnictwa polskiego 
obecnie zostały przydzielone pod za- 
rząd departamentu szkolnictwa ogól- 
nego. W każdym bądź razie dotyczy 
to szkół mieszanych, w których mała 
tylko część wychowańców jest naro- 
dowości polskiej, wobec tego wszelkie 
w tej sprawie zarzuty byłyby bezpod- 
stawne. 

hiszpańskiego. 
komunikacji nie został dotychezas 
wyznaczony. Prezydent Zamora zaa- 
probował skład gabinetu, który w 
czwartek stanie przed Kortezami. 

moratorium Hoovera. 
żywej przyjaźni, łączącej oddawna 
Mellona z Reedem, wywołał wielkie 
zdziwienie. Reed szczególnie ostro 
wystąpił przeciwko bankierom mię- 
dzynarodowym, mówiąc o układzie 
w sprawie długów wojennych z Fran- 
cją. Reed oświadczył, że Wielka Bry- 
tanja i Stany Zjednoczone zrobiły zły 
interes. Po uregulowaniu sprawy oka- 
zało się, że Francja miała możność 
wypłacić znacznie więcej, niż myś- 
lano. 

Reed zakończył mówiąc: Nie po- 
winniśmy myśleć o jakiejkolwiek re 
wizji tego długu. 

Krach Federal National Bank of Boston 
Popioch na giełdzie nowcjorskiej. 

LONDYN. 16.XII. (Pat.) Olbrzy- 
mie wrażenie wywołał w City krach 
Federal National Bank of Boston, 
który wczoraj zamknięto. Depozyty 

banku wynoszą 56 miljonów dołarów. 
Bank posiadał pięć filij w Bostonie 
i siedem zamiejskich, wszystkie w 
stanie Massachussets. W tych siedmiu 
mniejszych miastach  niewypłacanie 
depozytów zahamowałe wszelki han- 
del przedświąteczny. 

Według doniesień z Nowego Yor- 
ku pod wrażeniem tego krachu gieł- 
da nowojorska kształtowała się bar- 

dzo ujemnie. Akcje stalowe osiągnęły 
najniższe kursy od 20 lat. Odbywała 
się paniezna sprzedaż, w czasie któ- 
rej sprzedano 2.600 tys. akeyj. Dopie 
ro później naskutek podniesienia się 
ceny pszenicy o 2'/, centa na podsta- 
wie informacyj i sprzedaniu przez 
Kanadę 1 miljona buszli pszenicy na 
eksport, giełda doznała poprawy i ce- 
ny powróciły naogół do poprzedniego 
poziomu. Fant w Nowym Yorku przy 
zamknięciu wynosił 3,46'/, z moeną 
tendencją. 

Skutki cyklonu w Algierze, 
TUNIS 16.XII. Pat. — W następstwie cy- 

klonu, który szałał ta w sobotę, sytuacja 
pozostaje w dalszym ciągu poważna, Komu- 
nikaeja telegrafiezna i kolejowa z Algierem 
jest przerwana. Dorzecze rzeki Madjerda 

stoi pod wodą. Akeja ratunkowa prowadzona 
jest zapomocą samolotów i łodzi. Liczba @- 
fiar nie jest jeszeze znana. Straty materjał- 
ne są bardzo znaczne. Woda zniszczyła zbie- 
ry. Wiele stad bydła utonęło. 

Huragan nad Bałtykiem. 
Spusteszenia w okolicach Królewca. 

BERLIN 16.12. Pat. — Szalejący nad pół- 
noeną Europą orkan wyrządził w kąpielisku 
nadbaltyckiem Cranz pod Krėlewcem olbrzy- 
mie szkody obliczane na pół. miljona marek. 
Bulwar nadbrzeżny został podmyty na dłu- 

Nad Gdynią 
GDYNA 16.XIL Pat. — Na Bałtyku pa- 

naje silna burza. Siła wiatru w Gdyni do- 
chodzi do 10 a nawet 1i stopni w pory- 
wach. Mniejsze statki sehroniły się w por- 
tach. 

GDAŃSK 16.12. Pat. — Podczas dnia 
wczorajszego i dzisiejszej nocy szalał nad 
Gdańskiem a zwłaszeza nad okolicą i mo- 
rzem, huraganowy wiatr. Siła wiatru docho- 
dziła do 8 stopni, a w niektórych miejscach 

Olbrzymie szkody w Rydze. 
Zatonięcie 

RYGA 16.12. Paf. — Nad Rygą i wybrze- 
żem morskiem przeszedł niezwykle silny hu- 
ragan, połączony ze śŚnieźycą. Huragan wy- 
rządził bardzo duże szkody przerywając li- 
nje telefoniczne i telegraficzne. Połączenia 
telefoniczne z Litwą i Niemcami zostały prze 
rwane. Z powodn zasypania torów tramwa- 
jowych w Rydze, ruch tramwajowy nie mógł 

gość 500 metrów. Szosa została zatarasowana 
narzuconemi przez wicher drzewąmi. Ele- 
ktrownia centralna, dostarczająca prąda dła 
całej okolicy, jest nieczynna, 

i Gdańskiem. 
nawet 12. Huragan poczynił duże szkody, 
między innemi zerwał dach fabryki zapa- 
łek „Meteor*, a w wolnej strefie na kilku 
okrętach, stojących przy brzegu, porwał li- 
ny tak, że fale i wiatr rzucały okrętami 
w różnych kierunkach. Jeden z okrętów, sto- 
Westerplatte. Szereg większych i mniejszych 
jących w wolnej strefie został przybity de 
statków szukało schronienia w porcie. 

Przerwanie komunikacji. 
żaglowca. 
być w mieście utrzymany. Pociągi praycho- 
dziły z wiełkiem opóźnieniem. 

Z Libawy nadeszła wiadomość, że ża 
glowiee „Lukas* porwany został przez sza- 
lejący huragan i zatonął wpobliżu portu fi- 
bawskiego. 6 osób załogi i jedna kobieta, 
znajdująca się na pokładzie, utonęli.
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Trocki przeciw Stalinowi. 
Nazwisko Trockiego od czasu do 

czasu wypływa na usta publiczności 
zajmującej się sprawami polityczne- 
mi i życiem publicznem. Trocki na 
wygnaniu pisze bardzo dużo a każda 
jego książka czy artykuł wzbudza 
wielkie zainteresowanie, chociaż wy- 
wody jego natrafiają na sprzeciwy. 
Nie można zapominać, że Trocki u- 
znawany powszechnie za człowieka 
wielkiej indywidualności jest zara- 
zem doskonałym dziennikarzem i bar 
dzo zręcznie potrafi prowadzić pole 
mikę -z przeciwnikiem. 

Ostatnio wydał książkę p. t. „Sta- 
linowska szkoła fałszerstwa, Ks 
ka ta jest o tyle ciekawa, że zawiera 
oryginalne teksty licznych dokumen- 
tów, znanych dotychczas jedynie z 
przekładów lub opowiadań. Na wstę- 
pie autor obszernie i ostro charaktery 
zuje fałszowanie historji bołszewiz- 
mu, systematycznie uprawiane w ok- 
resie reżimu Stalina i według jego 
wskazówek. 

„Po raz pierwszy — powiada Tro: 
cki — historja przerobiona została w 
latach 1923-1926 przez tak zwaną 
„gardę leninowską“. Historja partji 
komunistycznej ZSSR. za ten okres 
„przerobior została głównie przez 
Zinowiew 
W roku 1926, kiedy na arenę wystą- 
piła nowa opozycja, historja została 
rewidowana przez blok Stalin-Bu- 
charin, a to tak, aby na dalszy plan 
odsunąć część starej „gardy* na czele 
z Zinowiewem i Kamieniewem i aby 
wyolbrzymić zasługi i rolę drugiej 
części z Stalinem i Bucharinem na 
czele. Teoretykiem tego okresu jest 
żucharin, a jako historyk debiutuje 

Jarosławskij. 

W roku 1929 po zatargu z pra- 
wem skrzydłem: partji komutnistycz- 
nej, historję zmieniono po raz trze- 
ci. Stałin występuje jako teoretyk a 
Jarosławskij specjalizuje się w rewi- 
dowaniu i „ulepszaniu historji bol- 
szewizmu. 

Każdy nowy warjant. przeszłości 
- pisze Trocki — nietylko uzupe!- 

nił, ale zarazem zniszczył warjant 
poprzedni. Wskutek tego oficjalna hi 
storja partji i rewolucji przedstawia 
świstek papieru, zapisany we wszyst- 
kich kierunkach przez różnych pisa- 
rzy, nie starających się uzupełnić 
swych poglądów, a niekiedy przez je- 
dnego i tego samego pisarza, który 
wogóle ni troszczył się o to, co napi- 
sał wczoraj. 

Ostatnie swoje twierdzenie Troc- 
ki ilustruje przykładami. Stalin obec- 
nie twierdzi, że Trocki w powstaniu 
komunistycznem w roku 1917 nie о- 
degrywał żadnej roli. W odpowiedzi 
na to, Trocki przytacza w swej książ 
ce artykuł Stalina z r. 1918. W arty- 
kule tym Stalin stwierdza, że wszel- 
kie prace związane z praktyczną or- 
ganizacją powstania wykonywane by 
ły pod bezpośredniem kierownict- 
wem Trockiego. To samo można po- 
wiedzieć o usiłowaniach Jarosław- 
skiego i Łunaczarskiego. Dawniej wy 
olbrzymiali rolę Trockiego, obecnie 
starają się pomniejszyć jego zasługi 
w czasie rewolucji. 

„Dlaczego jednak wszyscy muszą 
kłamać i przekręcać? Czem Stalin w 
rzeczywistości wszystkich tak trzy- 

-- zapytuje Trocki. 
że w ostatnich 

          

   

  

    

Trocki twierdzi, 
latach Stalin zgromadził w swych rę- 
kach wiele dokumentów z dawnego 
departamentu policji, przy pomocy 

których może rzucić cień na swych 
przeciwników, a z drugiej strony siła 
ta wypływa z energji i gwałtowności 
postanowień Stalina. 

Trocki omawia w swej książce 
również okres swej walki z Stalinem. 

W Moskwie istniała „Tejemnicza 
siódemka*. Powstała ona w czasie. 
kiedy trójka Stalin-Zinowiew-Kamie- 
niew prowadziła walkę przeciwko 
Trockiemu. Na posiedzeniach „sió- 

demki* opracowywano taktykę .po- 
stępowania wobec Trockiego. Przede- 
wszystkiem na posiedzeniach tych 
członkowie Politbiura zobowiązali się 
że nie będą z sobą polemizować, lecz 
przeciwnie wszyscy wystąpić mają 
przeciwko Trockiemu. 

Charakteryzując reżim stalinow- 
ski, Trocki w swej książce nie prze- 
biera w słowach. Stalina nazywa „nie 
zdolnym, ideowo słabym, lekkomyśl- 
nym, krótkowzrocznym*. Taki reżim 
— powiada Trocki — w czasie poko- 
ju może utrzymywać się nadzwyczaj 
długo. Jednakowoż w czasie wojny. 
lub rewolucji musi gwałtownie odchy 
lić się z prawej strony na lewą... Woj 
na, jeśli będzie Związkowi Sowieckie- 
mu narzucona, może całemu proceso- 
wi nadać charakter gorączkowy'. 

Pod koniec Trocki opisuje jeszcze 
otoczenie Stalina, o którem powiada: 
„Całe pokolenie zostało zniszczone, 
wykorzystane nerwowo i wyczerpane 
duchowo. Tylko kilku zdołało: się u- 
ratować. Ci ludzie moralnie wyczerpa 
ni tworzą wielki odsetek na szczytach 
stalinowskiej biurokracji. To co łą- 
czy ich z aparatem administracyjnym 
nadaje im podziwu godny wygląd, tak 
jak paradny mundur generałowi. Wy 
padki odkryją i potwierdzą spusto- 
szenie „gardy stalinowskiej* przy 
każdej nowej próbie. €. p. s. 
DAR SECT A TAE DOC EO WOZAPEEO OW 
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pokaże Wa! 

KRÓL BULWARÓW | 
Podziękowanie Marszałka 

Piłsudskiego Z.P.M.D. 
WARSZAWA. 16.XI1. (Pat.) > Wy 

dział wykonawezy Zw u Polskiej 
Młodzieży Demokratycznej otrzymał 
następujące pismo z gabinetu P. Mar- 
szałka Piłsudskiego: 

Do Prezydjum Związku Polskiej 
y Demokratycznej. W odpo- 

  

    

  

Młodzieży 
wiedzi na pismo z dnia 6 grudnia r.b.. 
oraz na telegram z dnia 6 grudnia r.b. 
skierowane do Pana Marszałka Pił- 
sudskiego z okazji 5 ogólno-polskieg» 
zjazdu Związku Polskiej Młodzież; 
Demokratycznej, z połecenia P. Mar- 

  

    

szałka dziękuję Panom serdecznie za. 
wyrażone w nich uczucia. Jednocześ- 
nie P. Marszałek życzy Panom na tej 
drodze pełni powodzenia w ich szla- 
chetnych zamierzeniach i wysiłkach. 
Szef gabinetu (—) Sokołowski, major 
dyplomowany. > 

Nominacje na majorów. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

W bież. tygodniu ukaże się Dzien- 
nik Personalny M. S. Wojsk. zawiera- 
jący listę awansów kapitanów i rot- 
mistrzów do stopnia majora. 

Dałszy wzrost bezrobocia. 
WARSZAWA. 16.XII. (Pat.) Licz- 

ba bezrobotnych w dniu 11 grudnia 

   

r. b. na całym terenie państwa po!-- 
skiego wynosiła 268.137 osób, co sta 
nowi wzrost w stosunku do tygodniu 
poprzedniego o 6.173. 

KU RAY ER WLELENSKI 

Po długich i ciężkich cierpieniach w daiu 16 grudnia r. b. zmarła 
w wieku lat 56 nasza ukochana matka, siostra, teściowa i babunia 

b.p. PAULINA MAKOWEROWA 
(wdowa po b.p. Inżynierze W. Makower). 

O czem zawiadamia pogrążona w głębokim smutku 

RODZINA. 
Pogrzeb odbędzie się w dniu 17 grudnia 1931 r. o godz. 12 w południe 

z mieszkania przy ul. Słowackiego 4. 

  

Z komisyj seimowych. 
: Budżet P. Prezydenta Rzplitej. 

  

. 16.XII. (Pat) Sejmowa ko 

    Byrki przysiąpiła w dniu 16 b. m. do obr 
nad preliminarzem budżetowym na r. 1932); 

Przed porządkiem dziennym poseł 
piński złożył w imieniu РР oświadczenie, 

że klub PPS rezygnuje ze slawiania popra- 
wek i ograniczy się tyłko do krytycznej o 
ny. Podobnej treści oświadczenie złożył imie 
niem Str. Ludowego pos. Malinowski. Poseł 
Chad. ki w imieniu NPR przyłącza się da 
powyższego oświadczenia 

Zkolei komisja przystąpiła do prełimina- 
rza budżetu P. Prezydenta Rzeczypospolitej. 
Sprawozdawca pos, Hutten-Czapski wskazał, 
że preliminarz ten wynosi w dochodach 
203.500, w wydatkach 3.284 tys. zł, czyli 
w dochodach mniej o 41.800, w w) 
mniej o 301 tys. niż budżet na rok 1931/32 
Mówca wskazuje, że uposażenie Pana Prez; 
denta zamiast 300 tys. zł. zgodnie z jego ży- 
czeniem ma wynosić 250 tys., gdyż P. Pre- 
zydent zrezygnował z 15-proc. dodatku. 

Pos. Polakiewicz kwalifikuje oświadcze- 
nie opozycji w sprawie wstrzymania się od 
poprawek jako wygodne z punktu widzenia 
partyjnego, lecz jako stanowisko niepańst- 
wowe, Wystąpienie posła Czapińskiego, który 
wciągnął do dyskusji P. Prezydenta, jest zda- 
niem posła Polakiewocza w najwyższym sto- 
pniu niewłaściwe. Mówca podkreśla, że pre- 

liminarz obecny przewiduje znaczną kom- 
presję budżetu w porównaniu z rokiem ze- 

szłym, a propozycje referenta, uzgodnione + 

    

   

  

   

    
   

   

   

  

  

      

    

  

kancelarją cywilną, idą jeszcze dalej w tym 
kierunku i dają oszczędności tak duże, że nie 
można ich lekceważyć i należy je traktować 
z dobrą wolą. 

  

  

  

Szef kancełarji cywilnej P. Prezydenta 
p. Hełczyński, odpowiadając na zarzuty, że 
obniżki zaproponowane przez referenta nie 
są zbyt wielkie, podkreśla, że jeśli porównać 
preliminarz obecny z budżetami z lat ubie- 
głych, to należy stwierdzić, że skomprymo- 
wanie tego budżetu na 3 miłjony 'w porów- 
naniu z budżetem z przed 2 lat stanowi 
zmniejszenie o półtora miljona, co jest re- 
dukcją bardzo poważną. Mówca prostuje 
pogłoski, jakoby kupiono w Spale 80 psów 
gończych i linijki myśiwskie. Co do zameczku 
w Wiśle, to już w roku zeszłym zostało wy- 
jaśnione, że wybudowany był on z fundn- 
szów budżetu Śląskiego i tam figuruje. Mysl 
referenta co do komisji dla zbadania dochv 
dowości gmachów reprezentacyjnych dyrek- 
tor Hełczyński chętnie przyjmuje. Wreszcie 
podkreśla, że nad reorganizacją pracy i 
zmniejszeniem etatów od dłuższego / czasu 
pracuje się i personel kancelarji cywilnej zo- 
stał wydatnie zmniejszony. Po końcowem 
przemówieniu sprawozdawcy posła Hutten- 
Czapskiego preliminarz budżetowy P. Prezy 
denta wraz z wnioskami referenta przyjęto. 
Następne posiedzenie jutro. 

          

  

  

Na porządku dziennym budżet Minister- 
stwa Robót Publicznych. Po południu budżet 
N. 1 K. Pojutrze budżet Sejmu i Senatu. 

Z komisji oświatowej. 
WARSZAWA. 16.XII. (Pat.) Na posiedze- 

niu sejmowej komisji oświatowej rozpatry- 
wano wniosek Klubu Narodowego, Ch. D. 
Str. Ludowego, NPR i PPS w sprawie bicia 
dzieci za niekupowanie kartek pocztowych 
na imieniny Marszałka Piłsudskiego. Sprawę 
referował poseł Kornecki z Kl. Nar. Przed- 
stawiciel rządu wyjaśnił, że niedopuszczalne 
wypadki bicia dzieci, jakie zaszły, nie wy- 
nikały z jakiegokołwiek przymusu kupowa- 
nia i wysyłania kartek. Fakty, jakie zaszły, 
miały zupełnie inne podłoże. iczyciele 
winni bicia dzieci wbrew  obow jącemu 
nakazowi z roku 1921 zosiali już pociągnięci 
do odpowiedzialności. 

    

    

W dyskusji okazało się, że w byłym za- 
borze pruskim istnieje dotąd t. zw, prawo 
ojcowskie nauczycieli, wynikające z obowią 
zującej jeszcze tam ustawy pruskiej. 

Po dyskusji komisja, po wyczerpujących 
wyjaśnieniach przedstawiciela rządu, przesz- 
ła do porządku dziennego nad wnioskiem, 
przyjmując wniosek posła Pomianowskiego 
(BB) treści następującej: „Sejm wzywa rząd, 
aby w możliwie najbliższym czasie przedło- 
żył projekt ustawy, znoszącej kary cielesne 
w tych szkołach, gdzie one dotąd istni 
jako pozostałość dawnych form prawi 
i systemów wychowawczych z czasów zabos: 
czych”. 

    

    

      

Centrolew przed sądem. 
Mowy prokuratorów Rauzego I Grabowskiego. 

(Telef. od własn. kor. z 

W dniu dzisiejszym w dalszym ciągu od 
rana przemawiał pprok. Rauze. Przystępuje 
on do omówienia przygotowań. miliarnych 
PPS. 

„5На partji rewołucyjnej jest entuzjazm 
mas, a słabościa brak organizacji militarnej. 
Rewołueję miała robić PPS. Muszę stwierdzić 
że siła militarna była znakomicie zorganizo- 
wana: przy każdym OKR istniały komitety 
dzielnicowe, dzielnice dzieliły się na oddzia- 
ły, sekcje i t. d. 

Kadry milifarne trzeba byto szkolić. Szko- 
ienie to odbywało się dawniej na terenie 
Strzelca, petem urządzono, specjalne kursy, 
które zresztą były prowadzone — jak stwier 
dzono — i w r. 1930. Powstaje pytanie w 
jakim celu było to robione. Zabawa w woj- 
sko miała na celu obalenie rządu. 

Wi dalszym ciągu swego przemówienia 
prok. Rauze opierając się na teoretykach re- 
wolucyjnych przytacza ich opinję o konie- 
cznoś koncentracji siły. Tą koncentracją 
sił miała być manifestacja z dnia 14 wrze- 
Śnia. „Nie jest winą oskarżonych, że wy- 
niki tej akeji byty fatalne, że zaprowadziła 
ona ich do Brześcia *. 

Następnie prok. Rauze obszernie omawia 
wpływ pośredni jaki miała akcja Centrole- 

  

Warszawy ). 
wu na akcję sahotażową w Małopolsce 

Wkońcu woła: „Panowie lubią być tem 
ny, jakoby oskarżenie było później skon- 
struowane jest nieścisłością. Zaraz po kon- 
gresie premjer Sławek zapowiedział pocią- 
gnięcie przywódców do odpowiedzialności. 
Nie można było tego zaraz dokonać, bo byli 
to posłowie chronieni nietykalnością. 

„Z tego wszystkiego co tu powiedziałem 
wynika, że te same ezynniki partyjne, któ- 
re zasiadają na ławie oskarżonych przygo- 
towyw: rewołueję, uzbrajały masy porozu- 
miewały się z zagranicą. Te czyny podpada- 
ja pod artykuły 100 i 101 k. k. „W tych 
ramach mam zaszczyt popierać oskarżenie— 
kończy prokurator. Bezpośrednio po nim za- 
brał głos vice-prokurator Grabowski. Mowa 
jego wzbudziła duże zainteresowanie i wy- 
wołała wiełką sensację na sali. Przemówie- 
nie to dobrze skonstruowane, wygłoszone 
było potoezyście, zwięźle, poszczególne zda- 
nia zrozumiałe i ładne okresy. 

„Panowie sędziowie — rozpoczął — 
straszny jest ten proces zrodzony z namię- 
tności, Przez szereg tygodni na tej sali mie- 
liśmy kłębowisko namiętności, w  którem 
krółowała nienawiść, gorycz, zemsta. My 
przyzwyczalliśmy się widzieć na tej sali 

  

   

   

  

Nabożeństwa żałobne 
za spokój duszy pierwszego 

Prezydenta Rzplitej. 

W Wilnie. 

We środę dnia 16 bm. jako w rocznicę 
zgonu pierwszego Prezydenta Rzeczypospo- 
litej ś. p. Gabrjela Narutowicza, odprawio- 
ne zostało w kościele Św. Jana w Wilnie na- 
bożeństwo żałobne za spokój duszy Ś. p. Ga- 
brjela Narutowicza. Mszę świętą odprawił 
ks. biskup dr. Władysław Bandurski. Na na- 
bożeństwie obecny był p. wojewoda wileński 
Beczkowicz, p. prezydent miasta Folejewski 
komendat placu ppłk. Błocki, rektor U. S. 

B. prof. Januszkiewicz oraz szereg innych 
przedstawicieli władz 

W Warszawie. 
WARSZAWA 16.12. Pat. — W dniu 16 

grudnia b. r. jako w rocznicę Śmierci Pier- 
wszego Prezydenta Rzeczypospolitej ś. p. Ga- 
brjela Narutowicza —odbyło się w kate- 
drze uroczyste nabożeństwo. O godz. 10-ej 

rano mszę świętą celebrował ks. biskup Gall. 
Na nabożeństwie obecny był p. Prezydent 
Rzeczypospolitej w otoczeniu członków kan- 
celarji cywilnej i wojskowej. p. prezes Rady 
Ministrów, ministrowie in corpore, korpus 
dyplomatyczny, przedstawiciele Sejmu i Se- 
natu, wojskowości oraz szereg posłów i se- 
natorów. Po nabożeństwie p. Prezydent Rze- 
czypospołitej złożył w krypcie wieniec na 
trumnie ś. p. Gabrjela Narutowicza. 

Pogrzeb ś.p. Józefa Becka. 

WARSZAWA. 16.XII. (Pat.) W dn. 
16 b. m. rano odbył się pogrzeb Ś. p. 
Józefa Becka, byłego wiceministra 
sprawi wewnętrznych, profesora Wyż- 
szej Szkoły Handlowej. Po mszy św, 
odprawionej przez ks. biskupa polo- 
wego Galla w kościele Karola Boro- 
meusza, nastąpiło wyprowadzenie 
zwłok na cmentarz Powązkowski. Na 
wieczny odpoczynek odprowadzili 
zmarłego prócz najbliższej rodziny 
premjer Prystor, 7 
Świtalski, marszałek Senatu Raczkie- 
wicz, ministrowie Zaleski, Pieracki, 
Jędrzejewicz, wiceminister spraw 

wojskowych: gen. Sławoj-Składkow- 
ski, komisarz rządu na m. st. War- 
szawę Jaroszewicz, oficerowie woj- 
skowej misji francuskiej, urzędnicy 
MSZ oraz przyjacieie i koledzy zmar- 
łego. 
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morderców, złodziei, gwałciciełi — tych stu- 
procentowych zbrodniarzy. Sa tu ludzie, 
którzy nie spełnili zamierzonego przestęp 
stwa. W' proeesie kryminałnym jest remini- 
seencja zbrodni —tu jest permaneneja prze- 
stępstwa. Twierdzę, że bez względu na wy- 
rok — ci panowie, którzy wyjdą stąd, wyj- 

dą z tem, z czem przyszli: to jest w mojem 
przekonaniu straszne. 

W dałszym ciągu prokurator zwraca się 
do oskarżonych i poddaje ostrej krytyce ich 
stosunek do demokracji. 

W końeu woła: „Panowie lubią być tem 
czółnem, lawirującem między Charyhdą fa- 
szyzmu, a Scyłlą dyktatury, kierując swe 
zemsty przeciw Piłsudskiemu, który ma być 
ucieleśnieniem reakcji. Jakże to Śmiesznem 
się wydaje jeśli się porówna tego człowieka 
z tem eo zdziałali dla niepodległości Polski 
oskarżeni. 

Walka toczy się o Polskę między tym, 
który ją uważa za cel, który życie dła niej 
poświęcił, a między tymi, którzy ją za etap 

doktryny uważają. Czy można więc mówić, 
że ten człowiek może Polsee szkodzić? 

Czy kto z was, panowie oskarżeni, może 
powiedzieć, że Józef Piłsudski jest wrogiem 
Polski? 

W dalszym ciągu swego przemówienia 
prokurator poddał bardzo szezegółowej ana- 
lizie zeznania poszczególnych świadków od- 
wodowych. 

Wobec: późnej pory dalszy ciąg przemó- 
wienia prok. Grabowski odłożył do dnia dzi- 
siejszego. 

marszałek Sejmu. 
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DOBRE ŚWIATŁO 
ZDROWE OCZY 

STOSwICiE ZARÓWKI 

PHILIPS ARGENTA    

  

    
BZ EK TOS 

'JADOMOŚCI z KOWNA 
ZGON BURMISTRZA M. KOWNA. 

Zmarł po ciężkiej chorobie burmistrz mia- 
sta Kowna Wokietajtis. 

EEE TRU: 

Sezonowe klęski. 
Czy kto zwrócił uwagę, że rok rocznie, 

jak przesilenie dni z nocą, wylew Nilu lub 

szarańcza powtarzają się i u nas plagi miej- 

scowe? Ludzie jęczą, narzekają, proszą pra- 

sę by pisała, ona pisze, wrzeszczy, ale to tak 

się zdaje, w istocie papier jest cichy cho- 

ciaž zjadliwy, wszystko idzie podawnemu i 

„poczekawszy*, na nowo się zaczyna. Go 

roku przy pierwszych lodach i ślizgawicy 

odbywa się na ulicach Wilna nieodmienny 

ceremonjał zdrapywania Śniegu z chodników, 

ale wtórna czynność, posypywanie piaskiem, 

nie jest uznaną za konieczną przez p. p. do- 

zorców i ich czcigodne małżonki. Po zdrapa- 

nym chodniku ludzie przejść nie mogą, pa- 

dają, łamią ręce - nogi, chirurdzy mają pro- 

fit, a publiczność zgryzotę. I eo roku to sa- 

mo. Czyżby nie można wydać rozporządze- 

nia, że nie wolno skrobać bez posypywania? 

Druga stała i chroniczna klęska: wilki. 

Zwierzostan się nie poprawia, bo wilki zja- 

dają innych” mieszkańców kniei, w jesieni 

niezgorszė są przez nich, 

czasami chrupną jakiegoś pastuszka i... sezo- 

nowo grasują gdzie chcą. Ot, dopust, wia- 

  

   

stada pożerane 

    

domo, przeciwko wiatru ńie przewiejesz i nie 

Ssiądziesz* jak mawiał mój kum. : 
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— — 

RÓBCIE w DOMU - 
smaczne, zdrowe i łatwe do zrobienia 
WINA z jabłek i żyta, oraz MIODY 

i PIWA. 
Broszury, przepisy srczegółowe, drož- 
dże, pożywki, oraz praski, gniotowniki 
i wszelkie zi Dra znajdziecie 
w składzie jmunta Nagrodzkiego, 

Wilno, Zawalna ||-a. е 
Żądajcie cenników. Przesyłka pocztą 
7035 za zaliczeniem. 

Węgiel. Górnośląski _ 
w wozach zaplombowanych, й 

DRZEWO OPAŁOWE suche — poleca firma 

„WILOPAŁ”, Inż. Homy Wład.,, 
Styczniowa 8, tel. 18-17, za gotówkę i na raty 

ARRAS“ 

Rodacy w Ameryce! 
Dziwujcie się łudzie! Dziennik Związko- 

wy — Organ Związku Narodowego Polskie- 

go w Ameryce Płn. wychodzący w Chicago 

drukuje w n-rze 272 z dnia 19 Listopada 

Sonet Adama Mickiewicza Stepy Akermań- 

skle i umieszcza pod tem. podpis... Franei+ 

szek Wężyk! 

Brawo Panie Wężyk i Redakcja! 

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 
— FL. Barclay. „Biala Ksieni = Worce- 

ster“. Powiešč. Str. 250. Cena zl. 5,—. Prze- 
kład autoryzowany Kiary Nawratilowej. Księ- 
garnia Krakowska, Krakėw. 

Florence Barclay należy do ulubionych 
autorów nietylko w świecie anglosaskim. Ma 
ona licznych bardzo zwolenników wśród Po- 
laków i Francuzów. To grono po zapoznaniu 
się z najnowszym przekładem „Białej Ksie- 
ni“ wzrośnie potężnie. Bo i sam talent i sy- 
tuacje, i odległe czarowne dzieje — wszystko 
kusi, przywołuje, nagli do wchłaniania i za- 
tapiania się w hymnie miłości, jaki przenika 
karty tej powieści, Miłość, tak jak ona tu 
ją przedstawia, ma wyższe prawa od surowej 
reguły, bo wpierw się poczęła, wierna była 
sobie i tworzyć zdoła piękno, dostępniejsze 
oku. 

  

      

    

Gzy nie jest to rzeczą zastanawia- 
jącą, że w tej Francji, gdzie dokona: 
no rozdziału Kościoła od Państwa. 
gdzie wychowanie w szkołach pań- 
stwowych jest świeckie. t. j bez wy- 
kładu religji. którą zastępuje wykład 
moralności (zresztą oparty zupełnie 
na zasadach chrystjanizmu), w tej 
krainie rentjerów i kupiectwa, grosza 
robów i bezwyznaniowców, działa bez 
przerwy cudowne uzdrowisko Lour- 
des i wykwitają właśnie najpiękniej: 
sze kwiaty boże, Jwięciejak niedawno 
kanonizowana św. Teresa Karmeli- 
tanka bosa i św. Jan Vianney, pro- 
boszcz z Ars, którego nadludzkie ży- 
cie, ofiara cnoty i cierpienia, walka z 
szatanem i służba bliźnim. jest jed- 
ną z najcudowniejszych historyj o 
człowieku żyjącym w Bogu 

Urodził się w okolicach Lionu w 
wiosce Dardilly, z pobożnych rodzi- 
ców Mateusza i Marji Bóluse, jako 
czwarte dziecko z sześciorga jakie 
mieli. Przebyli Wielką Rewolucję w 
swym małym zakątku, modląc się i 
ochraniając księży od prześladowań, 
pozwalając burzy przelcieć nad ich po 
kornie schylonemi nad za- 
gonem głowami. Jan - Marja był od 
dziecka pobożnym, jako pasterz trzód 
modiił się z rówieśnikami i lepił z gli 
ny posążki Matki Boskiej, prosty był 
i życzliwy ludziom . Jako 19 letni 
chłopak udaje się do Ecully, do świę- 
łobliwego kapłana Bailly, by się 
kształcić na księdza. Trudno mu się 
uczyć, ten człowiek przeznaczony do 
najszczytniejszej walki o dusze ludz- 
kie, ten płomień gorejący miłością 
Chrystusa, zapominający o posiłku i 
odpoczynku, gdy modlitwa uniesie go 
w rejony niedostępne zmysłom, od- 

  

  

   

/ KAPŁAN BOŻY. 
Św. Jan-Marja Vianney, proboszcz z Ars, Szaiarz łask bożych, 

į przez H. Gėona. 

grodzony jest jakby od wszystkiego 
co ludzie uznali za potrzebne do eg- 
zystencji. Całe swe męczeńskie ży ie 
Jė przez umartwienie tak mało, 5у- 
pia tak krótko, pracuje tak nadludz- 
ko, że nie można pojąć, biorąc rzeczy 
po ludzku, jak organizm mógł wytrzy 
mać. Ale u niego ciało było tylko ko- 
nieczną,  sponiewieraną powłoka 
wspaniałej, potężnej duszy. Ta gor: : 
ła w nim spalając ziemską powłokę. 
a zostawiając ducha gorejącego niby 
krzew płomienny. 

Wola boża kieruje krokami: wez- 
wany do wojska (Napoleon potrzebu- 
Je coraz to nowych zasięgów), wsku- 
tek choroby pozostaje na miejscu, u 
„potem, zamodlenie się w kościele na 
drodze do pułku, sprawia, że stał się, 
Już dezerterem i nie ma poco się zja- 
wiać. Musi się ukrywać. Po skończo 
nych wojnach, wstępuje do małego 
Seminarjum w Verriers, znów рой о- piekę ks. Balley, który mimo wx- raźne niezdolności ucznia do rzecz 
i nauk ludzkich, przeczuwa w nim po 
słannika bożego. 

Po wielu zabiegach i nieudanych 
egzaminach, wyświęcono go wreszcie 
naskutek zapewnienia przełożonych 
iż łaska boża widoczna w całem po- 
stępowaniu tego młodzieńca, dokona 
tego, czego mu nie mogli wszczepić 
profesorowie greki i łaciny. W pare 
miesięcy po klęsce pod Waterłoo, w 
1815 r. zostaje wyświęcony na kapła- 
na 1 pozostaje. czas jakiś u swego opie 
kuna i mistrza ks. Balley, również za. 
sługującego na miano świętego. 

Po śmierci tegoż, mianowany pro- 
boszczem w zapadłej, zdziczałej wsku 
tek rewolucji i wojen, wioseczce Ars, 
składającej się z ubogiego i zmursza- 

    

  

łego koścąioła, takiejże płebanji i 
dość ubogich chat, przybywa tam 
zaczyna od tego, że ubogie pomie 
czenie swoje doprowadza 
klasztornego ubóstwa. 

    

do stanu 
Sam idzie na 

    

y jest, życzliwy, cichy, ot bibedaczy- 
na boży, skromny, dający gospoda- 
rzom dobre rady rolnicze, a matkom 
jak mają leczyć dzieci... „Nie orzeł, 
nie mądrala, powtarzają włościanie, 
„ale poczciwy jakiś człeczyna*. 

A proboszcz modli się całemi nó 

cami, umęczony jak na krzyżu, grze- 
chami swych parafjan, o których sie 
przekonał, że żyją jak poganie. Ofia- 
rowuje całego siebie, prosi cierpienia 
bez granic, żeby osiągnąć łaskę bez 
granic: moc zbawienia dusz powićrzo 
nych jego opiece. I została mu daną. 
W takim stopniu i rozmiarze. że aż 
drżał i przygniatała go własna pote- 
ga, którą potem osiągnął. Całe życie 
przed Bogiem, który go naznaczył 
piętnem świętości, obdarzył łaska zba 
wienia ludzi, czuł się niegodnym pro- 
chem, bo im błiżej był Boga. im nie 
skończona wiełkość pojęcia o bóstwie 
wyraźniej w nim przemawiała, tem ie 
piej ją rozumiał i ludzką niedosko- 
nałość odczuwał. 

Zaczyna pracę w swej parafji jak 
oracz, co skamieniałą ziemię odwala 
pługiem zraszając ją własnym potem. 
"Pak ksiądz Vianncy modlił się z lu- 
dem, płakał nad jego grzechami i po- 
kutował za nich. Płakał łzami i krwią 
swego biczowanego ciała, modlił się 
w zachwyceniu i z taką radością bi- 
jącą z jego rozaniełonej twarzy, tak 
serdecznie płakał nad grzechami bliź- 
nich przy Mszy świętej, że obecni zro 
zumieli wreszcie znaczenie Najświęi- 
szej ofiary i kim jest człowiek, który 
ją za nich odprawia. Mówi kazania... 
pożal się Boże jakie, pod względem 
erudycji i łaciny!.. Nawet wymowa i 
głos nie są słlne, ani ozdobne, ale jest 
w Nim nczucie, miłość niezmierna, 

  

    

   

   

    

     

  

boski dar miłowania Stwórcy i stwo- 
rzenia, miłość unosząca ubogiego ka- 
płana nad kazalnicą wichrem natch- 
nienia, gdy wyciągał ręce do zebra- 
nych i porywał ich za sobą przed tron 
Przedwiecznego, błagając z nieopi 
ną siłą, uczuciem i pokorą o zbawie- 
nie dla grzesznych i nagrodę dla спо!- 
liwych! 

Wygląda jak anioł niszczyciel i 
zbawca: jego długie włosy. twarz o 
wydatnych rysach, wysokiem czole. 
głęboko osadzonych, promiennych 
płękitnych oczach, wydatny nos i 
padłe policzki, chude ręce drżące w 
namiętnem błaganiu, jego głos prze- 
nikliwy, mówiący o straszliwych ka- 
rach i niebiańskich nagrodach, wszysi 

ko to powoli przenikało serca słucha- 
czy. Ale stokroć więcej od nauki dziu- 
łał przykład, działało życie probosz- 
cza z Ars! Aseezę doprowadził do nie: 
pojętych granic. Prawie nie sypiał. a 
jeśli to czynił, tło rzadko kiedy na 
łóżku, biczował się, żywił się kilku 
kartoflami, czytywał proste książki 
pobożne, Żywoty świętych, brewjarz. 
Żywot Chrystusa. Odprawia Mszę o 
wczesnym Świcie, a ludzie, którzy na 
to patrzą żynają czuć, że Ciało i 
Krew Pa trzyma w dłoniach czło 

  

   

            

wiek, wyzbywający się powłoki zieni 
skiej. Że mają przed sobą kogoś, kto 
staje się w ich oczach świętym. 

  

„Miłować Boga, służyć Mu. poz- 
nać Go, oto cel człowieka na ziemi. 
innego nie mamy, wszystko co czyni 
my poza tem, to czas stracony, w 
tem jest szczęście”, oto co powtarza 
swym parafjanom i coraz liczniej 
przybywającym rzeszom, które spro- 
wadza do Ars wieść, że tam spowiada 
nawraca, naucza, odgaduje myśli i 

  

cierpienie ludzkie i ma na nie nieza: 
wodne lekarstwa, młody ksiądz o wv- 
łartej sutannie, zaniedbanym wyglą- 
dzie i miłującem spojrzeniu. 

„To tak łatwo być zbawionym', 
mówi z uśmiechem, „trzeba tyłko czy 

nić dobrze a unikać złego: spełniać 
przykazania boskie, iść za Chrystu- 
sem. On szedł, szedł coraz ciernist- 
szą drogą. bo sam wątpił o swej war- 
tości, mienił się najnikczemniejszym 
prochem i im większemi łaskami Bóg 
go obdarzał w świecie ducha, tem mu 
się zdawało, że niedość za nie dzię: 
kuje czynami. Podwaja gorliwości. 
Zaczynają się wraz ze sławą oszczer- 
stwa i prześladowania, zakłada Kla- 

sztor Opatrzności, gdzie pod opieką 
pobożnych penitentek ks. Vianney. 
gromadzą się biedne dziewczęta, sie- 
roty, i tworzą śliczną w duchu Chry- 
stusowym oazę czystego życia i modli 
twy. Odnawia kościół i buduje kapli- 
ce m. in. dla Św. Filomeny, do której 
miał specjalne nabożeństwo. Zapra- 
szają go na konferencje i kazania w 
okolice, tłumy zbiegają się do Ars. 

Od świtu do nocy siedzi proboszcz 
w konfesjonale, a po ratunek ducho- 
wy zbiegają się do niego ze wszyst- 
kich stron Francji ludzie wszystkich 
stanów. W 1830 roku sława jego, ja- 
ko lekarza dusz jest ustalona. Otrzy- 
mał cudowny dar przenikania myśli 

łudzkich i znajdywania dla nich kie- 
runku z taką pewnością, że najwięksi 
seepłycy, niedowiarki, wyśmiewacze, 
ateusze, odjeżdżają z Ars zmienieni 
chwilą obcowania z tym człowiekiem, 
z którego promieniowała świętość. 

Ale zawiść konfratrów-księży obu 
rzonych jego ubóstwem, ascezą, о- 
fiarnością dla biednych, do czego Sa- 
ini nie byli zdolni, upokorzeni sławą 

spowiednika, skarżyli na niego do 
władz kościelnych. Przysyłają mu wi- 
karjusza, który nim poniewiera, pie- 
kło któremu wyrwał tyle dusz, wy- 

zwala szatanów by go dręczyli w no- 
cy niesamowitemi harcami po domu. 
Jednocześnie widome cuda utrwalają 
przekonanie, że ks. Vianney jest na- 
rzędziem szczególnych łask bożych. 
Mnożą się niezwykłe zdarzenia łask, 
otrzymanych u stóp ołtarzy przez nie 

    

    

go zbudowanych, za jego pośrednict- 
wem, uzdrowień cielesnych i ducho- 
wych, widzeń... Ars staje się jakiemś 
dziwnem miejscem, przedsionkiem 
nieba gdzie tysiącami (do 100 tys.), ei 
sną się przez rok cały pielgrzymi po 
ratunek. 

A proboszcz zaczyna być zmęczo- 
ny. Uspokoiły się wszystkie prześlado 
wania, opuścili szatani i źli ludzie, 
chodzi w glorji świętości. w którą 
nikt już nie wątpi (prócz niego), w 
przeczuciu bliskiej śmierci chce oder- 
wać się od łudzi i zatopić się w Bo- 
gu, do którego tak tęskni. Chciałby 
wreszcie mieć coś dla siebie na tej 
ziemi! Samotność, do której od lat 
młodzieńczych tęsknił do tego obco- 
wania z Bogiem, bez codziennego za- 
tapiania się w obrzydliwość  grze- 
chów ludzkich... Sam nie wie, czy to 
pragnienie jest nakazem boskim czy 
pokusą szatana?. Ale dwa razy zbie- 
ra się do ucieczki z Ars, do klaszto- 
ru... i... powraca z drogi... Nic dla sie- 
bie, wszystko dla bliźnich, taki jest o- 

stateczny nakaz jego sumienia. Zosta- 
je. Dźwiga dalej ten niezmierny ciężar 

grzechów, za które pokutuje i dąży 
swą Golgotą coray wzwyż coraz, po 
ziemsku biorąc, słabszy, a duchem pa 
tężniejąc. 

A gdy 1859 roku wróciwszy z ko- 
ścioła zemdlony padł na krzesło, sze- 
pcząc: „Już nie mogę", zrozumiano, 
że musi wreszcie odejść odpocząć ten 
niezmordowany pracownik na niwie 
Pańskiej. To też w kilka dni potem, 
29 lipca, tysiączne tłumy skupione 
koło plebanji na klęczkach, we łzach 
i modlitwie doczekały śmierci swego 
orędownika. Е 

Żywot księdza z Ars, niemal współ 
czesny, jest obrazem takiej potęgi mi- 
stycznej, że zastanawiał uczonych i 
teologów. Był najbliższy ludziom i 
Bogu — w tem Jego świętość. 

kk : Heł. Romer 
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Mr. 291 (2233) 

WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Zniszczenie kapliczki katolickiej. 

Świętokradców aresztowano. 

W noey z 14 na 15 b. m. we wsi Wa- 

łatki pełożonej na terenie gm. kozdrowiekiej 

dwaj mieszkańcy tej wsi Bazyli Hajnow i 

"Teodor Żukow, członkowie wiejskiej jaczej- 

Ri komunistycznej usiiowałł urządzić masów- 

kę komunistyczną, ua którą przybyło wsz) 

kiego 4 parobków.  Wysłuchawszy przemó- 

wień wywrotowych, parobey opuścili zebra- 

nie pomimo nawoływań agitatorów do urzą- 

dzenia wystąpień komanistycznych 

Wówczas agenci bołszewiecy cheąc w ja- 

Mikołwiek sposób zemścić się na opornych 

mieszkańcach tej wsi posłanowili zniszezyć 

     

przydrożną kapliczkę z figurą Najświętszej 
Panny Maryi, ogólnie czezoną przez okoliez- 
ną ludność. Hajnow i Żukow w barbarzyń- 

ski sposób rozbili figurę Matki Boskiej i po- 

rąbałi siekierami ołtarzyk. 

Niszczycielską robotę bezbożników zau- 

ważył zastępca sołtysa Wojciech Tomasze- 

wiez, który powiadomił o tem policję. Świę- 

tokradeów aresztowano tej nocy w sąsied- 

niej wsi Lidzianki, gdzie również bez skut- 

ku usiłowali urządzić masówkę  komuni- 

styczną. (e) 

  

Poszukiwanie ukrytego skarbu 
nad Berezyną. 

Z pogranicza donoszą, iŻ w miejscowości 

“Studzienka nad Berczyną specjalna ko- 

misja z ramienia władz mińskieh zajmuje 

śię obecnie gorączkowem poszukiwaniem 

skarbu wcjennego, który w roku 1916 zako- 

pany został wpobłiżu rzeki Berezyny przez 

wojska rosyjskie. Według opowiadań ucze- 

sta. wałk nad Berezyną zostały tam zakopa- 

ne przez eofającą się armję rosyjską 2 kasy 

wojenne, zawierające 2.000.000 rb. w zło- 

cie, oraz cenne klejnoty żon wyższych ofi- 

cerów sztabowych. Poszukiwania trwają od 

miesiąca, mimo iż bliższego określenia miejs- 

ea nikt podać nie może. 

  

Plaga wilków. 
Ostatnio w gminie rakowskiej i iwieniec- 

kiej pojawiły się stada zgłodniałych wilków, 

Które już nietylko necą, .teez i w biały dzień 

porywają z obór żywy inwentarz. We wto- 

rek rano mieszkańcewi wsł Barańee Micha- 

dowi Ujewiczowi wilki udusiły krowę. w 

tymże dniu Janinie Szymańskiej wiłki por- 

wały z obory 6 owiee. Włościanie urządzają 

gremjalne obławy na szkodników. Podezas 

niedzielnego polowania, w którem brali u- 

dział wojskowi z miejscowego Baonu K. O.P. 

zabito 4 wilki. 

Nowa-Wilejka. 

"Otwarcie kuchni dla bezrobotnych. 

Kuchnia dla bezrobotnych rozpoczęła swą 

«działalność w dniu R grudnia b r. W dniu 

tym nastąpiło leż poświęcenie i wydanie 

pierwszego obiadu Akiu poświęcenia doko 

nał jeden z imicjatorów utworzenia Komite- 

tu ks, prob. Nowak, w obecności przybyłych 

na tę uroczystość przedstawicieli władz wo- 

je izkich i powiatowych, oraz przedsta- 

wicieli Wojewódzkiego Komitetu do spraw 

bezrobocia z p. radcą Joczem, starostą Po- 

krzewińskim i prezesem Uniechowskim na 

<zele, oraz przedstawicieli miejscowych 

władz wojskowych i cywilnych, jak również 

społeczeństwa. S 

Wobee tego, że jest to pierwsza na tere- 

nie całego wojewodztwa utworzona kuchnia 

«dla bezrobotnych, należałoby powstanie jej 

i finansowanie obszernej opisać. Pisałem już 

«9 utworzeniu Komitetu, który również jako 

pierwszy na Wileńszczyźnie powstał już w 

«dniu 9 października b. r. samorzutnie na 

apel Magistratu, który orjentując się dosko- 

nale w miejscowych warunkach, uważał nie- 

Sienie pomocy bezrobołnym za konieczne i 

nie czekając wskazówek i pomocy z góry, 

zwołał zebranie przedstawicieli wojskowości 

« społeczeństwa na którem utworzono Komi- 

det do spraw bezrobocia. Jako pierwsi ofia- 

rodawcy złożyli deklaracje samopodatkowa- 

nia się na rzecz Komitetu, stacjonowane w 

N. Wilejce formacje wojskowe , Zakł, Prze- 

mysłowy A. Mozer i $-wie oraz Nowowilej- 

ska Fabryka Drożdży wraz z pracownikami. 

Otrzymane od powyższych instytucyj kwoty, 

były i są dołychczas podstawą finansową 

Kom. Pozatem opodatkow. się i in., jak w aš- 

«iciele nieruchomości, kupcy i sklepikarze, 
©raz niektórzy obywatele, wobec czego 
twierdzić można, że wszyscy.prawie bez wy- 

jjątku opodatkowali się na rzecz niesienia 
pomocy bezrobotnym. Wielką krzywdą dla 
mia jest fakt, że urzędy państwowe jak 
Kolej i poczta i inne zmuszone są odprowa- 

-dzać zebrane z samoopodatkowania się kwo- 

ty, do swoich Władz Wojewódzkich. Stan 

finansowy Komitetu jest przeto prawie że 
beznadziejny, nie otrzymując bowiem jak 

<dotychczas żadnej pomocy, ani z Komitetu 
"Wojewódzkiego, ani też z Komitetu Powia- 
towego, który notabene utworzył się o wiele 

<później, Komitet w N. Wilejce udzielić mo- 
że zaledwie połowie, czyli na przeszło 400 
osób potrzebujących, tylko 200 osobom po- 
mocy co w rezultacie musi pewne rozgorycze 
nie wywołać między nieszczęśliwemi ofiara- 

mi kryzysu. Spodziewać się jednak można, 
:že obecni na otwarciu przedstawiciele władz 

wojewódzkich i powiatowych przyjdą Komi- 
iłetowi w N, Wilejce z wydatną pomocą. 

  

      

  

  

    

    

Podczas przemówień nie obyło się bez 
prób i żądań prawie że demagogicznych. a 
miano grupa bezrobotnych do- 
"magała się udzie! apomóg pieniężnych, 
zamiast obiadów. tąpienie to, dzięki 

<energicznemu i umiejętnemu wystąpieniu ks. 

prob. Nowaka zostało w zarodku zlikwido- 
wane. Wywołane ono zostało przez t. zw. 
Mewicowcow i mogło łatwo przyjąć obrót 

7 Na szczęście obyło się bez 

innej interwencji, a fakt sam najle- 
"piej świadczy, że w N. Wilejce, kiedyś bar- 
dzo uprzemysłowionej, jest nędza wyjątko- 
wo wielka, dłatego też władze powinny u- 

"dzielić Komitetowi jak najwydatniejszej po- 
"mocy. 

Kuchnia mieści się w jednym z gmachów 
fabryki Balberyskiego, udzielonego wpraw- 
dzie bezpłatnie, lecz wymagającego poważ 
niejszego remontu, który przeprowadzono z 
pomocą Zakł. Przem. A. Mozer i S-wie i 

"Oddziałów wojskowych w własnym zakresie. 
Wojsko też wypożyczyto 3 kuchnie polowe, 
w których, po odpowiedniem dostosowaniu 
przyrządza się obiady. Stwierdzić należy, że 
dzięki wydatnej pomocy Oddziałów wojsko- 
-wych, a przedewszystkiem energicznej pra- 

   

              

  

cy p. maj. Stetkiewicza z 13 p. uł. wil., oraz 
Zakł. Przem. A Mozer i S-wie udało się 
kuchnię tę zorganizować, która oby była 
rzeczywiście pomocą dla bezrobotnych. Dzie- 
ci w wieku przedszkolnym dożywiane bę- 

dą będą przez Komitet w Ochronce im. ks. 

Bisk. Pandurskiego. 

Wkońcu jednozapytanie: Co zrobić z 
dziatwą uczęszczającą do szkół nowowilej- 

skich, a zamieszkującą w Żwirblach, a więc 
w gm. mickuńskiej, która, o ile mi wiado- 

mo, dotychczas pomocy bezrobotnym nie 
zorganizowała. Według oświadczeń nauczy- 

cielstwa powinno otrzymać pożywienie oko- 
ło 100 dzieci, których rodzice są bezrobotni 

i nieraz nie mają ubrania dla dzieci i z tego 
powodu nie uczszcz. one do szkoły. Tu jest 
pole do działania dla Komitetu Powiatowego, 
a pośpiech jest konieczny, gdyż chłód i głód 

są to wielcy wrogowie ludzkości (w.j.) 

Święciany. 
Bieg w maskach. 

W dniu 13 b. m. staraniem miejscowego 
komitetu LOPP oraz kadry  instrukcyjnej 

PW. i WF. zostały zorganizowane zawody w 

biegu w maskach przeciwgazowych dla huf 

ców szkolnych. Do zawodów stanęły cztery 

zespoły męskie oraz trzy żeńskie. W wyniku 
zawodów w biegu dla zespołów żeńskich na 
1 klm. pierwsze miejsce zajął hufiec Sejmi- 
kowej Skoły Rolniczej w czasie 7 minut. 
drugie miejsce -— hufiec państwowego gim- 
nazjum 7,21 min. i trzecie miejsce hutiec 
pozaszkolny P. W. K. 7,35 min. Męskie ze- 
społy zajęły miejsca w biegu na dwa kilo 

  

metry: I-sze — hufiec Seminarjum nauczy 
cielskiego w czasie 14,15, II-gie —hufiecgim 
nazium państwowego — 16 min, i M-cię — 

hufiec II st. Seminarjum Nauczycielskie w 
czasie 16,30 i pół. Zainteresowanie ludności 
m. Święcian pomimo niesprzyjającej pogody 
było bardzo znaczne. Zwycięskim hufcom 
rozdawał nagrody, ofiarowane przez Pow. 
Komitet PW. i WK., starosta powiatowy p. 
St. Mydlarz. 

Postawy. 
Nieostrożne obchodzenie się z bronią. 

Do szpitała w Postawaeh dostarczono w 
dniu wczorajszym niejakiego A. Ławrynowi- 
cza mieszkańca wsi Panifiłowszczyzna, gmi- 
ny kozłowskiej z ciężką raną postrzałową 
w okolicy piersi. Ławrynowicz zeznał, że 
został postrzelony przez swego krewnego U. 
Zabiełę, który nie mając pozwolenia na 
broń manipulował naganem i podczas tych 
manipulacyj naskutek nieostrożności spo- 
wodował wystrzał. Policja prowadzi docho- 

dzenie. (e) 

Z pogranicza. 
Litwa wstrzymała mały ruch 

graniczny z Polską. 

KOWNO. 16.XII. (Pat.) Wobec 
rzekomej epidemji tyfusu na Wileń 
szczyźnie litewskie / ministerstwo 
spraw wewnętrznych wydało zarzą- 
dzenie, mocą którego mały ruch gra 
niczny pomiędzy Polską a Litwą zG- 
staje wstrzymany na czas nieograni- 
CZONY. 

    

Łotysi wysiedlają polskich robotni- 
ków. 

Na odcinku granicznym Turmonty z gra- 
nic Łotwy wysiedlono 13 robotników pols- 
kich, którym skończył się termin pobytu w 
Łotwie. Robotnicy ci byli zatrudnieni przy 
robotach rolnych w Letgalji. Po zakończeniu 
robót pracowali oni w prywatnych zakła- 
dach. 

  

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

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

Kine dźwiękowa 

Pogoń 
w Nowogródku   

Niebezpieczny romans 
W-g powieści A, Struga. Szczyt polskiej techniki dźwiękowej 
  

Nowogródek. 
Ze Związku Ofieerów Rezerwy. 

W dniu 14 b. m. w sall Ogniska w Nowo 
-gródku odbyło się zebranie członków powiu 
"owego koła Związku Oficerów Rezerwy. Po 
wygłoszeniu referatów na łemat cełów i za- 

«lai PW. i WF. omówiono program dalszej 
-działalności związku, a mianowicie organiza 
«cji strzelncy, ger wojennych, zorganizowanie 
bibljoteki wojskowej, odczytów w zakresie 
najnowszej wiedzy wojskowej, propagow: 
=portu narciarskiego, gimnastyki i wreszcie 
gerjodycznych zebrań członków, które mia. 
łyby się odbywać co dwa tygodnie i na któ- 

rych wygłaszane bytyby referaty z dziedziny 
wojskowej. я 

   

Pożar. 

W dniu 14 b. m. wybuchi w Nowogrod- 
Ku przy ulicy Piłsudskiego 58 pożar w fa- 
Joryce wyrobów ceramicznych Letnikiera. Po 

żar powstał wskutek wadlikego urządzenia 
komina. Dzięki natychmiastowej akcji og 
zdołano stłumić, przyczem spłonęła jedynie 
część sufitu i dachu, 

TT кй. 

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

SIS DP TL T RETURN 

Odpowiedzi redakcji. 
Na liczne zapytania wyjaśniamy, 

iż Projekt Prawa małżeńskiego uch- 
walony przez Komisję Kodyfikacyj- 
ną i Projekt Ustawy © Aktach Stanu 
Cywilnego 1 i 2 zeszyt są w naszej Re- 
dakcji do przejrzenia dla interesują- 
cych się temi projektami. 
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Burza śnieżna nad Wilnem 
i Wileńszczyzną. 

Noey wezorajszej nad Wilnem i 
powiatami województwa wileńskiego 
szalała gwałtowna burza Śnieżna. 

Zwały śniegu pezasypywały drogi 
i szosy, Silna wichura pozrywała w 
mieście szyldy, zaś w niektórych 
wsiach dachy i strzechy z budynków. 
Linje telefoniczne w niektórych 
miejscach zostały pozrywane. Naj. 
bardziej ucierpiały przewody telefo- 
niezne w pow. dziśnieńskim, gdzie w 
6 miejscach zniszczone zostały linje 
telefoniczne. 

Wobec zasp Śnieżnych komunika- 

cja autobusowa z prowineją w dniu 
wczorajszym była przerwana. Rów- 
nież zasypane zostały linje kolejowe. . 
Po raz pierwszy w bież. okresie zi- 
mowym władze kolejowe użyły pła- 
gów odśnieżnych. Brygady robotni- 
cze w ciągu nocy i ranka pracowały 
bez przerwy nad oczyszczaniem to- 
rów od zasp Śnieżnych. 

Pomimo. zamieci śnieżnej pociągi 
przybyły do Wilna bez opóźnień, na- 
tomiast na linjach wąskotorowych 
była przez krótki czas przerwa w.ko- 
munikacji, zanim nie uprzatnieto 
zwałów Śniegu z torów. 

Częściowe zawalenie się nowobudującego się domu 
pod naporem silnego wichru. 

Wieś Rozwalińce, gminy załeskiej 
stała się w dniu wezorajszym widow- 
nią tragicznego wypadku. Wskutek 
silnego wiatru załamało się nagle ru- 
sztowanie nowobudu jącego się domn. 
W chwilę później pod naporem groź- 
nego wiatru runął również sufit przy- 
gniatając zatrudnionych przy tej bn- 
dowie cieśli Adama Pietkuna i Pio- 

tra Zatilinika. 
Za chwilę z pod belek i desek wy- 

dohyto zmasakrowane zwłoki Pietku- 
na, któremu belki zgniotły czaszkę 0- 
raz połamały ręce i nogi. Zatilinik od- 
nósł ogólne ciężkie poranienia ciała 
złamania kilku żeber. Ciężko rannego 
Zatilinika przewieziono w stanie cięż- 
kim do szpitala w Zalesiu. (e) 

Epidemia tyfusu plamistego 
w Wilnie wygasa, na prowincji znów się pojawiła. 

Naskutek energicznych zarządzeń miej- 
skich władz sanitarnych tyfus plamisty na 
terenie m. Wilna nie rozszerzył się, lecz 
przyetcha. I tak, w ubiegłym tygodniu zanota 
wano ogółem 4 wypadki zasłabnięcia. 

Mimo to wskazana jest jak największa 
ostrożność, przestrzeganie czystości i t. d. 
Unikać należy mieszkań, w których są cho- 
rzy, Na drzwiach tych mieszkań naklejane 
bywają z ramienia magistratu m. Wilna od- 
powiednie ostrzeżenia. Ponieważ były wy- 
padki zrywania tych ostrzeżeń, władze ko- 
munikują, że winni usuwania tych ogłoszeń 
będą pociągnięci do odpowiedzialności. 

Według ostatniej wiadomości, stwierdzo- 
ne zostały w powiecie d ieńskim znowu 
trzy ogniska tyfusu płamistego. Najwięcej 
wypadków, a mianowicie 11, stwierdzono w 
ostatnim tygodniu we wsi Stanule gminy 
głębockiej, dokąd też skierowano natychmist 

  

kolumnę epidemiezną dla zwalezania epi- 
demji. Dalej stwierdzono w Komańsku, gmi- 
ny dokszyckiej, 6 wypadków, w Jankach 
również gm. dokszyckiej, 1 wypadek i w 
Szczerbach gminy pliskiej 1 wypadek. 

Na teren powiatu dziśnieńskiego wyje- 
chał w dniu dzisiejszym naczelnik wydziału 

zdrowia Urzędu Wojewódzkiego dr. Rudziń- 
ski celem wydania na miejseu odpowiednich 
zarządzeń. 

W. mieście Wiłnie dokonywane są w tu- 
tejszym oddziale Państwowego Zakładu Hig- 
jeny (Rossa 1) obserwacje i badania szezu- 

rów, pochodzących z domów, w których by- 
ła epidemja tyfusu. Wyniki naukowych ba- 
dań eo do możliwości przenoszenia przez 
szczury zarazków, będą przesłane do War- 

szawy do Centralnego Państwowego Zakładu 
Higjeny, gdzie dalsze badania naukowe pro- 
wadzi prof. dr. Anigsztejn. 

Uczestnicy zajść listopadowych 
przed sądem. 

W dniach 17 i 18 b. m. odbędzie się pro- 
ces uczestników zajść listopadowych w Wil- 
nie. Na ławie oskarżonych zasiądą: Taben- 
haus, członek wileńskiego „Makabi* oskar- 
żony 6 usiłowanie wybicia szyb i zdemolo- 

wania wystaw sklepowych w sklepie chrze- 
ścijańskim Zwiedryńskiego przy uł. Wileńsk. 
28 i Dworkin „członek żyd. organizacji, 0s- 
karżony o pobicie żołnierza i kobiety. 

Sensacyjne szczegóły w Sprawie 
sprzeniewierzenia 3.200 dolarów. 

Kim jest Finfer? Dwóch poszkodowanych. ‚ 
Rewizja w mieszkaniu sprytnego oszusta. 

We wczorajszym numerze naszego pis- 
ma donośiliśmy o sprytnem porwaniu 3.200 
dolarów, ofiarą czego padł zamożny kupiec 
wileński Izaak Kryński. Obeenie dowiadu- 
jemy się w tej sprawie, następujących szcze- 
gółów: 

Bohater zuchwałego przywłaszczenia, Fin- 
fer znany jest polieji wileńskiej oddawna. W 
swolm ezasie trudnił się on przemytnictwem, 
później pracował w branży galanteryjnej, 
zaś ostatnio w charakterze maklera przy li- 
eytaejach majątków i folwarków ziemskich. 

Kryński znał Finfera od 2 lat. Dysponu- 
jąc większą gotówką lecz nie mając czasu, 
posługiwał się Finferem, przyjmując go „ni- 
by* do spółki i już niejednokrotnie powie- 
rzał mu znaczne sumy pieniężne, co czynił 
zresztą wbrew radom znajomych i innych 
kupeów, którzy dawali mu do zrozumienia, 
že Finfer nie jest osobą godną całkowitego 
zanfania. Jednakowoż wbrew tym radom 
Kryński dowierzał Finferowi, który stale 

wywiązywał się ze spraw pieniężnych aku- 
ratnie nie robiąc żadnych maechinacyj. Ale 
gdy przedwczoraj Kryński powierzył mu 
3.200 dolarów, pokusa była zbyt wielka, tem 
bardziej że Finfer czekał widocznie oddawna 
na taką „okazję* i nie namyślając się dłu- 
go zbiegł. 

Jak się obecnie wyjaśnia oprócz Kryńskie 
go ucierpiał również i inny kupiee niejaki 
Gołąb, od którego Finfer przywłaszezył 500 
dołarów. 

W dniu wczorajszym polieja przeprowa- 
dziła rewizję w mieszkaniu Fintera przy 
zaułku Nikodemskim Nr. 2. Rewizja nie da- 
ła żadnych wyników konkretnych, Żona 
zbiegłego oszusta zeznała podezas badania, 
że mąż jej ezuł się ostatnie bardzo chory, 
wohec czego wyjechał widocznie... na kurację 
O przywłaszczenia przez jej męża pieniędzy 
nie nie słyszała. Policji dotychczas nie udało 
się wpaść na trop zbiega. Dalsze dochodze- 
nie w toku. я (e) 

Tymczasowe wyniki dochodzenia w sprawie 
instalacji pionów elektrycznych. 

Jak się dowiadujemy, specjalna Komisja 
radziecka wyłoniona w swoim czasie przez 
Radę Miejską dła przeprowadzenia dochodze 
nia w głośnej sprawie instalacji pionów koń 
ezy już swe praee. 

Czytełniey nasi niewątpliwie przypomina- 
ją, że jesienią roku bieżącego wyszło najaw 
że warszawska firma Zjednoczone Towarzy- 
stwo Elektryczne, która na podstawie uzy- 
skanej koneesji dokonywała w Wilnie in- 
stałacji pionów zamienia kable duńskie (bez 
powiadomienia o tem Magistratu) na kra- 
jowe. Fakt ten nasunął zrozumiałe obawy © 
interesy miasta, które przez machinaeje fir 
my warszawskiej narażone zostało na ро- 

ważne straty. W tym też kierunku prowadzo- 
ne było żmudne dochodzenie zarówno przez 
wydział kontroli Magistratu, jak i wspomnia- 
ną Komisję radziecką. Dochodzenie wydzia- 
łu kontroli pozwoliło ustalić, że kable kra- 
jowe pod względem swej wartości nie ustę- 
pują duńskim winą jest jednak firmy, że 
© dokonywanej zamianie nie powiadomiła 
Magistratu. 

Wnioski radzieckiej Komisji Rewizyjnej 
nie są jeszcze znane, zostaną one ujawnio- 
ne w najbliższych dniach i poddane dyskusji 
na jednem z najbliższych posiedzeń Magistra 
tu, który wówczas dopiero ustosunkuje się 
do tej sprawy. 
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Wschód słońca —g. 7 m. 39 

Zachód „ — @. 15 т.25 

Spostrzoženis Zakladu Meteerelogii U. $. B. 
w Wilnio 2 dnla 16 XI — 1931 reku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 742 

Temperatura średnia — 5° С. 

_ majwyńsza: O 

najniższa: — 6 C. 

Opad w milimetrach: 4,2 

Wiatr przeważa:ący: półn.-zach. 

Tendencja barom.: słaby spadek, pot. wzrost. 

Uwagi: zamieć, 

KOŚCIELNA. 

— Nabożeństwo. Dnia 17 b. m. we czwar- 
tek o godzinie 17 m. 30 odbędzie się nabo- 
żeństwo z Komunją Św. w Kościele Ewen- 
gelickoReformowanym przy ul. Zawalnej. 
Nabożeństwo odprawi ks. Kazimierz Osta- 
chiewicz z Brześcia n/B. 

URZĘDOWA. 
— Zmiany w starostwach. Dotychczaso- 

wy starosta w Wilejce p. Jerzy Neugebau- 
er przeniesiony został na stanowisko staro- 
sty do Baranowicz, zaś dotychczasowy Sta- 
rosta baranowicki p. Zygmunt Przepałkow- 
ski przeniesiony został na stanowisko sta- 
rosty w Wilejce. 

— Zmiany personalne w Urzędzie Woje- 
wódzkim. Radca wojewódzki p. Wacław I- 
szorą objął kierownictwo Oddziału Organiza- 
cyjnego w Wileńskim Urzędzie Wojewódz- 
kim, dotychczasowy zaś kierownik tegoż 
Oddziału p. Wilhelm Popławski przeniesiony 
został do służby w Wydziale Bezpieczństwa 
Wileńskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

ADMINISTRACYJNA. 
— Przegląd sanek. Starostwo Grodz 

Wileńskie podaje do ogólnej wiadomości, iż 
tegoroczny przegląd sanek odbędzie się w 

podwódzu Starostwa Grodzkiego Wileńskie- 
go, ul. Żeligowskiego 4, w godzinach od 12 
do 15 w dniach 17, 18, 19, 21, 22 i 23 gru- 
dnia 1931 r., po 100 sanek dziennie. Właści 
ciele sanek, ewentualnie woźnicy, w ozna- 
czonym terminie winni dostarczyć sanki do 
przeglądu w stanie uporządkowanym, gdyż 
w przeciwnym razie będą one wycofane z 
użytku publicznego. Właściciele dorożek, jak 
również i furmani winni posiadać bilety ja- 

  

„ady oraz dowody rejestracyjne koni. 

MIEJSKA. 
— Nowa rozdzielnia elektrowni miejskiej. 

W! dniu 15 b. m. przybył do Wilna profe- 
sor politechniki warszawskiej inż. Stanisław 
Odrowąż Wysocki, aby na zaproszenie Ma- 
gistratu m. Wilna wziąć udział w Komisji 
Odbiorczej, powołanej do przyjęcia nowowy- 
budowanej rozdzielni w elektrowni miejs- 
kiej. 

Po zaznajomieniu się z budową rozdziel- 
ni prof. Wysocki uznał celowość i koniecz- 
ność, stwierdzając, że odpowiada ona ostat- 
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nim wymogóm techniki. Zaznaczyć należy, 
że rozdzielnia ze względu na stały rozwój 
elektrowni była nieodzowną koniecznością 
i uwieńczyła 5-letnią rozbudowę elektrowni 
wileńskiej. Uruchomienie nowej rozdzielni 
ze względu na konieczność utrzymania ru- 
chu bez przerwy odbywać się będzie: stop- 
niowo także ostateczne przejście ze starej roź 
dzielni na nową zrealizowane zostanie cał- 
kowicie dopiero na wiosnę. 

Rozdzielnia jest tak wybudowana, że przy 
stosowana jest do zasilania miasta niezależ- 
nie od tego czy dalsza rozbudowa maszyn w 
elektrowni bądzie się odbywać w starej 
centrali, czy będzie wybudowana specjalna 
elektrownia wodna t. zw. hydroelektrownia. 

— Jeszcze o pożyczce angielskiej. W 
związku z ostatecznem zlikwidowaniem po- 
życzki angielskiej, dowiadujemy się nastę- 
pujących szczegółów: spłata długu odbywać 
się będzie ratami w ciągu 60 lat przyczem 
wszystkie zaległe procenty zostały anulowa- 
ne. Pożyczka płatna jest w funtach szter- 
lingów, co ze względu na zachwiane stano- 
wisko funta jest dla miasta pomyślnem zja- 
wiskiem, 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Akademicy Zagłębianie i Ślązacy orga- 

nizują się w Wilnie. Rzuceni na drugi kra- 
niec Rzeczypospolitej, w odległości bez mała 

1,000 klm. od Śląska i Zagłębia, Zagłębianie 
i Ślązacy, studjujący na Uniwersytecie Ste- 

fana Batorego w Wilnie, zespolili się ze sobą 
jeszcze więcej, pamiętając, że z jednej kra- 
iny pochodzą — krainy iskrzących djamen 
tów i wiecznego ognia. 

Nie też dziwnego, że znaleźć umieli for- 
mę współpracy i w tym celu odbyło się w 
ubiegłą niedzielę zebranie organizacyjne Aka- 
demickiego Koła' Zagłębian i Ślązaków w 
Wilnie. < 

Zebranie zagaił sekretarz Generalny Brał 
niej Pomocy Pol. Młodz. Akadem. USB. kol 
Władysław Ryńca (Zagłębianin), mówiąc o 

  

tem wielkiem umiłowaniu stron rodzinnych, * 
które po ukończeniu studjów każe im wrė- 
cić do Zagłębia i Śląska i pracować wśród 
ludzi czarnych od dymu, lecz o krysztalo- 
wych sercach. Poczem zapoznał zebranych z 
celami i formami pracy Koła. 

W ożywionej dyskusji wszyscy wypowie- 
dzieli się za zorganizowaniem Koła Zagłębian 
i Ślązaków. Następnie wyłoniono tymczaso- 

wy Zarząd, który w czasie feryj wejdzie w 
porozumienie ze Związkiem Akademickim 
Kół Zagłębian i Związkiem Kół Ślązaków, o- 
raz przeprowadzi legalizację Koła u władz 

centrałnych. Na prezesa powołano jednogłoś 
nie kol. Władysława Ryńcę, na członków kol 

ko. Patyczka i Tomeckiego Br. Wreszcie po- 
stanowiono prosić p. prof. Wydziołu Lekar- 

skiego USR. Kornela Michejdę o objęcie sta- 

nowiska Kuratora Koła. Jednocześnie w cza 

sie feryj świątecznych członkowie Zarządu 

wygłoszą w Zagłębiu i na Śląsku szereg od- 

czytów o zabytkach Wilna, Wileńszcyznie i 

warunkach studjów na Uniwersytecie Stefa- 

na Batorego. 
Spodziewać się należy, iż Koło Zagłębian 

i Ślązaków wykaże się ożywioną działalnoś 
cią niosąc pomoc materjalną swym człon- 

kom i przyczyniając się do zbliżenia 2-ch bar 

dzo odległych dzielnic, 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Ferje Bożego Narodzenia w szkołach. 

Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświece- 

nia Publicznego zarządziło, by ferje Bożego 

Narodzenia w bieżącym roku szkolnym 

trwały od dnia 23 grudnia do 7 stycznia 

włącznie. Zawieszenie zajęć nastąpić ma w 

dniu 22 grudnia po lekcjach, wznowienie 

zajęć 8 stycznia rano. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Sekcja Robót Ręcznych Rodziny Woj- 

skewej podaje do wiadomości, że codzien- 
nie we wtorki i w piątki od godz. —8 wiecz. 
w sekretarjacie Rodz. Wojsk., ul. Mickiewi- 
cza 18, przyjmują się zapisy na kurs robót 
ręcznych. Opłata wynosi dla Pań wojskowych 
— 2 zł. dla Pań cywilnych — 5 zł. miesięcz- 
nie. 

Ё ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Zebranie Dyskusyjne Związku Pracy 

Obywatelskiej Kobiet. W czwartek dnia 17 

grudnia r. b. o godz. 7-ej wieczorem, w ło- 

kalu Związku, przy ul. Jagiellońskiej Nr. 3-0 

m. 3, p. adwokat Eugenja Wiścicka-Szabel- 

ska wygłosi odczyt p. t. „O projekcie nowe- 

go prawa małżeńskiego". 

Wstęp dla członkiń bezpłatny, dla gości 

30 gr. 
Imienne zaproszenia nie będą rozsyłane. 

RÓŻNE. 
— Projekt nowej piekarni mechanicznej. 

W związku z zarządzeniem władz wojewódz- 

kich w sprawie zamknięcia w Wilnie kiłkuna 

stu piekarń, które znajdują się w stanie 0- 

płakanym i nie odpowadają żądanym wa- 
runkom higjeniczno-sanitarnym, ostatnio na 

terenie Wilna wśród piekarzy powstała spół 
ka, która zamierza wznieść wielką nowoczes- 
ną piekarnię mechaniczną przy ul. Raduń- 
skiej. Piekarnia ta nłiałaby zaopatrywać 
mieszkańców całego miasta w pieczywo. 

KOMUNIKATY. 
— We wspólnej obronie. Otrzymujemy 

następujący komunikat Z. K. P.: „Dla zor- 
ganizowania wspólnej obrony przed niewła- 
Ściwemi roszczeniami Spółdzielczego — Вап- 
ku Ludowego dla Handłu i Rzemiósł w Wil- 
nie, Zjednoczenie Kolejowców Polskich prze- 
prowadza rejestrację swych członków, któ- 
rych interesy zostały przez ten Bank nara- 
żone. 

Zarejestrować się można w Zarządzie O- 
kręgowym Z. K. P. (ul. Wiwulskiego 4 m. 3) 
w okresie do 23 grudnia r. b codziennie od 
godz 18-ej do 20-ej. 

* * * 

Przyp. red. Na terenie Wilna i Wileń- 
szczyzny jest wiele osób, często bardzo bie- 
dnych, do których również podobne preten- 
sje rości wyżej wymieniony b. Bank dla 
Handlu i Rzemiosł. Czyby, wobec tego, i te 
osoby stojące poza Zjednoczeniem Kolejow- 
ców Polskich, nie należało skupić w obro- 
nie przed pretensjami tego banku? Ale aby 
uniknąć rozproszkowania sił dobrzeby było, 
aby ZKP — przeprowadzając rejestrację swo 
ich członków ——przyjęło zapisy i innych о- 
sób, aczkolwiek poza Zjednoczenim stoją- 
cych niemniej jednak jak i członkowie jego 
krzywdzonych. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w Lutni. Ostatnie przed- 

stawienie „Pana posła I Julji*. Dziś we czwar 
tek dnia 17-go b. m. o godz. 8-ej wiecz. po 
raz ostatni ukaże się satyryczna komedja 
współczesna K. Leczyckiego i J. Mackiewi- 
cza „Pan poseł i Julja", która zyskała sobie 
w Wilnie gorące uznanie dzięki oryginalnej 
treści oraz Świetnej grze zespołu z pp. Bre- 
noczy i Glińskim w rolach tytułowych. Re- 
żyserja Dyr. M. Szpakiewicza. 

Jutro o godzinie 8-ej wiecz. „Tak się zdo- 
bywa kobiety". 

— Teatr Miejski na Pohulanee. Ostatnie 
przedstawienie „Teatru wiecznej wojny*. 
Dziś we czwartek dnia 17-go b. m. o godz. 
8-ej wiecz. ujrzymy po raz ostatni wspania- 
łą sztukę Jewreinowa „Teatr wiecznej woj- 
ny“ 

Jutro z powodu próby generalnej „Logiki 
pana Baltazara". teatr nieczynny. 

— Jutrzejsza premiera w Lutni. Jutro w 

piątek. dnia 18-go b. m. o godz. :8-ej wiecz. 
Teatr Lutnia wystąpi z premjerą, która nie- 
wątpłiwie zainteresuje i przyciągnie wszyst- 

kich. Będzie nią wytworna, pełna iście ga- 
lijskiego humoru komedja Ludwika  Ver- 
neuila o wiele mówiącym tytule „Tak się 
zdobywa kobiety*. Swietną kómedję tę wpro 
waądza na scenę wileńską reżyser Karol Wyr= 

wicz, który jednocześnie odtwarza jedną z 
ról głównych. W pozostałych: wdzięczne po- 
le do popisu znajdą: pp: Brenoczy, Detkow- 
ska, Lubowska, Bielecki, Dejunowicz, Do- 
mański, Jaśkiewicz, oraz Wołłejko. Melo- 
dyjna piosenka „Rumba*, odśpiewana z po- 
rywającym temperamentem przez p. Bre- 
noczy, stanie się niewątpliwie jedną z wię- 
kszych atrakcyj tego widowiska. Dekorator, 
W: Makojnik przygotowuje nowe efektowne 
wnętrza. 

- Sobotnia premjera na Pohulanee. W 
nadchodzącą sobotę dn. 19-go bm. o godz. 
8-ej wiecz. odbędzie się premjera doskona- 
łej komedji Leopolda Marchanda „Logika 
pana Baltazara”, w reżyserji Wacława Ra- 
dulskiegó. W szeregu zabawnych sytuacyj 
przewiną się świetnie zarysowane role, dają- 
ce szerokie pole do popisu pp. Kamińskiej, 
skiemu, Czaplińskiemu, Ciecierskiemu, Det- 

      

   

    

   

  

Szpakiewiczowej,  Stanisławskiej,  Budzyń- 
skiemu, Glińskiemu,  Karpińskiemu, Łu- 

biakowskiemu, Skolimowskiemu oraz Za- 
strzeżyńskiemu. 

NIEDZIELNE PRZEDSTAWIENIA 
POPOŁUDNIOWE. 

Teatr Lutnia. W nadchodzącą niedzielę 
dnia 20-go bm. o godz. 4-ej po poł. ukaże się 
po cenach zniżonych „Pan poseł i Julja** 
Leczyckiego i Mackiewicza, w reżyserji dyr. 
M. Szpakiewicza, z udziałem najwybitniej- 
szych sił zespołu. 

Teatr na Pohułanee. W nadchodzącą nie- 

dzielę dnia 20-go b. m. o godz. 4-ej pp. uj- 
rzymy po cenach zniżonych „Teatr wiecznej 
wojny* M. Jewreinowa, w reżyserji i z u- 
działem Stanisławy Wysockiej. 

— Występ artystki baletu Ł. Sawiny - 
Dolskiej. W niedzielę 27 grudnia o godz. 4 
p. p. odbędzie się w miejskim teatrze „Lut- 
nia* koncert baletowy znanej tancerki Ł. 
Sawiny-Dolskiej oraz uczenic jej studjum. 
W programie balet w 3 aktach „Mrózek”. 
Tańce klasyczne i narodowe. 

RADJO 
CZWARTEK, DNIA 17 GRUDNIA 1931 R. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Kom. meteor. 

pogadanka i koncert szkolny. 15.00: Pro- 

gram dzienny. 15.0: Komunikaty. 15.25: 

„Wśród książek”. Audycja dla dzieci, 

16.20: Lekcja Ё 16.40: Codzienny 

odcinek powieściowy. 16.50: Muzyka (płyty) 

utwory Chopina. 17.10: „Gdybyśmy byli 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. 

PIĄTEK, DNIA 18 GRUDNIA 1931 r. 

11.58: Sygnał czasu 13.40: Aud. rolnicze 

14.35: Program dzienny 14.40: Muzyka 

(płyty) 15.11: Kom. 11.31: „Dzieje pisma 

odczyt, 11.41: Koncert dla młodzieży (płyty) - 

16.20: Odczyt. 16.40: Qodzienny odcinek pó- 

więściowy. 16.30; „Oszczędność a rozrzut- 

ność” — pogadanka. 16.55: Lekcja angiel- 

skiego. 17.10: „Napoleon w Warszawie” — 
odczyt. 17.35: Muzyka lekka. 18,50: Kom L. 
O P P. 19.00: „Polakom na Kowieńszczyź- 

nie". 19.15: „Przegląd prasy rolniczej kra- 

jowej i zagranicznej”. 19.25: „Ciotka Albi- 
nowa mówi!* 19. Program na sobotę. 
19.45: Prasowy dziennik radjowy. 20.00: Po- 
gad. muzyczna. 20.15: Koncert symfoniczny 
z Filbarm. 22,40: Kom. i muzyka taneczna. 

Sm 

NOWINKI RADJOWE. 
BĄDŹMY JAK DZIECI. 

O godz. 17,10 do 17,35 Rozgłośnia Wileń- 
ska transmitować będzie na wszystkie stacje 
doskonały feljeton Jerzego Ostrowskiego, któ 
ry poprosi radjosłuchaczy o zastanowienie się 
przez chwilę nad tem, coby to było gdybyś- 
my byli dziećmi, gdybyśmy okiem dziecka 
spojrzeli na różne sprawy, które dorosłym 
wydają się niezmiernie mądre i ważne. 

NOWA MUZYKA BELGIJSKA. 
Dzisiejszy koncert wieczorny o godz. 20,30 

który transmitujemy z Brukseli, poświęcony 
będzie belgijskiej muzyce współczesnej, po- 
siadającej w dorobku szereg dzieł wybit- 
nych, chociaż stosunkowo mało znanych, bo 
rzadko grywanych w Polsce. Koncert poprze- 
dzi słowo wstępne, wprowadzające radjosłu- 
chaczy w świat belgijskiej twórczości muzy- 

"SPORT 
PROJEKT SENSACYJNEJ FUZJI. 

Lotem błyskawicy rozeszła się po Wilnie 
wiadomość, że pionierzy hokeju na lodzie w 
Wilnie, gracze AZS-u przechodzą do Kl. Sp. 

Ognisko, a z nimi i paru dobrych graczy Pol. 
KI. Sport. 
Aczkolwiek wiadomość o wstąpieniu graczy 
Pol. Kl. Sport. jest jeszcze nieoficjalną, w 

każdym razie zanosi się na fuzję trzech klu- 
bów. 

Zdawałoby się napozór, że to nic złego. 
Jeżeli przechodzą to szukają troskliwszej o- 
pieki ze strony zarządu Ogniska, aniżeli do- 
tychczas mieli ze strony zarządu AZS-u, któ- 
ry, jak wiadomo, traktuje szereg sekcyj po 
macoszemu. 

Sięgając jednak głębiej w tę sprawę, prze- 
konamy się, że połączenie klubów Ogniska 
i AZS-u, przyczyni się do upadku poziomu 
gry w hokeju w Wilnie. 

Ambitna drużyna AZS-u na występach po 
za Wilnem o mistrzostwo Polski, zdołała so 
bie wywalczyć opinję jednej z najlepszych, 
drużyn w Polsce. Miała więc wyrobioną mar- 
kę. Liczono się z jej graczami poważnie. Naj- 
dobitniej świadczy o tem fakt, że dwaj gra- 
cze AZS-u bracia Godlewscy, brani są pod u- 
wagę przez P, Z. H. L. w zestawieniu składu 
reprezentacji Polski na olimpjadę Lake Pla+ 
cid i prawdopodobnie jeden z nich pojedzie. 

Zmiana więc nazwy, o której mało w Pol 
see słyszano, wpłynie oczywiście na opinję 
sekcji. 

Po drugie osłabienie, Ściślej mówiąc za- 
niknie zupełnie konkurencja klubowa, bo do- 
tychczas mieliśmy w Wilnie 3 drużyny ho- 
kejowe: AZS., Ognisko i Poł. Kl. Sport. Pa 
fuzji Ogniska z AZS-em i przejściu jeszcz. 
paru graczy z Poł. Kl. Sport. do tego klubu, 
będziemy mieli jeden silny klub — Ognisko 
Ale co z tego będzie miało Wilno? — Nie! 
Klub ten będzie posiadał zgórą 30 czynnych 
członków i zaledwie 10-ciu będzie grało, re- 
szta zaś będzie się przyglądała. 
« Reasumując powyższe dochodzimy wiec 
do wniosku, że fuzja tych klubów dalszego 
rozwoju tej gałęzi sportu nie rokuje. 

Pomyślmy więc dobrze nad tem, oby nie 
sprawdziło się tu przysłowie, że „mądry Po- 
lak ale... po szkodzie”. 

L—wicz. 
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Zamiast wizyt šwiątecznych. 
Do Wiojewódzkego Komitetu do spraw 

bezrobocia - złożyli zamiast -powińszowań i 
wizyt świątecznych i noworocznych urzędnicy 
Dyrekcji Lasów Państwowych pp. Szemioth, 
Hoppen, Bonasewicz, Sarosiek, Huszcza, Łu- 
kaszewicz, Niesłuchowski, Pliss, Bielic, Po- 
lankiewicz, Gajewski, Geniusz, Osobina, Kost 
rowicki, Bilczyński, Szumski, M. Zachare- 
wicz, P. Łobień i Klinger, razem zł. 21,50. 

Do naszych Ozytelników, 
Kalendarze - almanachy są bodaj najstac- 

szem wydawnictwem stałem w Europie. Do 
dziś dnia zachowany jest „Almanach Perpe- 
tum“ (wieczny almanach), wydany po łaci- 
nie w XIV wieku. Były to tabblice z oblicze-. 
niami położenia słońca, księży ca i pięciu pla- 
net w różnych porach roku i i zdobyły odrazu 
olbrzymie powodzenie. One to zdecydowały 
o wejściu w powszechne użycie w językach 
europejskich słowa „almanach*, pochodzą- 
cego od arabskiego „al manakh*, co oznacza 

błądy wypoczywały, mądrzy podróżnicy zaj- 
mowali się ciekawą lekturą, Almanach zatem, 
jak widzimy, od pierwszej chwili miał służyć 
odpoczynkowi, wypełniając interesującą tre- 
Ścią chwile wolne od pracy. 

Już w pierwszych kalendarzach - almana- 
chach, poza wiadomościami astronomicznemi 
i astrologicznemi, znajdujemy wiele informa- 
cyj potrzebnych w życiu codziennem. W kra- 
kowskich almanachach, wychodzących po pol 
sku od r. 1516, znajdujemy cały szereg wia- 
domości i wskazówek: „którego dnia siać”, 
„kiedy szczepić drzewa owocowe*, „kiedy 
dzieci od piersi odłączać*, „wiedy najlepiej 
strzyc głowę” i t. d. Z czasem almanach prze- 
obraża się w encyklopedję życia codzienne- 
go. Kiedy zaś w r. 1737 jezuita O. Jan Po- 
szakowski wydał w Wilnie pierwszy politycz 
ny kalendarz poski, forma tego almanachy 
została już ustalona i przetrwała do dnia dzi- 
siejszego. 

Wydając nasz Kalendarz - Almanach, sta- 
raliśmy się iść w ślady dawnych wzorów, do- 

stosowując treść do poziomu dzisiejszego czy- 
telnika i postępów naszych czasów. 

  

KR URI LA Ww 

sze było naprawdę encyklopedją życia co- 
dziennego, by każdy w niem znalazł to, vo 
go najbardziej interesuje oraz wszystkie naj 

  

pożyteczniejsze informacje, potrzebne każde: . 
mu ze wszystkich dziedzin nauki i umiejętno- 
Ści w formie jak najprzystępniejszej. 

O niezwykłej obfitości treści naszego Al- 
manachu świadczy fakt, że zawiera on około 
1,500,000 liter, kilka tysięcy rad, wskazówek 
i informacyj ze wszystkich dziedzin na 303 
stronach druku — co razem czyni dzieło, od- 
powiadające objętością kilku tomom normał- 
nego wydawnictwa. 

Każdy z naszych czytelników otrzyma ten 
Kalendarz - Almanach za zł, 1.50. 

Moda. 
Kapelusze zimowe. 

Wbrew oczekiwaniom, rozsądek bierze 
górę nad nierozwagą i maleńkie, wąskie ka- 
pełusiki z ucha na nos nie są już tak obo- 
wiązujące w modzie zimowej, jak były niemi 
w jesiennej. Trwanie tego fasonu zaakcen- 

ILE NS KI 

pelusza na oko, albo wygięciem ronda, przy- 
twierdzonego do główki siedzącej na naszej 
własnej głowie, jak czepek. Jest to tak, jak- 
by kapelusz_był włożony na czapkę albo na 
perukę, ściśle przylegającą do głowy. 

Zarówno piłśń i filc, jak i aksamit mają 
prawo obywatelstwa w modzie dzisiejszej. 
Tylko pierwsze dwa są przybraniem głowy 
spacerowem raczej, "aksamit zaś wyłącznie 
wizytowem. Zamiast piór nosi się teraz ster- 
czące kokardy, tego samego co kapelusz ko- 
loru, które robią bardzo do twarzy. Zwłasz- 

cza w fasonach, o których była ej mo- 
wa (rondo, nałożone ukośnie na płaską głó- 
wkę) kokarda jest konieczna pod rondem, 
dla ożywienia całości. Czasem pod tem ron- 
dem niema wcale główki tylko dwa paski 
filcu, połączone ze sobą kokaydą w ten spo- 
sób, że pomiędzy rondem a kokardą tworzy 
się coś w rodzaju dziury, ukazującej kokie- 
teryjnie pukle włosów. 

     

Poza kokardami modne są przybrania e- 
maljowane. A więc naprzykład pióro z ema- 
lji — białe i kolorowe, nie mające pretensji 
do tego, aby naprawdę być. podobnemi do 

  

    

  

Srebrne, bo to już przebrzmiałe), dość dy- 
skretne i gustowne. Jako pendant do tego— 
odpowiednie w kolorze naszyjniki, nie tak 
wielkie i ciężkie obroże, jakie się nosiło w 
roku zeszłym, a raczej coś przypominającego 
różańce i amulety, dziwacznie nacinane ka- 
myczki, imitacja kości słoniowej i drewnia- 
ne rzeźbione paciorki. Naogół znacznie spo 
kojniejsze w kol ze od dotychczasowych, 
modę bowiem d ą cechuje we wszy- 
stkiem brak jaskrawości. 

200000004006 

PARNIKI do kartofii 
udoskonalonego systemu, bardzo osz- 
czędne i praktyczne w użyciu tudzież 
gniotowniki, płuczki i sortowniki 

do kartofli poleca 

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

prospektów. 7080 

    

(eso 044004 

  

   

Nr. 291 £2233) 

NA WILENSKIM BRUKU 
ZAMACH SAMOBÓJCZY. 

W.dnia wczorajszym w bramie domu Nr.. 
22 przy ul. Zamkowej znaleziono nieprzytom- 
ną niejaką St. Sikorską (Hołendernia 12),. 
która będąc od dłuższego czasu bez pracy u- 

siłowała odebrać sobie życie przez otrucie 
się, Sikorską w stanie groźnym odwiezione 
do szpitala żydewskiego. (ch 

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK. 

W dniu 15 b, m. Kałewiez Antoni (ut. 
Św. Wineentego dom własny) zwrotniczy 
stacji tówarowej Wiłno w czasie spinania. 
wagonów poślizgnął się i upadł na szyny, 
doznając złamania kiłku żeber. Przewiezio- 
no go do szpitala Kolejowego w stanie cięż- 
kim. 

KRADZIEŻ. 

Frankiei-Polaezkowi Abramowi (Makowa 
16) w nocy £ dnia 15 na 16 b. m. nieznani 
sprawey, zapemocą wybieia szyby w ceknie 
dostawszy się do mieszkania, skradli futro 
męskie, kołnierz futrzany, garderobę męsks: miejsce wypoczynku wielbłądów. Gdy wiel- Chodziło nam o to, by wydawnictwo na 

   

  

towane jest opuszczaniem prawej części ka- piór. Klamerki kolorowe (aby nie złote i 000004000000000000 00004000008 _ bieliznę, oraz biżuterję łącznej wart. 1000 zł.. 

9.90   

  

      

| 

POLSKA SPÓŁKA OBUWIA W KRAKOWIE 

: Fason 9815-03 Fason 2945-11 Fason 2862-01 
O T W I E R A Eleganckie i bardzo tanie czólenko z czar- Na zakupy i do codziennego użyłku - ie Ciepłe całogumowe śniegowce dziecięce, 1 

nego aksamitu. Wysoki zgrabny obcas. wygodne i trwałe pantofelki na puseczku, obramowane aksamitem. Zamknięcie sprzą= 
D Z i Ś 0 T A R c i E z czarnego lub bronzowego boksu. czkowe, 

S 4:90 24.90 ° | | ® 

w WILNIE, Wielka 10. 
Polecamy nasze modne, trwałe, eleganckie i wygodne 

obuwie po Nr. 27-29 Fason 3262-80 
> Bronzowe sznurowane buciki dla chłopców Fason 9937-18 Fason 3967-22 

JEDNOLITYCH CENACH. : z mocnego dullboksu, na szczególnie mocnej Meskie nółbuciki z czarneao boksu na mocnei Na słotę i niepogodę te buciki z czarnej boksowef. 
„ae podeszwie. 30-32 16.90 skórzanej podeszwie. Wygodne 1. nadzwyczaj skóry na mocnej gumowej podeszwie. 

roze Zi-54-Po. 
A 

    

M T k 

ž Do n-ru Swiątecznego śmie wieńsk” przyjmuje ogłoszenia $ codziennie od g. 93—3 i 7—9 w 
2 

3 P isodėsdašiosėossaeksssssėe 2 aka iii OS, LE 006 90000000000000000090000006606 

i B S UA NAA 
э_е е Od poniedziatku 14.XIi. a - = 

(0 Miejskie B l a Į a n l e w 0 l n i c a Podajemy do wiadomości P. T. Panów Kupców, 
Godz. 4—6—8—10 

Koncertowa orkiestra pod batutą p. M. Salnickiego. 8 : . 5 # » SALA MIEISKA I poerik o zedz 4 6, GOISIOŚWEGEULCeky miojie EelEGa A0i pio Gd o <zyana od 330 do 10 wiecz. że posiadamy komplet klisz ogłoszeniowych, któremi 
mi. ©strobramska 5. moglibyśmy, na żądanie, ilustrować lch ogłoszenia, bez UUNEUNENNNKENIENEEMI PREMJERAI „CHATA ZA WSIĄ" ukaże się już dnia 21 b. m. 

specjalnej dopłaty. Klisze te przeznaczone są specjalnie 
Polski dźwiękowy epos wojenny! 

Reżyserja Jana Przybylskiego. K R Ww A W Y W S C H 0 D do ogłoszeń świątecznych. 
Dzieje wielkiej miłości i 8 W roł. główn.: Miecz. Cybulski, Ola Obarska, Ema Szabrańska * “ Bi o neo arai Sa A a UR aka nas Eina Е Administracja „Kurjera Wil. а 

UMIEM J J J V JA J) A) OO MNA AMA " 

  

W rolach glėwnych: 
Liana Haid i Wło- 
dzimierz Gajdarow 

st 

     

   

  

  

Bźwięk. Kino-Teatr Dziś! Sensacja dnial 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

      Początek seansów o godz, 4, 6, 8 i 10'15, w niedziele o wodz. 2-ej. Na 1-szy seans ceny zniżone. 
  

Bźwięk. Kino-Teatr | Dziś! Przebój śpiewno-dźwiękowy! 

  

  

  

_ Kabarety paryakał Tec ое NOCE paryskie (Montparnasse) | 7; _ ira ее оее 
Bollywood |" aa a et Ada i Mieika wyorzedóć przedŚWIAOONA! B KRONIK «me! rei: OBUWIE 
Miokiew 22, tel. 15-28 Początek seansów o godz. 4, 6, 8i 10/15, w dnie świąt. o godz. Ż+ej, Na |-szy seane ceny zniżone. UPDATE ETER OBE A pulkas ie, Ceny konkurencyjne. МЕНЯИЖЕННИНИНЯ 

    

Dźwiękowe Kino 

CGUING 
Dziś premjera! Potężne arcydzieło dźwięk. wytw. 
„Mezrabpom“ — Ruš—Moskwa. Realiz genjal. twórcy 
„Pancernik Potlomkin'* — Sergjusza Eisensteina Błękitny Express 

W filmie biorą udział | NAD PROGRAM: Dodstki dźwiękowe, i 

    Dr. Medycyny 

A. CYMBLER Pracownia OBUWIA KAWA art. teatrów rosyjskich Lperania lekcje, 
    

  

    
  

  

     i, Wielka 47, tel. 15-41 ` Początek o godz, 4, 6, 8 i 10.30, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. Na l-szy seans ceny zniżone. M. DRZ EWIŃSKI Choroby skórne, wene- palona indywid. łub w grupach. 
i = ryczne i Só: znane aromatyczne Ui. 3-g0 Maja 7, m. 11.. 

iło- Bonifraterska 6 Mickiewicza 12 mieszanki palarni P aS: 12 Bźwiąk. Kino-Teatr | О 2151 Dramat miło 5 i + | 4 $g Tatarskiej, tel. 15-64. Jana Arnolda um 8626 ko jade ue, NOCE MaroKańskKie (Krew na pustyni Przyjanie оьн Ire || Peskaujewikziwycć || uedaarawa || ASA! Ы 
p A N W rolach głównych: Jack Holtkt. stworzył nową kreację, która Śmiało stanąć może obok słynnej roli tego ar- peracja t0r5z=r<Perkejekajószy I AniekoN CT ° ZE Tydzień medi nafiralnego. : tysty w „Łodzi Podwodnej* orsz Dorothy Sebastian i Ralph Graves. NAD PROGRAM: Atrakcje dźwię- | ® l Blumowicz w D L I N Y Organizuje kę, stos Wiata 42. _|Kowa i Krenika telegrat. P.A.T. Poczarck o code 4, 6,6 i 1030, w dnie świato godz. Że. Cany_od 40 er. | „ygoow | Ul. ЕГ T-wo Pszczelarskie 

= Choroby weneryczne, wiejskie w dniach od 17 do 23 b.m.. IC-ektowy wspaniały dra- 
mat z życia zakulisowego 
Carycy Katarzyny  l-ej 
Wspaniała gra artystów! 
Bogata wystawal 

Dziśł Film 

z życia rosyjsk. 

Precz z elektrycznym odkurzaczem (wchła- ‹ BOSH awadanio wa 
niaczem)!l cena którego wynosi do 700 zł. zwi ne S A: 

daż na wagę po cenach- 
niskich przy ul Zawalnej $* 

MIESZKANIE 
4 pokojowe z wygodami,. 
ładne, suche, ciepłe, wy» 

w najlepszym gatunku. 

SERY 
doży wsbór. 

litewskie od 1,80 za kg. 

OWOCE 

Kina ISKO 

(GNIS 
(ohok dworca AU 

skórne i moczopłciowe, 

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

Dr. SZYKWINOT 
choroby wenerycznne, 

Tancerka Katarzyny Ile 
Wubeniec pebliczm Osip Runicz = Olga Ozowska i M. (zernow. ulubieniec publiczn. 

Początek o g. 3-ej, w święta o godz. 4-ej po poł. 

PIEŚNIARZ GÓR 

Obecnie zastępuje go 

szczotka-wchłaniacz 
Cena tylko 5 zł. 

Do nabycia w 

Wytwórni Szczotek i Pędzii 

  

  

  

Bźwięk. Kinoe-Teatr | D z i 6! Najpiękniejszy rewelacyjny 100%-wy 
džwiekowo-špiewny film. 

  

  

skórne i moczopłciowe świeże godne do wynajęcia odi 
1 SENS Całkowity w naturalnych kolorach. te a Er 5 pod firmą Wielka 19, pomarańcze, szen: zaraz. Szczegóły — Za” W zruszający poemat miłosny w 14 aktach z życia rosyjskiego. Walka kozzka cpryszka z wielkim księciem 2 0w I cz Ao a] i 37 rynki, winogrona, Galao-16 — 12 od:5 da 

- Muzyka Franciszka Lehara. W rolach główn. fenomenalny baryton, człowiek o złotym głosie Lawrence Tibet B. sy MO N od godz. jaklkscPiaAa oris 686. 
ulłoa Wielka 36 i Walence Mc. Donald. NAD PROGRAM: Dźwiękowa komedja-farsa w 2 aktach. ul. Św. Jańska 7, vis a vis Uniwersytetu. оее Ceny konkurencyjne. 
  

Upyzżism zeubionę. 
polisę ubezpieczenie. 

na życie Nr. 8575, wyd. 

Kino-Teatr D ziśł Wzruszające Akcja odbywa się w Małopolsce O i Šmia łowska B A K A LI E 

LUX 
arcydzieło w 10 aktach Zdobywca serc 

NAD PROGRAM: 
  

w czasie ostatniej wielkiej wojny. Języki obce przepzowadziła się 
na ul. Zamkową 3, m. 3 
tamże gabinet kosmetycz 

pierniki, orzechy, owo- 
cesuszone duży wybór, 

cukierki owocowe 

przez Assieurazioni Gene=- 
rali Trieste, Dyrekcja na. Wówase Iwan Możżuchin i Mery Philbin     Miekiew. 11, tel. 15-61 Początek seansów o godz. 4-ej, w dnie świąteczne o godz. |-ej. 

B:haterski dziennikarz Żwajy 5:3 se; 
Ceny miejsc od 40 gr. 

  

INDYKI niemiecki,franeuski 
włoski (konwersacja). 

Przygotcwywanie 

ny, usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzajki i wągry 
W. Z. P. 48. 8323 
  

zł. 2,80 za klg. 
Polskę na imię Oszera. 
Wildsztejna. 8680-27 
  

Poleca я 
wojsk. wyd. 

   

  

  

  

  

      

    

  

  

  

    
  

  

  

    
  

  

  

  

ub. ko. I iii i i i Wzyw am ks. prob. fzydora Słyczko do za- tuczone ze wszystkich przedmiot. ies P K Ц. УнО 

SKŁADY ELEKTRO-RADJO-TECHNICZNE 5 | ciagu $ch dni, w przeciwnym razie eberuojąna jam, | | mam 19 emdnie || do matury Akuszerka LM || ESC i Lancer = , razie skieruj. na inn ° . й 
а4 E | drogę i zmuszony będę podać treść o ada R: LSSR nie 2: a < Mickiewicza, 23 NoBEROWIAZEE = 

Dawid Gitelzon. ekcyj udzielają prof. # elefon: B- Ё D. WAJMAN RY BYJECENE _ Е 
, 

He i No LMA i ET a: Pracownia wyr. semkłeskich 
i 

ОБ m 4 

5 Poleca w wielkim wyborze po cenach najniższych: MEBLE roo: HE rat „Kuriera Wil." pod W. K. | ulica Kasztanowa 7. m.5 | (800) — 2000 dol. „APE 
E Żyrandole do wszystkich pokoi, motory, wentylatory i wszelkiego rodzaju czesne | Żywa CE W. Z.P. Nr 69. 852 | 4 zastaw wartościowej al, MESS S 
= materjały instalacyjne. Przybory do nagrzewania, żelazka elektryczne, pierwszorzędnej jakości otrzymamy na święta > = Panssiey w МЫЕ Wykon. wszelkie dodatki. 
E rówki oszczędnościowe wszystkich firm i świec. Aparaty radjowe od 1 do poleca firma | duże transporty. OKAZYJNI E. : agubiona „Książeczka E a it Bia) 
Žž lampowe ostatniej konstrukcji oraz dedektorowe i wszelki spizęt radjowy. B ŁOKUCIEWS ' Palta zimowe damskie i . Stanu Służby Oficer- TU AI TECH NIK B U D. 

E Upraszam o przekonanie się. A Ki i Poleca RC I pada S tychmiast. Zgłoszenia do 10 łat praktyki, dokładnie: E Biuro koncesjonowane przyjmuje wszelkie roboty w zakres elektrotechniki wchodzące. Wilno, Wileńska 23. | DOM HANDLOWY sny. pistida. fortepia: | na taię -ppox plk. Gu Pomenacj A 4687 | ebezasny = miernietwem,. 
— CE ZNIŽ! == ” | iew. się, | pod „Pewne“. pomiary gruntów, parce=- S CENY ONE — | motory elektryczne, | mana Izaaka uniew. się łacja i niwelacja, pisze na. 

EQ SPÓŁDZIELCZA HURTOWNIA 
KUPCÓW i PRZBWYSŁOWCÓW CHRZBŚCIJAN w WILNIE 

  

  

    i ny, 

NFL | (M złote, srebro, brylanty i 
L wiele innych pozostałych 

Mickiewicza 23 
z licytacji rzeczy sprze- 
daje tanio — LOMBARD, 
ul. Biskupia 4, tel. 14-10, 
(od 9-ej do 2-ej po poł 
į sdS do 74) © 6602 

  Telefon 8 49       kradzioną legitymację 
służbową na nazwisko 

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

dobrze prosperujący 

SPRZEDAM 
Dowiedzieć się Szczuczyn- 

Lidzki. Sołowiejczyk 8681   maszynie; poszukuje pracy” 

czasowo lub na stale zm 
minimalne wynagrodzenie. 

Łaskawe zgłoszenia do- 
Red. „Kurjera Wil.* dla: 
„Technika“. 8464-05 

przy uł. OSTROBRAMSKIEJ 25, Telef. 10-17. 
Poleca: 

MĄKĘ, CUKIER, KASZĘ, SÓL oraz WSZELKIE 

TOWARY SPOŻYWCZO-KOLONJALNE. 

SPRZEDAŻ HURTOWA. 

  

Węgieli Koks 
Pare „PROGRESS" 

L. FIDLER, W lm, 
Skład Nr. 999. 

' poleca 
firma 

Makowa 15/19, tel. 13-55. 

Przy zakupach świątecznych prosimy powoływać sie 

sw” na ogłoszenia w „Kurjerze Wilefskim“ BE     
  

  

    Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkts.     

  
Wydawnictwo „Kurier Wileński: S-ka х ogr. odp.


