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Ostatnio dochodziły słuchy o usu- 

waniu ze szkół połskich na Litwie 

_ dzieci. Władze państwowe litewskie 

_ nakazały wydalić z polskich prywat- 

nych szkółek początkowych wszystkie 

| dzieci, których rodzice w dowodach 

_ osobistych mieli zapisaną narodowość 

litewską. Wieści te znalazły potwier- 

     
_ dzenie... niestety. 

1 Sprawa szkolnictwa mniejszošcio- 

wego służyć może za najlepszy, naj- 

_ wierniejszy wykładnik stosunku pań- 

o stwa do potrzeb kulturalnych jego 

mniejszości etnicznych; szczególniej 

sprawa szkolnictwa początkowego. 

: Jest bowiem powszechnie uznaną do- 

niosłość kształcenia dzieci w ich ję- 

zyku ojczystym. Potrzeby kultury na- 

rodowej i pedagogiki składają się 

zgodnie na tę doniosłość. 

  

Wobec powyższego koniecznem 

byłoby ocenić politykę mniejszościo- 

wą szkolną rządu litewskiego w po- 

równaniu z takąż polityką rządu poł- 

_ skiego. Da to możność wyciągnięcia 

_ wniosków praktycznych o względ- 

nym stanie pomyślności tych kwestyj 

„Po obu stronach granicy polsko- 

litewskiej. 

  

Jak się przedstawiia stan posiada- 

tia społeczeństwa polskiego w pań- 

| Stwie litewskiem, gdy idzie o moż- 

ność kształcenia polskiej dziatwy w 

języku ojczystym? 

Na terenie Republiki Litewskiej 

niema współcześnie, w końcu roku 

1931-go; ani jednej szkółki początko- 
wej publicznej (państwowej, czy sa- 
morządowej) z polskim językiem wy- 

owym. 

W wielu natomiast szkołach pu- 

blicznych język polski używanym być 

musi w pierwszym roku nauki, jako 

język porozumiewawczy pomiędzy 

nauczycielem a dziećmi, gdyż te osta- 

tnie języka państwowego (litewskie- 

` 

go) nie rozumieją wcale. W drugim 

i następnych latach potrzeba posłu- 

$iwania się polszczyzną niknie i dzie- 

<ko polskie, opanowawszy litewski, 

już więcej dźwięku słowa polskiego 

w szkole nie słyszy. 

Natomiast na całym obszarze Lit- 

wy czynnych jest 14 prywatnych 

Szkół z językiem wykładowym pol- 

skim. Szkoły te utrzymują stowarzy- 

szenia oświatowe polskie zrzeszone w 

centralnej instytucji oświatowej p. n. 

„Pochodnia“. Trzy z tych szkół są 

w Kownie a jedenaście na prowincji. 

Posiadają je następujące miejscowo- 

Ści: Bobty, Bieniuny, Birże, Borej- 
Sze, Jeziorosy, Kalwarja, Kunigiszki, 

Poniewież, Rosienie, Wieżynty i Zda- 

niszki. 

W jesieni 1931 r. do powyższych 

li-tu szkółek uczęszczało około 700 
dzieci. 

Oto stan faktyczny. A teraz krót- 

/ ka jego ocena ze względu na siłę po- 

trzeb, których zaspokajaniu służyć 
mają te szkoły. 

Pomiar siły liczebnej ludności 

polskiej Litwy, względnie ścisły, da- 

wały od r. 1926 wybory do sejmów 

- Litwy. Otóż ludność polska oceniona 
_ według świadomości narodowej, jaką 

Wykazała przy oddawaniu głosów na 

listy polskie szacowaną była w tym o- 
kresie na 202.000 (według wyborów z 

1923 r.). Do cyfry tej dochodzimy, 
Przyjmując założenie, że wszystkie 
narodowości kraju głosowały na swo- 

je listy wyborcze, oraz, że listy mię- 
- dzynarodowe (soc.-demokratyczna i 

omunistyczna) obesłane zostały sto- 

nkowo przez wszystkie pierwiastki 
€tniczne, zamieszkujące Litwę. 

_ Przy powyższym rachunku cyfra 

„000 przedstawia elitę polskiego 

eczenstwa w r. 1923, a więe ze- 

Szkolnictwo polskie początkow 
w Republice Litewskiej. 

spół ludzi, którzy wbrew oportuniz- 

mowi spełnili swój obowiązek naro- 

dowy wyborczy, dając przez to do- 

wód niewątpliwy swej przynależności 

do polskości. 

Zgodnie z danemi statystyki pań- 

stwowej litewskiej z 1923 r. dzieci 

w wieku szkolnym (7—14 lat) stano- 

wiły 16,98 proc. ogółu społeczeństwa. 

Dla grupy etnicznej polskiej daje to 

liczbę bliską 31,000. 

Na powyższą ilość dzieci kształci 

się współcześnie w szkołach począt- 

kowych polskich, jak podano wyżej, 

zaledwie 700. Stanowiłoby to około 

2,3 proc. ogółu dzieci polskich w wie- 

ku szkolnym. 

Wobec początkowego nauczania 

obowiązkowego, jakie się na terenie 

Litwy istotnie stosuje od pewnego 

czasu — reszta dzieci polskich a więc 

97,7 proc. pobiera nauczanie począt- 

kowe w szkółkach litewskich. 

Skutkiem zarządzenia ostatnio 

wzmiankowanego, z liczby tych 700 

dzieci usunęły władze w tych dniach 

jeszcze pewną iłość, około 200, i prze- 

niosły przymusowo do szkół litew- 

skich. 

Powód formalny tego zarządzenia 

następujący: na obszarze Republiki 

Litewskiej ustawa nie daje rodzicom 

prawa kształcenia szkolnego dzieci w 

języku, jaki uważają oni za swój ro- 

dzinny. O języku szkoły początkowej 

decyduje tam nie wola rodziców, a za- 

pis narodowości w odpowiedniej ru- 

bryce dowodu osobistego ojca. 

W r. 1919—20, gdy dowody oso- 

biste wprowadzano, gminy i magist- 

raty pisały z reguły każdemu katoli< 

kowi w odnośnej rubryce „Litwin*. 

Jedynie czujność i interwencja kli- 

jenta mogły przyczynić się do zapi- 

sania tam określenia „Polak*. Po- 

nieważ paszporty te były nowością 

i szerokie warstwy ludności, w istnie- 

jących tam rubrykach nie orjento- 

przeto władze sa- 

  

wały się wcale — 

morządowe przeszło 90 proc. Pola- 

ków zapisały w dowodach osobistych, 

jako „Litwinów. 

Po paru latach, gdy sprawa takie- 

go zapisu zaczęła decydować o przy- 

musie językowym nauczania dzieci w 

szkołe — rozpoczął się ruch pośród 

rodziców w kierunku zmiany nazwy 

narodowości, wpisanej nieprawidło- 

wo. 

Przecież władze, widząc, że stara- 

nia odnośne pośród Polaków przyj- 

mują masowy charakter, zabroniły 

po pewnym czasie dokonywania ta- 

kich zmian. W ten sposób */0 dzieci 
polskich zostało odciętych od pol- 

skich szkół początkowych prywat- 

nych, mimo, że rodzice chcą kształ- 

cić swą dziatwę w języku rodzinnym 

i gotowi są łożyć na utrzymanie pol- 

skich szkółek prywatnych. 

W jesieni r. b. około 200 dzieci 

zapisali do szkółek polskich rodzice, 

mający narodowość „litewską* w 

swych paszportach. Władze szkolne 

po sprawdzeniu powyższego faktu 

nakazały dzieciom tych rodziców 

przenieść się do szkółek litewskich i 

obecnie właśnie są w trakcie dokony- 

wania tego nakazu. 

Jakżeż wygląda, zkołei, szkolnic- 

two początkowe litewskie w Wileńsz- 

czyźnie, w końcu 1931 r. 

Istnieje tu 21 szkół powszechnych 

państwowych z językiem wykłado- 

wym wyłącznie litewskim. Uczy się 

w nich 1114 dzieci, których rodzice 

podali język swój ojczysty, jako litew- 

ski. 

Pozatem istnieją 54 powszechne 

państwowe szkoły z językiem wykła- 
dowym podwójnym: polskim i litew- 

skim (utrakwistyczne). Pobiera w nich 

naukę 3.421 dzieci narod. litewskiej 

oraz 1036 dzieci narod. polskiej. 

Pozatem T-wo oświatowe  litew- 

skie „Rytas'* posiada 72 szkoły z jęz. 

wykładowym litewskim, a T-wo li- 

tewskie „Kultura“ 4 szkoły. Do szkół 

tych uczęszcza współcześnie 2213 dzie 

ci narodowości litewskiej. 

Łącznie zatem narodowość litew- 

ska posiada w grudniu 1931 r. w ok- 

ręgu szkolnym wileńskim 76 szkół 

początkowych prywatnych i 75 szkół 

początkowych państwowych, czyli 

151 szkół z językiem wykładowym 

litewskim, w których kształci się w 

swoim języku ojczystym 6.748 dzieci. 

Spisy parafjalne, dokonane w 

1926 r. przez proboszczów Archdje- 

cezji Wileńskiej podały ilość para- 

fjan — Litwinów w kraju na 64.500. 

Spis ten wydaje się z tej racji najbez- 

stronniejszym rachunkiem, że we 

wszystkich prawie parafjach, * gdzie 

mieszkają Litwini — proboszczowie 

są również narodowości. litewskiej; 

wątpliwem jest więc, by podawali 

statystykę swoich parafjan—rodaków 

  

nieżyczliwie stronną; raczej być mo- 

że odwrotnie. 

Jednak gotowi bylibyśmy przyjąć 

liczbę 100.000 osób, mówiących po li- 

tewsku — którą to cyfrę uznać wy- 

padnie za nader przesadzoną — dla 

celów porównawczych w niniejszych 

rozważaniach. 

Wypadnie wówczas liczbę dzieci li- 

tewskich w wieku szkołnym określić 

w Wileńszczyźnie na cyfrę maksy- 

malną 16—17 tysięcy. 

W ten sposób dojdziemy do wnio- 

sku, że 40 proc. tej dziatwy znajduje 

możność kształcenia się w języku oj- 

czystym w szkole początkowej. Bę- 

dzie to odsetek minimalny, jak wy- 

pada z powyższych uwag. 

Dodać przytem należy, że narodo- 

wość dzieci szkolnych określa się w 

Wileńszczyźnie zgodnie z deklaracją 
rodziców. 

Ponadto państwo utrzymuje w Wi- 

leńszczyźnie jeszcze 37 szkół począt- 

kowych polskich, gdzie język litew- 

ski wykłada się, jako przedmiot; u- 

<częszcza do nich 3.486 dzieci, z któ- 

rych 2.200 narodowości litewskiej. 

Jeżeli jednak nie będziemy szkół 

tej ostatniej kategorji nawet wcale 

brali pod uwagę, to i wówczas ukaże 

się następujący stosunek: 

W. Wileńszczyźnie społeczeństwo 

litewskie ma minimalnie dla 40 proc. 

swej dziatwy początkową szkołę na- 

rodową; w Litwie zaś społeczeństwo 

polskie z dobrodziejstwa tego korzysta 

dla 2.3 proc. swych dzieci. Raczej 

korzystało, przed usunięciem paruset 

dzieci w dniach ostatnich. 

Innemi słowy, w Wileńszczyźnie lu- 

dność litewska była 17 razy bardziej 

uprzywilejowaną w szkolnictwie po- 

czątkowem, niż polska na terenie Lit- 

wy. Obecnie, po dokonanych rugach 

dzieci polskich ze szkół w Litwie sto- 

sunek ten wyrazi się cyfrą 24. 

Liczby te i fakty każą się głęboko 

zastanowić nad położeniem, wytwo- 

rzonem po obu stronach granicy. 

А. С. 

BIETD TATTO 

Z Trybunału S$. M. w Hadze. 
HAGA, 17. 12. (Pat). — Dokona- 

no wyboru członków izby procedury 
sumarycznej Stałego Trybunału Spra- 
wiedliwości Międzynarodowej na rok 
1932. Aczkolwiek sędziowie Trybuna- 
łu urzędują 9 lat, skład izby procedu- 
ry sumarycznej odnawiany jest rok ro 
cznie. Na przewodniczącego wybrano 
Adatciego, na członków — zastępców 
wybrano Rostworowskiego i Anazilot- 
tiego. 

е Nowy starosta grodzki w Wilnie. 
(Telef. od własn. kor. z Warszawy). 

P. o. starosty grodzkiego w Wilnie, p. Modliński, zwolniony 
został z zajmowanego Stanowiska i 
wydziału w Urzędzie Wojewódzki 

Starostą grodzkim w Wilni 
Kowalski, radca wojewódzki w Bi 

mianowany naczelnikiem 
m w Białymstoku. 
e mianowany został p. Wacław 
ałymstoku. 

Pienarne posiedzenie Senatu. 
WARSZAWA, 17. 12. (Pat). Otwierając po- 

siedzenie Senatu, marszałek Raczkiewicz za- 
wiądomił Izbę o nadesłaniu przez prezesa 
Najwyższej Izby Kontroli uwag o wykona 
niu budżetu na rok 1929-30. 

Przed przystąpieniem do sprawozdania ko- 
misji skarbowo-budżetowej o rządowych pro- 
jektach ustaw dodatkowych, „głos zabrał mi- 
nister skarbu Zawadzki, oświadczając, że rzą. 
rozumie i docenia. potrzebę zasadniczej re- 
formy naszego systemu podatkowego, jednak 
chwila dzisiejsza nie jest ku temu odpowied- 
nia, Mówca wskazuje, że przyznane ulgi w 

Z komisyj 
0 wyborze 

WARSZAWA, 17. 12. (Pat). — Na ezwar- 
tkowem posiedzeniu komisji konstytueyjnej 
Sejmu wice-marszałek Car wygłosił referat 
© wyborze prezydenta. W konkluzji swych 
wywodów referent przedstawił następujące 
tezy: 

1) Prezydenta Rzeczypospolitej wybierają 
obywatele, posiadający prawo wybierania do 
Sejmu, w głosowaniu powszeechnem, tajnem, 
równem i bezpośredniem (plebiscyt). 

2) Wybór dokonywany będzie między 
kandydatami, z których jednego wybiera 
większością głosów Zgromadzenie Narodowe, 
złożone z połączonych lzb Sejmu i Senatu, 
a drugiego wskazuje ustępujący Prezydent 
Rzeczypospolitej. 

3) Jeżeli ustępujący Prezydent Rzeczypo- 
spolitej wskaże tego samego kandydata, któ- 
rego wybrało Zgromadzenie Narodowe, kan- 
dydat ten będzie uznany za wybranego bez 
potrzeby zarządzenia głosowania powszech- 
nego. 

4) Jeżeli ustępujący Prezydent Rzeczypo- 
spelitej zrzekł się prawa wskazania kandy- 
data, głosowania powszechnemu podlegać bę- 

najbliższym okresie spowodują obniżkę wpły- 
wów, która musi być odpowiednio skompen- 
sowana. Dlatego to rząd przychodzi z szere- 
giem nowych projektów podatkowych. 

Sen. Zaczek, referując projekt ustawy © 
podatku od lokali podkreśla, że podwyższe- 
nie podatku i zasilenie funduszu budowy 
miast nie rozwiąże w całości zagadnienia, ale 
niewątpliwie wpłynie dodatnio w znacznym 
stopniu na rozwiązanie kwestji mieszkanie: 
wej. Projekt ustawy przyjęto w brzmieniu 
sejmowem: 

Na tem obrady zamknięto. 

sejmowych. 
prezydenta. 
dzie dwóch kandydatów Zgromadzenia Naro- 
dowego — kandydat większości oraz kandy- 
dat, który otrzyma kolejną największą ilość 
głosów. 

5) Jeżeli ustępujący Prezydent zrzeka się 
prawa wskazania kandydata, a kandydat 
Zgromadzenia Narodowego otrzyma przynaj- 
mniej */3 głosów ustawowego składu Zgro- 
madzenia Narodowego, kandydat ten zatem 
będzie uznany za wybranego, bez potrzeby. 
zarządzenia głosowania powszechnego. 

6) Mandat Prezydenta Rzeczypospolitej 
trwa lat 7. Ponowny wybór jest dopuszezal- 
ny. 

7) Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej jest 
nieodwołalny. 

8) Zastępeą Prezydenta Rzeczypospolitej 
jest Prezes Rady Ministrów. „ 

Zastępstwo trwa przez czas faktycznej i 
czasowej nieobecności sprawowania urzędu 
przez Prezydenta, w razie opróżnienia urzę- 
dn lub uznania go za opróżniony — przez 
czas niezbędny do przeprowadzenia postę- 
powania, związanego z wyborem newego Pre 
zydenta Rzeczypospolitej. 

Budżet Min. Robót Publicznych. 
WARSZAWA, 17. 12 (Pat). Na czwartko- 

wem posiedzeniu sejmowej komisji budżeło- 
wej rozpatrywano budżet Ministerstwa Robot 
Publicznych. 

Pierwszy przemawiał minister Norwid- 
Neugebauer, oświadczając, że ma zakrojony 
szeroko program prac, rok rocznie budżet 
Ministerstwa jest obcinany. Rok obecny po- 
święcony był ustawie o rozbudowie. Stan na- 
szych dróg, szczególnie wpobiżu miast znów 
się pogorszył. Dotychczas budownictwo dro- 
gowe opierało się zupełnej decentralizacji, 
jednak trzeba bbędzie odebrać samorządom 
"decyzję w dziedzinie polityki drogowej. Co się 

tyczy funduszu drogowego — to: uważałem— 
mówi minister — że nie może on być obcią- 
żony „ponad 50 proc. jego dochodów rocz- 
nych. Co się tyczy płanu elektryfikacji, to 
przeprowadzono realne rozmowy z wieloma 
firmami. Rozmowy te pozwalają wniosko- 
wać, że zasadnicze podstawy planu elektryfi 

Budżet 
Po przerwie obiadowej. komisja przystą- 

piła do budżetu Najwyższej lzby Kontroli 
Państwa. Referent budżetu tego resortu pos. 
Czernichowski oświadczył, że nie znalazł w 

ie Najwyższej Izby Kontroli rubryki, x 
nie byłoby najdalej posuniętej oszczęd 

iększą kompresję zastosowano w 
. Dałsze oszczędności są już ni>- 

W globalnej sumie wynoszą one 
1537 tysięcy, to jest 24 proc. budżetu. Refe- 
rent nie zgłasza więc co do cyfr żadnych po- 
prawek. 

    

    

        

   
     

możliwe. 

Doniosłe projekty w 
WARSZAWA, 17. 12. (Pat). Sejmowa ko- 

misja wojskowa na czwartkowem posiedzeniu 
a projekt ustawy w sprawie zmiany 

y wojskowego postępowania karnego. 
Następnie przyjęto projekt ustawy w spra- 
wie zmiany i uzupełnienia niektórych posta- 
nowień ustawy z'1924 r. o podstawowych о- 
bowiązkach i prawach szeregowych wojsk 
połskich. Dotychczasowa ustawa dzieliła woj- 
skowych na szeregowych i oficerów, obecny 

zaś projekt stwarza definicję korpusu podo- 
ficerskiego, a ma na celu podniesienie znacze- 
nia i powagi podoficerów w armji. Projekt 
wprowadza również stopień chorążego. 
Zmiany przedłużają umowy z podoficerami 
zawodowymi do lat 10 z prawem przedłuże- 
nia na czas dłuższy. 

  

   

kacyjnego będą realizowane z miesiąca na 
miesiąc. 

Po przemówieniu ministra zabrał głos 
sprawozdawca budżetu pos. Pączek z BB, kt»- 
ry oświadczył, że ogólne wydatki Minister- 
stwa wynoszą 38.306 tysięcy. Odrębny plun 
funduszu drogowego wykazuje w wydatkach 
i dochodach 28.732 tysiące. 

  

Po dyskusji, w której zabierali głos posło- 
wie Hołyński (BB), Chądzyński (NPR), Min- 

kowski (BB), Rymar (KL Nar.), Czapiński 
(PPS), Polakiewicz (BB), Chrucki (Ukr.), To- 
binka (BB) i Kosydarski, zabrał. ponowni 
głos minister Norwid-Neugebauer, zbijając z 
rzuty, postawione w dyskusji. O ile chodzi o 
kwesi trudnienia bezrobotnych, to mini- 
ster uważa, że lepiej oprzeć się w tym wypad- 
ku o aparaty regjonalne, zaopatrując je w 

peniądze i dając im plan działania, Na te:n 
obrady komisji przerwano. 

N. L K. 
Po dyskusji zabrał głos prezes N. I, K, 

który zapewnił członków komisji że kontrola 
utrzymana będzie iłościowo i jakościowo w 
dotychczasowych rozmiarach. 

Na tem ukończono dyskusję nad budżetem 
N. 1 K. P. Referent podtrzymywał wniosek 
o przyjęcie tego budżetu bez zmian. Na za- 
kończenie posiedzenia komisja przyjęła pre- 
liminarz budżetowy Ministerstwa Robót Pu. 
blicznych. Następne posiedzenie w piątek o 
godzinie 10-ej rano 

   

  

   
  

   

kamisji wojskowej. 
Wprowadza się obowiązek państwa po 

zwolnieniu podoficera ze służby zapewnienia 
mu posady w urzędzie lub przedsiębiorstwie 
państwowem. W razie niemożności dania ta- 
kiej posady, państwo przyznaje podoficerowi 
emeryturę, czego dotychczas nie było. 

Następnie po referacie posła Wagnera 
przyjęto analogiczny projekt ustawy dotyczą- 
cy zmian i uzupełnień rozporządzenia Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej o podstawowych 
obowiązkach i prawach szeregowych mary- 

narki wojennej Wreszcie przyjęto projekt u- 
stawy o zmianie rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej o rzeczowych świadczeniach 
wojennych. 

Pierwsza sprawa doraźna w Warszawskim 
Sądzie Ok ręgowym. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Dziś odbyła się w Warszawie pierwsza 
rozprawa w trybie doraźnym. Na ławie os- 
karżonych zasiadł Tadeusz Duńczyk lat 22 
oskarżony o to, że w końcu października b. 
r. w południe w śródmieściu Warszawy usi- 
łował zabić 4 ograbić niejaką Helenę 

Liberman. Przewiezioną do Szpitala Li- 
hermanową zdołano urotować po kilku ope- 
racjach czaszki. * 

Przewód sądowy wykazał niezbicie winę 
Duńczyka, wobee czego skazano go na doży- 
wotnie ciężkie więzienie. 

  

Czwarta kadencja prezyd. Motty. 
BERN, 17. 12. (Pat). Parlament 

związkowy zatwierdził wszystkich 7 
członków Rady Związkowej na zaj- 
mowanych przez nich stanowiskach 
na okres dalszych 4 lat. Pozatem par- 
lament wybrał na prezydenta Związ- 
ku na 1932 rok dyrektora departa- 
mentu polityeznego Rady Związkowej 

Mottę, zaś na wiceprezydenta dyrekto- 
ra departamentu gospodarstwa naro- 
dowego Schulthessa. Zaznaczyć nale- 
ży, że radea związkowy Motta wybra- 
ny został prezydentem po raz 4-ty. 
Motta obchodzi dzisiaj 20-leeie piasto- 
wania godności radey awiązkowego 
oraz 60-lecie urodzin. : 

  

VIADOMOŠCI z KOWNA 
ZGON PROF. ICZASA, 

Zmarł nagle prof. Jan lczas: W roku 1918 
zmarły był członkiem Taryby i ministrem o- 
światy w pierwszym rządzie litewskim. 

ZBIERANIE OFIAR NA RZECZ UNIWERSY- 
TETU KATOLICKIEGO, 

Jak podaje „Auszra“ (Nr. 28), rozpoczął 
działalność centralny komitet zbierania 

ofiar na uniwersytet katolicki. W skład ko- 
mitetu wchodz: s dr. Karwelis, skarb- 
nik ks. Mileszk: arz dr. Grinius i człon 
kowie ks, J. Wajłokajtis i dr. Gilenasowa. W 
tych dniach komitet nawiąże kontakt z ko- 
initetami djecezjalnemi i y szereg 
instrukcyj w sprawie zbierania ofiar. 

   

  

      

  

   

K. A. K. WCIĄŻ DZIAŁA, 
Rzekoma zlikwidowany KE. A. K. (Komi- 

tet Akcji Katolickiej) działa w dalszym cią- 
gu i wydaje co pewien czas swe biułetyny i 
odezwy. „Kova* zamieszcza streszczenie biu- 
letynu Nr. 4, zawierającego ostrą krytykę 
pod adresem rządu tautininków: 

Latem r. b. — głosi „Biuletyn Nr. 4*, — 
pragnął podać się do dymisji poseł litewski 
w Moskwie p. Bałtruszajtis. Trzeba wiedzieć, 
że żona $metony, Zaunius i inni utworzyli 
spółkę, która ma na celu ciągnięcie zysków 
z procederu następującego: skupuje się za- 
granicą czerwońce sowieckie, płacąc po 12— 
20 It. od sztuki, poczem posyła się je baga- 
żem dyplomatycznym do posła litewskiego w 
Moskwie, gdzie je Bałtruszajtis wymienia 
znowu na lity, otrzymując po 52 lity od sztu- 
ki. Zyski są więc bardzo pokaźne, Sowiety 
groziły jednak ujawnieniem tych nieczystych 
machinacyj. Bałtruszajtis chciał wtedy podać 
się do dymisji. Jednakże p. Smetonowa i P- 
Zaunius zalagodzili sprawę, obiecując dać 
komunistom szersze prawa: Sowiety posta- 
wiły za warunek zniesienie obozu koncentra 
cyjnego w Worniach i zapewnienie praw dy- 
plomatycznych sowieckiemu  przedstawiciel- 
stwu handlowemu w Kownie. Wszystko to 
bolszewicy otrzymali. Tem się też tłumaczy, 
że podczas wyborów do Kas Chorych odma- 
wiano robotnikom — katolikom zezwolenia 
na zebrania, podczas, gdy komuniści mielś 
swobodę ruchów i odnieśli w wyborach sitk- 
ces. „Lietuwos Aidas* ani słóweczkiem prze- 
ciwko bolszewikom się nie wypowiada. 

„Biuletyn Nr. 4* zawiera też wykaz „Szpie 
gów", którzy zajmowali się i zajmują Śle- 
dzeniem działaczy katolickich: Jasikiewicz, 
Sarkin, Sokołow, Radecki, Pamatajti Haj- 
damowicz, Szynoder, Ponteżys, Wz jginis, 
Kuźmicki. Obok nazwisk tych figurują do- 
kładne adresy, noszących je osób. 

(Wilbi). 
* ZAPOWIEDŹ ZWOLANIA SEJMU, 
Množą się obawy  ustabilizowania się 

wpływów „tautiników*, Obdarzywszy kraj 
prezydentem Smetoną, chce partja rządząca 
dać Litwie i Sejm. Oto, jak podaje „Siegod- 
nia” (Nr. 348), wybory do sejmu odbędą się 
na wiosnę następnego roku. Odsośny pro 
jekt ustawy rozpatrywany jest przez Gabi- 
net Ministrów. Sposób przeprowadzania wy- 
borów będze bardziej skomplikowany niż 
przy wyborach do samorządów, Wprowa- 
dzony będzie bardziej ostry cenzus zarówna 
dla wyborców jak dla kandydatów. 

(Wilbi) 

AMNESTJI NIE BĘDZIE? 
Jak podaje „Siegodnia* (Nr. 348) amne- 

stja nie będzie ogłoszona. Prośby o darowa- 
nie kary winny być składane indywidual- 
nie. Dotychczas złożono około 600. 

Większość w imieniu więźniów politycz- 
nych. (Wilbi). 

DOOKOŁA ZNIESIENIA STANU 
WOJENNEGO. 

„ Jak „podaje „Auszra“ (Nr. 28), z powola- 
niem się na „Idisze Stimme“, Gabinet Mi- nistrów rozpocznie debaty nad projektem 
zniesienia stanu wojennego, a wprowadzenia 
natomiast wzmocnionej ochrony, 

(Wilbi). 
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Exposć min. Zaleskiego. 
Silna pozycja Polski 

na terenie międzynarodowym 

WARSZAWA, 17. 12. (Pat). 
Minister spraw zagranicznych Zales- 

ki w | jakie wygłosił w dniu 

17 b. m. w komisji spraw zagranicz- 

nych Seneki podkreślił, iż polityka 

zagraniczna Polski jak zawsze jest 

dominówana przez niewzruszoną Wwo- 

lę utrzymania pokoju na zasadach 

istniejących traktatów. Zasady te by- 

ły, są i będą podsta awą i punktem wyj 

ścia polskiej polityki zagranicznej. 

Sojusze Polski mają na celu wyłącz- 

nic dążenie do utrzymania pokoju. 

Tendencja ta stanowi, ich specyficz- 

ny charakter. Starania Polski do pod- 
trzymania możliwie jak najlepszych 
stosunków z sąsiadami i wszystkiemi 
innemi państwami wytworzyły już 
Polsce wśród odpowiedzialnych czyn- 
ników na terenie międzynarodowym 
opinję natyłe poważną i dodatnią, że 
nie są jej w stanie zatrzeć nawet co- 
raz intensywniejsze ataki wrogiej nam 

propagandy. 

W obronie pokoju. 

Rozpoczynając swoje sprawozda- 
nie od prac na ierenie Ligi. Narodów 
ininister przy pomniał memorandum w 
ża ie rozbrojenia moralnego, złożo- 

> przez deleg: ację polską w sekretar- 
Be ie Ligi w czasie ostatniego Zgroma- 
dzenia. Jest ono jednym z logicznych 
objawów wytrwałej akcji Polski w ce- 
iu utrwalenia najistotniejszych  pod- 
sław pokoju. 

Zagadnieniem, na które zwróciliś- 
my uwagę w (ienewie, — powiedział 
dalej minister — była sprawa uzgod- 
nienia paktu Ligi Narodów z paktem 
Kelloga. Dopóki to uzgodnienie nie na- 
stąpi, artykuł 16 paktu Ligi, który jest 
podstawą do akcji wspólnej członków 
Ligi przeciwko napastnikowi, będzie 
się odnosił wyłącznie do t. zw. wojen 
nielegalnych, t. j. zakazanych pržez 
pakt Kelloga. Tymczasem zdrowy roz- 
sądek i poczucie solidarności między- 
narodowej wymagałyby, żeby groźba 
senkcji zawisła nad każdym napastni- 
kiem, bez względu na to, czy pogwał- 
cił on tylko. pakt Kelłoga, czy też oba 
pakty. 

Przechodząe do sprawy nv 

o środkach prewencyjnych przeciwko 

wojnie, minister stwierdza, że konwent 

cja niedość jasno rozróżnia okres woj- 
ny co może doprow adzić do powstania 
na marginesie paktu Kelloga trzeciego 
stanu prawnego, który — zależnie od 
okoliczności będzie się nazywał repre- 
sjami wojskowemi, lokalnemi starcia- 
mi, albo krokami nieprzyjaznemi, a 
który w gruncie rzeczy jest wojną. 

- Stosunki polsko-gdańskie. 
Następnie minister przeszedł „ do 

stosunków z wolnem miastem Gdań- 
skiem. — Są one dalekie od tego, cze- 
gobyśmy pragnęli. Gdańsk, niepomny 
na swoje potrzeby i interesy gospodar- 
cze, w ostatnich czasach coraz silniej 
ulega prawicowym elementom wywro- 
łowym, których wystąpienia przeciw- 
ko Polakom. Żydom i liberalnie nastro 
jonej części społeczeństwa niemieckie- 
go w Gdańsku, stały się powodem za- 
interesowania czynników ligowych 
sprawą bezpieczeństwa publicznego w 
wolnem mieście i pogorszyły stosunki 
między Gdańskiem a rządem połskim. 

Poiska a konflikt mandżurski. 

dałej 

   

    

  

  

    

Rząd polski — oświadczył 
"minister Zaleski — bardzo żywo inte- 

się przebiegiem konfliktu 
apońskiego i czynnie współ- 

resował 
chińsko 

  

pracował z mnymi członkami Rady ce 
lem doprowadzenia do pomyślnego za- 
łatwienia zatargu, zachowując objek- 
tywność, podyktowaną sympatją do 
obu państw zainteresowanych. W de- 

ji, powziętej przez Radę Ligi, rząd 
polski upatruje przedewszystkiem ten 
czynnik dodatni, że osiągnęła ona zgo- 
dę obu państw zainteresowanych. Te- 
mu zapatrywaniu minister dał wyraz 
w swej deklaracji na posiedzeniu Ra- 
dy dnia 21 listopada, w której podkre- 
ślił wjątkowe warunki tego konfliktu 
wobeg przedewszystkiem ogromnej od- 
ległości Mandżurji od państw wchodzy 
cych w skład Ligi. oraz sytuacji praw- 
nej terytorjum na którem Japonja po- 
siada bardzo daleko idące uprawnie- 
nia traktatowe. 

  

  

  

  

  

Pqlska—Francja—Niemcy. 
Następnie minister omówił stosun- 

ki polsko-francuskie stwierdzając iż w 
chwilach kryzysu obecnego współpra- 
ca obu narodów zacieśnia się coraz 
bardziej. Następnie minister - omawia 
szczegółowo stosunki z Rumunją, Cze- 
chosłowacją i Niemcami, stwierdzając, 
iż rozwój sytuacji w Niemczech nie 
sprzyjał w ubiegłym okresie kontynu- 
owaniu dzieła normalizacji stosunków, 

    

które prowadzone było w okresie za-- 
wierania przez nas szeregu handlo- 
wych porozumień. Nieratyfikowanie 
umowy handowej z Polską przez 
cy stało się dla nas jednym z w. 
wskaźników, że w. obecnej chwili nie 

możemy lie na pozytywne ustosun- 

kowanie się naszego zachodniego są- 
siada dó szerszej współpracy z nami. 
W tych warunkach zmuszeni byliśmy 
ograniczyć nasze prace do załatwiania 
szeregu kwestyj, związanych po więk- 
szej części z wykonaniem zawartych 
i prowadzonych pomiędzy obu stroha- 

mi umów. 

Represje antypolskie 
na Łotwie. 

Następnie minister omówił stosun- 

ki polsko-litewskie i połsko-łotewskie, 

zatrzymując się dłużej nad sprawą re- 

presyj, skierowanych przeciwko lud- 

ności polskiej na Łotwie. Sytuacja, wy 
tworzona wskutek podjętych przez 
czynniki łotewskie. represyj oraz wy- 

   

      

suniętego przez nie oskarżenia, nie zo 

stała jednak do dnia dzisiejszego wy- 

  

jaśniona. Mam wszakże powody do 

mnieniania, — mówił minister — że 
rząd łotewski docenia wagę tej sprawy 

dła stosunków polsko-łotewskich i nie 
zaniedba środków dla objektywnego 
jej rozważenia. Stanowisko rz. polskie 

go wobec nowego rządu łotewskiego 

zależne będzie od tego, jak ustosunku- 

je się ten rząd do wytworzonej ostat- 

nio sytuacji. Jeżeli zastosowane repre- 
sje miały charakter przejściowy. wyni- 
kły z nieporozumień, lub też indywi- 

dualnych wykroczeń jednostek, nie zaś 
ze zmiany polityki w stosunku do lu- 
dności polskiej i jej dotychczasowego 

stanu posiadania, wówczas nie wątpię. 

że wytworzony anormalny stan rzeczy 
w stosunkach polsko-łotewskich  bę- 
dzie mógł być łatwo uchylony. 

Stosunki ż Z.S.RIR. — Wizyta 
w Londynie. : 

Dalej minister oświadczył, że ne- 
gocjaeje prowadzone w Moskwie przez 
posła Patka z komisarzem dla spraw 
zagranicznych rozwijają się normalnie 
W stosunkach ekonomieznych daje się 
stwierdzić dalszy rozwój. Eksport pol- 
ski do ZSRR. wzrasta, bilans handlo- 
wy jest dła nas dodatni. 

stępnie minister wyraził swe za- 
dowołenie z możności wymiany zdań 

  

   
    

Podarunki gwiazdkowe. 
Dorocznym zwyczajem zwracamy 

się do naszych czytelników z apelem, 
by na upominki gwiazdkowe wybie- 
rali książki. Dla dzieci i dorosłych do- 
bra, zajmująca książka, to najmilszy 
łowarzysz, to stała rozrywka, bo 
wszak do ulubionej książki wraca się 
jak do cierpliwego, mądrego przyja- 
ciela, który nigdy nie zawodzi, 

Podajemy w dzisejszym numerze 
wzmianki o rozmaitych nowościach, 
które wydawcy przygotowali na świe- 
ta, lub kóre się ukazały w ostatnich 
czasach. 

  

Wydawnictwa księgarni 
Św. Wojciecha. 

Księgarnia Św. Wojciecha dająca 
zawsze dużo popularnych książek w 
«uchu katolickim, opierając na # 
wych przykładach zasady relgji Chry- 
słusowej, ostatnio wydała nast. 
dzieła: 

   
  

   

  

—— Prof. Karol Adam. Istota Katolicyzmu. 
Przekład X. Korzonkiewicza. Ё 

Poważne to dzieło, wyczerpujące nauko 
wo, a zarazem przystępnie, głębię zasad ka- 
tolickiego wyznania, poprzedza przedmowa 

X. Korzonkiewicza, oraz słówko wstępne Dr. 
Karoła Adama, w którem między innemi pi- 

sze: „Katolicyzm i Kościół Katolicki, to nie- 
koniecznie to samo*. Więc chodzi autorowi 
© wyłożenie podstawowych myśli dogmatycz- 
nych, a tem samem istoty obrządków i ustro 
ju Kościoła. 

Dzieło pisane z wielką swobodą i powie- 
dzielibyśmy postępowością, kiem przy: 
stępnym, pełne głębokich myśli: „To, co jest 
boskie, jest dla wszystkich, i znowu ze swej 
strony potrzebuje wszystkich. Bo to co jest 
boskie, może skuteczność swego działania 
objawić tylko w powszechności, nie w jed- 
mostce*, Należy gorąco polecić tę mądrą i 
bezstronną książkę naszym sferom inteligen- 

    

ckim, tak mało w tej dziedzinie wykształco- 
nym. 

— 0. K. Sudback. T. J. Kuźnia Akcji Ka- 
tolickiej. Apostołowie rekolekcyjni na front! 

Książka ma na celu zechęcenie wiernych 
do odbywania rekolekcyj, traktując o akcji 
werbunkowej i apostolskiej w tym kierunku. 
Ale pocóż jeden rozdział zatytułowano: „Pi 
niędzy, pieniędzy i jeszcze raz pieniędzy”. 
Jakże to razi! 

  

  

— Kwiateczki Boże. Henio. Żywot dwu- 
nastoletniego chłopaczka, Henia. który b 
wzorem pobożności i prawości, przygotóow 
wał się instynktownie do stanu kapłańskieg 
i po krótkiej chorobie umarł. Spowiednik je 
go pisze tę książeczkę dla dzieci. 

    

  

     
  

о 

—- Bibljoteczka Harcerska. Przeglady i Po 
kazy Harcerskie. Musztra Harcerska. Podał 
St. Siedlaczek. Według przepisów jednego z 
przewodników skautingu polskiego, A. Mal- 
kowskiego, zebrane bardzo wyczerpujące wia 
domości z dziedziny obozów, musztry, prac, 
zabaw. pokazów i zasad harcerskich. Dobry 
podręcznik dla młodzieży skautowej, dla za- 
kładających drużyny skautowe w mieście czy 
na wsi. Wskazówki do urządzania pokazów i 
obchodów, ćwiczeń itp. 

     
   

  

   
  — J. Muron. „Wyspa Hispanoła*. Powi 

Tłum. Z. Chrzanowska. Str. 374. Cena zł. *. 
Nakład Księgarni Św. Wojciecha. Poznań - 
Warzawa—Wilno—Łublin. 

Mimo bardzo usilnych badań archiwalnyca 
historycy nie zdołali się pogodzić co do głó 
nych znamion osoby Kołumba. Pokusili si” 
o to bełetryści. Obok Wassermanna, znanego 
już czytelnikom połskim, stanął w rzędzie 
psychołogów-artystów Jan Muron. W szeregu 
świetnych „pod względem malarskim scen 

przedstawił niezmierny kontrast między i- 
deą mistyczną, którą piastował Kolumb. a 
jej pojmo iem i wykonywaniem posłan- 
nictwa cywilizatorów przez zgraję chciwc 

gwałcie: ntrygantów i rokoszan. Kontra: 
ten jest wysoce dramatyczny, ale: jeszcze wię 
ksze wrażenie sprawia kontrast fatalny mi:- 
dzy arcybujną przyrodą a śmiercią powolny 
Hiszpanów, ofiar zabójczego klimatu. Obie 
strony — Hiszpanie i Indjanić — wykazują 

  

   

    

  

     
    

  

  

z mężami stanu brytyjskimi. Rozmo- 
wy londyńskie, które odbyły się w at- 
mosferze tak przyjaznego dla kraju na 
szego nastroju. umożliwiły wzajemne 
ustalenie poglądów na aktualne prob- 
lemy międzynarodowe, ułatwiając ró- 
wnocześnie lepsze zorjentowanie się w 
zasadniczych wytycznych obu państw 

Zkolei p. minister Zaleski omówił 
stosunki z Włochami, Jugosław ją, Beł. 
gja,  Bułgarja, Węgrami, Grecją i 
Austej: 

  

      posiedzeniu komisji obecni by- 

li marszałek Senatu Raczkiewicz, pre- 
zes sejmowej kom spraw zagrani- 
cznych pos. Re dziwił oraz wielu pos- 
łów i senatorów. 

Projekt nowelizacji ustawy 
e funduszu drogowym. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Dziś odbędzie się posiedzenie gru- 
py sejmowej i senackiej komisji robót 

publicznych BBWR. Omówiona zosta- 
nie w związku ż ustawą o koncesji 

przedsiębiorstw autobusowych kwestja 
nowelizacji ustawy o funduszu drogo- 

wym. 
Dowiadujemy się, że Ministerstwo 

Robót Publicznych. przygotowało ma- 
terjały do przeprowadzania zmian w 

tej ustawie. 

Stan Banku Polskiego. 
WARSZAWA, 17. 12. (Pat). — Na 

czwartkowem posiedzeniu sejmowej 
komisji skarbowej przyjęto w drugiem 
i trzeciem czytaniu projekt ustawy. za- 
twierdzającej zmiany statutu Banku 
Polskiego, uchwalone na walnem zgro 
madzeniu akejonarjuszow. W dysku- 
sji przemawiał minister skarbu Jan 
Piłsudski, przedstawiając stan Banku 
Polskiego. Stan Banku poprawił się od 
października. Pokrycie nieznacznie 
wzrosło. Dalej minister oświadczył, że 
wbrew pogłoskom o zamierzonem ja- 
koby wprowadzeniu przez rząd polski 
przepisów dewizowych, podobnie jak 
to uczyniło w ostatnim czasie szereg 
państw w Europie, rząd polski nie 
ma _ zamiaru wprowadzać jakiej: 
kolwiek reglamentacji obrotu dewiza- 
mi zagranicznemi. Obecn4 sytuacja 
gospodarcza i finansowa Polski całko- 
wicie pozwała na zachowanie nadal 
zupełnej swobody obrotu dewizami za 
granicznemi. Rozsiewane pogłoski są 
na niczem nie oparte i widocznie po- 
chodzą ze źródeł zainteresowanych w 
szerzeniu nieuzasadnionych obaw. 

Budżet roczny Z.S.RJR 
MOSKWA, 17. 12. (Pat). Centralny 

komitet parji komunistycznej uchw 
lił sumę budżetu na rok 1932 w wy- 
sokości 21 miljard rubli, czyli o 4.900 
miljonów więcej, niż wyniosą wydat- 
ki roku bieżącego. Połowa sumy prze 
znaczona jest na rozbudowę wielkie- 
go przemysłu, w szczególności prze- 
mysłu metalowego. Na rolnictwo, ści- 
ślej na sowchozy i kołchozy, przezna- 
czono 4.300 miljonów rubli; na rozbu- 
dowę kolei, dróg wodnych i floty po- 
wietrznej — 3.530 miljonów rubli 
Budżet wojenny nie został wyodręb- 
niony. ; 

      

TRIEURY 
WIALNIE 

Marott'a, 

SVichicijėjo, Dzereiż 
i „Unia“, 

ŽMIJKI 
GRZECHOTKI 
TRIEURY 

krajowe i zagraniczne, 

(treszczotki) i 

do siemienia lnianego 

poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wiino, Zawalna 11-a. 7042 

RENESANSAS NETIKS TRS BIS 

w ostatnich chwilach życia nadludzkie bo- 
haterstwo. 

— J. Starzeńczyk „Zwycięskie Lilje". 
Cena zł. 10,—, Nakład Księgarni Św. Woj- 

ciecha. 

  

Jest to powieść: harcerska. Wywołała ja 
troska o przyszłość ojczyzny, o utrwalenie j 

bytu, nie zaś chęć popisywania się 5e 
Momenty sensacyjne, zawarte w t 

nie dziwią, gdyż autor obrał ха teren w 

    

    

  

      

        
ków miasto, słynne z ro ch pod 
nych lochów i przejść, a czas pierwsze 

miesiące Polski zmartwychwstałej jako pań 
stwo niepodległe. żohalerami powieści «+ 
harcerze. „Zwycięskie blje'* jako powieść 
żywczą i nadzwy nteresującą gor po- 

54 rodzicom, dbałym o wychowanie 
młodzieży w tradycji niezłomności i czystości 

polskiego ducha. 

  

     

  

— A. Rambaud „Pierścień 
Powieść uwieńczoną przez Akad. 
Cena zł. 8, Nakład 
ciecha. 

Cezara”. 

Franeus 
Księgarni Św. Woj- 

        

  

W odległe czasy przenosi czytelnika 
tor, znakomity historyk i znawca cywiizacji 
francuskiej. (W formie pamiętnika starego 

kreśli ostalni a 
oną walkę między Gallami V 

getoryksa a zastępami rzymskiemi (ez: 

Autor, się wątka 
o tyle, by 6 prawdy, 
i beletrystę, za piękny 

tak mało znanej kullury kiej. Patrjo- 
tyzm, ący z kart tej książki, napełn 
serce czytelnika polskiego czcią dla Ojczyź 
ny, ale już swojej. 
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— W. Szalay - Grocłe „Sokół Królewski”. 
Opowiadanie historyczne dla młodzieży. Ce- 
na zł. 7—. Księgarnia św. Wojciecha. 

Jest to środkowa część tryłogji zajmują 

cej, poświęconej dziejom i osobistości Bole 
sława Śmiałego. Wydana przed dziesięciu laty 
powieść „W orlemi gnieździe” , odtwar 

усйе trzech synów Kazimierza Odnowiciela. 
jeszcze za życia ojca. „Królewskie pachole 
przedstawia apogeum bujnego żywota Śmi 
łego, jego upadek i zgon. „Sokół Krółewski” 
datuje z czasów, kiedy Bolesław w młodym 
jeszcze wieku hojnie uposażał Kościół i wsła- 
wił się założeniem kościoła i nowicjatu у 
Mogilnie. 

— Milaszewska 

      
    

  

      

    

„Czarna Haneza“. | PO- 

  

„ fitej 

LE NS K I 

Komitet uczczenia 25-lecia 
sakry biskupiej ks. biskupa 
Bandurskiego we Lwowie. 

LWÓW, 17. 12. (Pat). — We Lwo- 
wie zawiązał się komitet uczczenia 25- 
lecia piastowania godności biskupiej 
ks. biskupa Bandurskiego. Ze względu 
na skoncentrowanie tych uroczystości 
w Wilnie i zawiązania tam komitetu 
jubileuszowego dła całej Polski posta- 
nowiono powołać do życia komisję ob- 
chodu dla Lwowa pod pretektoratem 
prezydenta miasta Drojanowskiego. — 
Uroczystości mają się odbyć w pierw- 
szych dniach stycznia. 

Powrót 
min. Janty-Połczyńskiego. 

WARSZAWA, 17. 12. (Pat). — W 
dniu 17 b. m. powrócił z Bukaresztu. 

p. minister rolnictwa dr. 
ki i objął urzędowanie. 

do Warszawy 
Janta-Połczy! 

Konferencja 
z min. komunikacji. 

15 b. m. p. Minister Komunikacji, inż. 

Kiihn, przyjął Prezydjum Zjednoczesia Ko- 
lejowców Polskich. Na posłuchaniu były omó 

wione najważniejsze sprawy, interesujące ko 

lejowóców. 

Pan Minister zaprzeczył pogłoskom o 
dalszej obniżce uposażenia kolejowców, obie- 
cał przychylnie rozpatrzeć wniosek Z.K.P. 
o odwołaniu zarządzonych przez Min Kom. 
na miesiąc bieżący świętówek w warszta 

tach mechanicznych oraz protest przeciwko 

skasowaniu warsztatów wagonowych w Skal- 

mierzycach. 
Pozatem Pan Minister wyjaśnił, iž pro“ 

jektowana nowa ustawa uposażeniowa dla 
kolejowców, wobec niepomyślnego stanu fi 
nansowego kolei, narazie nie jest aktualna, 
natomiast Ministerstwo Komunikacji nadal 

prowadzi pracę nad ujednostajnieniem za- 

rządzeń o zaopatrzeniu emerytalnem kole- 

jowców etatowych i nieetatowych a także 

nad wprowadzeniem pewnych zmian w prag- 

matyce służbowej, o które Związki zabiegają 
jeszcze od roku 1929. 

  

   

  

Budżet Rumunii. 
BUKARESZT, 17. 12. (Pat). — Iz- 

baba uchwaliła budżet na rok 1932, 
przewidujący 25.429.406 tysięcy lei w 
rozchodach i dochodach. Nowy budżet 
wynosi o 12.973 miljony lei mniej, niż 
budżet na rok 1931. ‚ 
2 Sil i ОАООСНЧННИе: 

Sezon zimowy w Truskawcu. 
Chociaż od kilku lat, Truskawiec stał się 

dla wiłnian jedną z najmodniejszych miejsco 

wości kuracyjnych w letnim sezonie, jed- 

że mało osób wie, że podgórskie poło- 

żenie Truska jęgo nasłonecznienie i na- 

turalne osłonięcie od wiatrów zalesionymi 
górami czynią z tego uroczego zakątka zna- 
komitą stację klimatyczną w sezonie zimo- 

wym. 

Mniej gwarny, kosztowny i ruchliwy, niż 
Zakopane i. Krynica, Truskawiec w sezonie 
zimowym wybornie nadaje się na wypoczy- 
nek i kurację. Czynne są w zimie łazienki 

główne w których kąpieł mineralna wraz z 
przylegającą o kabiny leżalnią, kosztuje 
4 złote, pij dnia wszystkich wód mineral- 
nych. z tusią" na czele. mieści się w. 

dobrze ogrzanym budynku w centrum parku, 

jednem słowem kuracjusz w zimie ma więk- 

sze wygody t Ё pieniądze niż w lecie, 
tem bardziej że pokój w pensjonacie wraz z 
utrzymaniem może dostać w cenach od 8 do 
15 złotych. 

Koncerty, codzienne dancingi, w restau- 
ji zakładowej i Klub Towarzystwa z czy- 

a fortepjanem, rad jem, bilardem i salą 
widowiskową, zapewniają miłe spędzenie 
czasu, a znakomite tereny narciarski scie- 
żki w parku nadające się wyśmienicie do 

      

      

        

   

   

   

     

   

  

       

saneczkowania, pozwalają używać sportów 
zimowych i napawać się pięknem podkar- 
packiej przyrody, zdala od zgiełku wielkich 

  

zbyt modnych zimowych środowisk. 
L. K. 

najpiękniejsze kobiety świata 
pokaże Wam 

KRÓL | KRÓL BULWARÓW | 

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

zł. 9.-—. Nakład Księgarni św. 

    
jukochańszej z rzek. Nie 

ła, ani Warta, ani Niemena, 
wijąca się w odległej Su- 

ie „Czarna Hańcza”, Autorka po- 

jest nią ani 
lecz mało znana, 
walszczy 

  

  

     
wrażenia, 
wodnej kajak 

rzem p. Tadziem. Gd 

których doznała tyle w podróży 
, razem z wybranym żegła 

to był opis typowy. 
ie: ENY, nape UO 

    

EtionBiokiežių i geogra 

  

    
jak cała podróż obfituje w Riot, tak 

ė nabrzmiewa od niespodzianek 
į skiego. Mamy tu pamiętnik ka- 

jaka: dzienniczek > autorki, 1 amy djalogi pa- 
ry, skłonnej do przekom: 1, czytamy te- 

gendy, jesteśmy Świadkami odkrycia tajem- 

nie głębinowych Wigier, wkońcu zaś humor. 
który wśród czarów przyrody rozkwita ma 

dobre, zaraźliwie przerzuca się na czytelni- 

ka mogącego tylko żałować, że nie brał 
udziału w lej podróży po wodach jeziornych 

Piękno miejseo- 
fotografje Ja- 

k nie możni 

   
   

    

    

    

lepiej, na mali gwiazdk 

Inne wydawnictwa. 
- Mieczysław Czaplie. Rękopis z Wierz- 

Nowele, Warszawa. Wyd. 

У. 

     

  

    

   

pierwszych powiadań au- 
zeń zaczerpniętych 

jny, która przeci obfitowa- 
la w niezwykłe epizody, sprawia silne wra 
żenie. Szczepan w Matni, Kto? W Swoim 

tak żywo i realistycznie pis 
że czytający musi uwierzyć w cudowne śda- 

niesamowite przygody, widma i 
przeczucia i tajemnice, Tujemnica 

  

    

  

    

  

    

rotmistrza v. Burke, Pośmiertny nakaz, Za 
sprawą czarta, budzą dreszcz zgrozy. W 
naszej literaturze fantastycznej, niezbyt ob- 

po za Grabińskim, nowele p. Czaplica 
stanowią dodatnią pozycję, swem umiejęt- 
nem obrazowaniem, kołorystyką postaci i 
znajomością terenów okultystyki, jaką wy- 
kazuje. 

— Keobuz. Powieść Jerzego Ostrowskiego. 
Z żyela osadników polskich w Paranie. War- 
szawa, Wyd. Gebeth. i Wolfa, 

Doskonała powieść dla młodzieży, jeśli 
się ktoś nie zawaha nad zwycięstwem bez- 
prawia i awanturniczości, które autor apo- 
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Polska krajem niskich cen. 
Cudzoziemcy, odwiedzający Pol- 

skę, wyrażają swe zdumienie nad nie- 
zwykłą taniością, jaka u nas panuje. 
I słusznie. 

Jeśli się porówna hurtowe i deta- 
liczne ceny różnych towarów w waż- 
niejszych państwach na świecie, to 
dochodzi się do wniosku, że Polska 
jest faktycznie krajem niskich cen 
Z cyfr zebranych przez G. U. S. oka- 
zuje się. że przeciętna cena ziemnia- 
ków w przeliczeniu na złote za 100 
kg. w jesieni r. b. przedstawiała się 
następujeo: Polska 2,40, Czechy 6,08, 
Niemcy 6,57, Francja 24,80, Anglja 
26,79. Zatem we Francji i Anglji 10 
kg. ziemniaków kosztuje więcej, niż 
w Polsce 100 kg. Weźmy teraz kilka 
przykładów: cen wyrobów ciężkiego 
przemysłu. I tak: płacono w złotych 
w hurcie za 1 kg. skór podeszwia- 
nych: Polska 5,20, Włochy 5,99, An- 
glja 7,36, Czechy 7,54, Francja 10,38; 
węgiel za tonnę: Nemcy 32,60, Polska 
36,86, Anglja 41,86, Francja 42,20; 

cement za 100 kg.: Włochy 5,65, Pol- 
ska 7,70, Czechosłowacja 7,91, Angija 
8,22, Stany Zjednoczone 10,37. Ceny 
hurtowe: nafty, żelaza, cukru i t. d. 
nie wykazują już tak znacznej różnicy 
cen, choć w Polsce niższe są od wielu 
innych państw. 

Taniość życia w: Polsce spowodo- 
wana jest jednak przedewszystkiem 
tanjością środków żywności pocho- 
dzenia krajowego. W. praktycznym 
budżecie domowym przeciętnego oby- 
watela decydują nie ceny hurtowe, 
lecz detaliczne. różnych towarów. 
Otóż w detalu 1 kg. chleba żytniego 
kosztuje w Warszawie 0,44 zł., w Pra 
dze 0,53 zł., w Wiedniu 0,79, w Berli- 
nie 0,80. Rówiiócześnie w Warszawie 

jest najtańsza mąka pszenna, choć 
chleb jest od mąk droższy, przeciwnie 
niż to się dzieje we wszystkich innych 

państwach. To „curiosum“ tłumaczy 
się drożyżną pracy polskich piekarń 

i kosztownem pośrednictwem. I tak 
w Warszawie 1 kg. mąki pszennej ko- 
sztuje 0,57 zł., chleba pszennego 0,72. 
W Pradze 1 kg. mąki pszennej kosz- 
tuje 0,69 zł., chleba pszennego 0,58(11.. 
W Rzymie mąka i chleb pszenny mają 
jednakową cenę 0,75 zł. za 1 kg. 

Bardzo tanie w porównaniu z za- 
granicą są w Polsce: mleko. jaja, ma- 
sło, mięso i słonina. Za 1 litr mleka 
w końcu września płacono w Warsza- 
wie 38 groszy, w Pradze 53 grosze, 
Paryżu 56, Berlinie 59, Rzymie 61, 
Wiedniu 64. W tym samym czasie ko- 
sztowało jajko groszy: Warszawa 14, 
38(1). Masło za 1 kg. w złotych: War- 
8.44(!). Mięso wołowe: Warszawa 2,35 
szawa 4,41, Praga 5,82, Berlin 6,65, 
Rzym 6,77, Wiedeń 7,04, Paryż 

8,44(!). Męso wołowe: Warszawa 2,35, 
Berlin 3,90, Praga 4,23, Wiedeń 4,27, 

Paryż 5,63, Rzym 5,95. Słonina: War- 
szawa 2,48, Wiedeń i Rzym 3,02, Ber 

lin 4,18, Paryż 6,33. 

Te liczne cyfry jasno tłumaczą, 
dlaczego Polska uważana jest zagra- 
nicą za kraj taniości, a Warszawa za 
najtańsze miasto śród stolic państw cy 
wilizowanych. Jeżeli oprzeć się na ce- 
nach detalicznych, z uwzględnieniem 
również cen hurtowych, możnaby na- 
stępująco uszeregować większe mia- 
sta. europejskie, zaczynając od naj- 
tańszego, a kończąc na najdroższem: 
1) Warszawa, 2) Praga, 3) Berlin, 4) 
Wiedeń, 5) Rzym, 6) Paryż. Pozatem 
Londyn, który nie został w tym sze- 
regu uwzględniony, posiadał donie- 
dawna ceny wysokie, jednak po zała- 
maniu się funta ceny te, przeliczone 
na złote, znaczne spadły. Obecnie ce- 
ny w Londynie powoli lecz stale zwyż 
kują, tak,że za parę miesięcy zniknie 
napewno cała taniość, sztucznie. spo- 
wodowana dewaluacją. W każdym ra- 

zie Londyn jest znacznie drožszy na- 
wet obecnić, od Warszawy. Z. H. 

  

  

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

Kalendarz — Almanach 
„Kurjera Wileńskiego" na rok 1932. 

Cena dla naszych prenumeratorów 7 zł. 50 gr. 

  

  

Sesja wszechrosyjskiego komitetu 
wykonawczego. 

MOSKWA, 17. 12. (Pat). Dnia 16 

b. m. rozpoczęła się sesja wszechro- 
syjskiego komitetu wykonawczego. 
Sesję otworzył Kalinin, poczem pre- 
zes rządu republiki sowieckiej Suli- 
mow wygłosił dłuższy referat o sta- 
nie i bolączkach sowieckiego życia go- 
spodarczego. Mówca zaznaczył, że 

hasłem przyszłego roku budżetowego 
będzie walka o jakość w produkcji i 
mobilizacja wszystkich resursów dła 
rozwoju przemysłu. Polityka rolna 
skłaniać się będzie do dalszej rozbu- 
dowy sieci kolektywów, którą w roku 
1932 ma być objęte 73 proc. gospo- 
darstw chłopskich. 

  

Japonja zawiesiła wymianę banknotów 
na złoto. 

TOKJO, 17. 12. (Pat). — Ukazało 
się tu rozporządzenie, zawieszające 0- 

bowiązek banku państwa wymiany bi- 

    
  

| Adolf Menjou 

letów bankowych na złoto. 

pozazdrości Panu noszącemu modny krawat, piękny szal, | 

rękawiczki i eleganckie getry | 
| ze sklepu FRANCISZKA FRLICZKI | 

teozuje w osobie sympatycznego hultaja 
Franka wychodźcy. Zjednywa bezwzględnie 
serca czytelników szlachetnemi cechami cha- 

rakteru rycersko odbijającemi od ogólnego 

zdzicze: i okrucieństwa caboklów, (włóczę- 

gów) albo i przedstawicieli władzy, również 
z obieżyświatów złożonej. Dzieje rodzin pol- 
skich osadników zagnanych w głąb puszczy, 
w walce z czerwonoskórymi tubylcami i wa- 
runkami miejscowemi, oraz bohaterskie, 

sympatyczne wyczyny Franka, fantasty w 

typie pół Don Kichota, pół Rinaldiego, cały 

kalejįloskop różnonarodowościowy, szuka- 

jący w puszczy szczęścia, barwnie i z humo- 
rem opowi dziane, stanowią lekturę równie 
zajmującą jak cały stos tomików Londona. 

   
    

  

    

— M. H. Szpyrkówna, Karjera Haneczki 
I-tom Wyd. Rój Warszawa. 

Autorka tak dobrych powieści i nowel 
z półn. wschodnich kresów Rzeczypospolitej, 
wielu prac publicystycznych, pozazdrościła 
łaurów autorce Trędowatej.. Jakieś roz- 
wlekłe opowiadanie z przedpotopowych cza- 
sów. przedwiecznym sposobem zredagowa- 
ne. Banał w kwadracie. Sierota z łeśniczówki 
wzięta do bogatej ciotki, upaja się bogact- 
wem, pogardza ubogim młodzieńcem, ulega 
ognistym oczom węgierskiego barona, któ- 
rego jej wmawia romansująca z nim kuzyn- 
ka, czyhająca z awanturnikiem na spadek po 
ciotce Hani. Obfite opisy bielizny, salonów, 
tańców i flirtów, psychologia osób płytka, 
sentymentalizm godny sparodjowania przez 
Magdalenę Samozwaniec.  Francuszczyzna 
przeplatająca płszczyznę woła o pomstę do... 
dobrego smaku: „parowałam takinerję”, „re- 
zedowa żka w futeraliku z rezedowego 

adamaszku”, w podróży elegantki, „dzicz- 

kowatoś panienki, kt. poprawia „szarfy 
swej kre pdeszynki“ przed pokazaniem się 

gościom, dyga i rumieni się, i jest po dwóch 
Jatach obcowania z zepsuciem wielkiego Świa 
ta, który się wcale przed nią nie kryje ze 
swemi obyczajami, niewinna jak niemowlę 
nosi gazy „potrzęsione srebrem”, loki i „su- 
klenki aqua marina, bo jej w niebieskim 
do twarzy”, albo biało w kapeluszu z bła- 

watkami i takąż girlandą haftowaną na su- 
kńll... 

I wydawcy zapowiadają drugą część tej o 
kropności... 

—- Prusy Wschodnie, Przeszłość i teraź- 
niejszość. Książka zbiorowa pod redakeją 
Marjana Zawidzkiego. Poznań 1932. Nakła- 
dem Związku Obrony Kresów Zachodnich. 

  

   

  

      

        

Zamkowa 9, tel. 6-46. 

    

  

Str. XIV. — 338, 11 map i wykresów, 66 
ilustracyj. Cena 15 zł. 

Dotkl lukę w naszej literaturze poli- 
tycznej — idzie o dziedzinę zagadnienia 

  

Prus Wschodnich — zapełnia świeżo wydana 
przez Związek Obrony Kresów Zachodnich 
praca zbiorowa, oświetlająca wszechstronnie 
w artykułach poważnych uczonych i pubłi- 
cystów polskich różne probłemy tego zagad- 
nienia i wykazująca w tej dziedzinie tenden- 
cyjność i pseudonaukowość ełaboratów po- 
lityków niemieckich. Miarą wartości wydanej 
książki niech będzie dobór tematów i auto- 
rów, w sposób objektywny i rzeczowy opra- 
cowu h swój odcinek zagadnienia i da- 
jących w sumie całokształt stanowiska na- 
szego w tej dzidzinie. 

W wydawnictwie znalazły się następujące 
prace: prof. Kostrzewskiego — Zabytki przed- 
historyczne Prus Wschodnich; prof. K, Ty- 
mienieckiego — N pstwa polityczne spro- 
wadzenia Krzyżaków; prof. W. Sobieskiego— 
Walka o programy i metody rządzenia w 

  

   
   

Prusach Książęcych; byłego konsula Srokow- _ 
skiego— Pamiątki polskie w Prusach Wscho- 
dnich; prof. K, Nitscha — Język polski w 
Prusach Wschodnich; WI. Wakara — Struk- 
tura demograficzna Prus Wschodnich; 4. 
Plutyńskiego — Upadek gospodarczy Prus 
Wschodnich; A. Kotiużyńskftgo -- Niemiec- 
ka pomoc gospodarcza dla Prus Wschodnich 
i jej cele polityczne; E. Riickera —- Ewolucja 

zagadnienia Prus Wschodnich. 
Książka, jak z powyższego widać, warta 

t zainteresowania się nią jeszcze z tego 

Si, że jest jedyną tego rodzaju publikacją 
polską i że rozprawia się ostatecznie z do- 
tychczasowym dorobkiem przeciwnika w tej 
dziedzinie. 

— Jerzy Kossowski. Szyb S. Nr. 4. Nakł. 
J. Szylinga. Warszawa. Powieści J. Kossow- 
skiego, którego talent „wybuchł* po wojnie, 
czyta się przyjemnie. Zwłaszcza te, które za- 
czerpnął z własnych przeżyć jako oficerua 
ustrjacki (Zielona Kadra p). na froncie 

włoskim i po rozsypce armji c. k. Żywość 
akcji, humor i sentyment przepłatają się wraz 
z plastycznem przedstawieniem niesamowitej 

grozy wojny. 

Ostatnią powieścią o terenach naftowych 

wkroczył Kossowski w nową sferę, dając tra 
chę zbyt popularnie obraz życia przy szybach 
Jest to raczej powieść dla młodzieży. Cieka- 
we szczegóły o „różdżkarstwie”. 

H. R. 
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WIEŚCII OBRAZKI Z KRAJU. 
Wstrząsająca tragedja włościanina. 
Z rozpaczy po utracie majątku w szaleństwie usiłował 

zamordować rodzinę. : 
We wsi Zarębiany gm. jaźwińskiej w do- 

gnu micszkałaym Antoniego Gazdowicza wy- 
%hnchł pożar. Ogień tak szybko objął cały 
budynek, iż o ratunku mowy być nie mogło. 
Spalił się cały dom wraz z inwentarzem 
3% 15000 zł., które ukryte były w sienniku Guz 
«dowicza. 

Na wieść o „pożarze i spłonięciu całego 

majątku, Guzdowicz dostał ataku szału i 
porwawszy widły przebił niemi swoją 45 żo- 
nę Jadwigę, 18 letnią córkę Marję, poczem 
sam rzucił się na widły z zamiarem samo- 
bójczym. Wszystkich trojga Guzdowiezów 
w stanie ciężkim odwieziono do szpitala. 

Wypadek ten we wsi wywarł wstrząsają- 
ce wrażenie. (e). 

Pod kołami pociągu. 
BIAŁYSTOK, 17. i2. (Pat). — W dniu 17 

b. m. 6 godz. 1ł min. 10 70-łetnia Ruehla 
Szmidt wraz z synem Aronem, liczącym lat 
B7, przechodząc nieogłędnie z jednego peronu 
ma drugi, dostała się pod koła wjeżdżającego 

  

do stacji pociągu pośpiesznego Nr. 703. Ru- 
chla Szmidtowa została zabita, zaś syn jej 
ciężko raniony. 

Przewieziono go do miejseowego szpitala, 

Oszmiana. 
Tydzicń „Związku Strzełcekiego*. 

W czasie od 30 października do 8 listo 
"pada r. b. na terenie powiatu oszmiańskie- 
go odbyły się zebrania przy licznym udzia- 
le ludności starszej i młodzieży na których 
'wygłoszono odcźyty o doniosłem znaczeniu 
obywatełskiem Związku Strzeleckiego dla Oj 

<zyzny, Pracę w tym kierunku przedsię- 
«wzięło nauczyciełstwo szkół powszechnych. 
Naogół ludność starsza jak i młodzież po 
«wysłuchaniu odpowiednich referatów o zna- 
«czeniu Związku Strzełeckiego i jego zada- 
aniach obywatelskich ustosunkowała się przy 
chyłnie do takowego w nadziei, że jeżeli 
amłodzież ta, która już jest w szeregach 
Strzeleckich i ta, która zaciągnie się pod 

Sztandar Marszałka Piłsudskiego, z myślą i 
poświęceniem się dła dobra Ojczyzny, to 

"wrogowie nasi na zawsze stracą apetyt na 
sasz Kraj wywalczony i przesiąknięty krwią 
sżołnierza polskiego. 

Będąc obecną na urządzanych zebranich 
i odczytach w czasie „Tygodnia Strzelecki: 
sgo' miałaś, młodzie możność słyszeć, a 
mawet zabierać głos w dyskusji o znaczeniu 
SZwiązku Strzeleckiego wzgłędem państwa, 
niech to nie będzie twojem tymczasowem za 
<dowoleniem, ale to twoje przychylne usto 
sunkowanie się stwierdź swoją przynależno 
ścią do szeregów strzeleckich, dąż do idea- 
fru prawego obywatela, zdaj sobie sprawę, że 
«dzisiaj swobodnie oddychasz wolnością, za 
„którą wasi ojcowie i bracia krew przelali, 
sa krew przelana w obronie własneggo kraju 
a zagonu, to relikwja, a relikwja to rzecz 
Święta, którą należy strzec i szanować, 

A więc porzuć swój monotonny tryb Žy- 
«ia, porzuć to przygnębienie umysłowe, posta 

mów siebie przygotować na prawego ob : 
£ela, rozumnego człowieka i członka O, 
szny własnej, a chcąc się takim stać inusisz 
'należeć do organizacji i to organizacji ta- 
kiej, której dał początek człowiek o tym 
<charakterze idealnego obywatela wzgledem 
<wej Ojczyzny, a nim jest Pierwszy Marsza 
ek Polski i Wódz Narodu Polskiego Józef 
Piłsudski. JS; 

      

   

    

   

Brasław. 
Śmiertelna ślizgawka. IE 

Onegdaj rano podczas Ślizgawki na jezio- 
ze Rańcza w pow. brasławskim wpadło do 
jeziora dwóch chłopców. Jednego z nich Jó- 
szeia Swietiikowicza zdołano uratować, dru- 
m zaś Andrzej Witkiewicz utonął, Zwłok 
<dftary mimo poszukiwań dotychczas nie wy- 
«dobyto. (e) 

Z pogranicza. 
Aresztowanie agitatorów 

komunistycznych. 

W nocy z 15 na £6 b. m. na odcinku gra- 
mieznym Iwieniee zatrzymano 2 agitatorów 
komunistycznych, którzy przybyli na teren 
polskl z Białorusi sowieckiej na agitację. 
Wywrotowey również zamierzali prowadzić 
<tzynną akcję werbowania włościan na wy- 
„jazd do Rosji sowieckiej, gdyż znaleziono 
rzy nich listy werbunkowe i listy wypłat 
zzasilków emigrantom. 

Masowe wysiedlenia z Litwy. 
W ostatnich dwóch dniach z granie Lit- 

wy na teren polski wyrzucono około 70 о- 
sób, które na podstawie przepustek granicz- 
saych przebywały w pogranicznych powiatach 

Litwy. Obecnie wszystkich obywateli pols- 
kich Litwini masowo poczęli wysiedłać, przy 
czem na odcinkach granicznych: Olkieniki, 
Orany, Troki, Niemenczyn, Kołtyniany i Łyn 
gmiany zdwojono patrole straży granicznej, 
które nie przepuszczają nikogo z Polski. Za- 
rządzenie to wydano w związku z rzekomo 
panującą epidemją tyfusu plamistego w Wi- 
leńszczyźnie. 

Równocześnie władze litewskie wydały za 
rządzenie, iż osoby, które wbrew zarządze- 
niu przedostały się na Litwę ulegną karze 
grzywny do. 1000 litów.i 6 mies. więzienia. 

   

  

  

Zatrzymanie przemytników z eukrem 

Na odcinku granicznym Turmonty za- 
trzymano 3 przemytników, którzy sanianu 
usiłowali przewieźć kilka worków cukru. Na 
wezwanie patrolu K. O. P. przemytnicy rzu- 
cili się do ucieczki i gdy patrol użył broni 
palnej zbiegowie zatrzymali się. Pochodzą om 
z terenu Łotwy. Ž 

Nasze obrazki. 
Mamy jesień. Dla rolnika, powiadają, je- 

sień to pora najbogatsza. Ale nie w tym ro- 

ku. Urodzaj średni. A jeżeli zbyć со$ — 

trudno kupca dostać. Oto w tym tygodniu 

z rynku połowę wozów z kapustą wróciło 

do domu. Płacono po ft zł. 20 gr. za pud. 

Na kartofle również trudno o kupca, płacą 

po 30 i 40 gr za pud. Za kurę płacą 1 zł. 

i 50 gr., za gęć 3.00 zł. Owcę można kupić 

za 10 zł, krowę za 30 zł., dobrą za 60 zł. 

Pewien gospodarz nie przyjął ceny propono- 

wanej mu za: krowę i spróbował szczęścia—- 

otrzymać więcej: zarznął więc krowę i oto 

kłopoci się — nie może sprzedać mięsa po 

cenie 30 gr. za kilo; czy chociaż otrzyma 

to co mu proponowano?! Produkta tanie, 

potrzebujących dużo, a dlaczego nie kupu- 

ją? Brak gotówki! Gdy pewien znajomy po- 

trzebował 10 zł., to kilku znajomych odwie- 

dził zanim otrzymał 5 zł. Cóż będzie ze spła 

tą terminowych należności i podatków? Oto 

tak sobie cieszyli gospodarze na rynku byd- 

lęcym? Р 
— Wiele prosisz za konia? 

— Daję dziesięć. 

— Żeby tobie język uschł. ю 

— Poco się gniewasz? Nie oddasz dzi- 

siaj, oddasz jutro. Słuchaj. W. lecie przypro- 
wadziłem raz na rynek cztery ciełuszki — 

dawali mi 600 zł. nie sprzedałem; a dzi- 

siaj te same 4 ciełuszki, 4 owce i 10 gęsi 

oddałem za 200 zł.. musiałem sprzedać, bo 

niema wyjścia: muszę płacić ratówkę za ku- 

piony kawał ziemi, inaczej stracę zaliczkę. 

— Nu, niema gniewu; ależ powiedź co bę 

dzie — jak na terminowe spłaty, czy na po- 

datki tak dużo żywioły czy zboża sprzedać 

trzeba, to zostaniemy bez niczego. 

— Otóż tego i chcą od rolnika. 

Inny obrazek przy wjeździe do miastecz- 

ka. Potrzebują od kury 20 gr. podatku. Ko- 

bieta protestuje, daje 5 gr.; pewiada: prze- 

cież tylko 1 zł. 20 gr. kosztuje kura, pocóż 

tak wielki podatek? Druga kobieta z braku 

pieniędzy na podatek za wjazd z workiem 

kapusty daje kilka główek tejże, lecz nie bio 

rą. Po sporządzeniu protokółu trafia na ry 

nek. F. B. 

  

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

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

Kino dźwiękowe 

Pogoń 
w Nowogródku 

Dziś! Film 
dźwięk.-śpiewny 

  Ё 

Nowogródek. 
"Stan pszczełnictwa na terenach ziemi 

nowogródzkiej. 

  

Na walnem zgromadzeniu Związku Po- 

iadaczy Sadów i Pasiek ziemi Nowogródz- 

kiej, które się odbyło w dniu 13 grudnia 
1931 r. omawiano sprawę pszczelnictwa na 
№егепасЬ Nowogródzyzny. Z zebranych cyfr 
statystycznych, dowiedziano się że na tere- 
«ie województwa nowogródzkiego, znajdu- 

„je się 21.226 pni pszczół. Cyfry te nie są 
—cisłe, ponieważ od czasu dokonywania spi 
su pasiek, napewno wiele pni przybyło, 

_jak również wiele drobniejszych pasiek, nie 
zostało objętych statystyką. Ale mniej 

ło, faktem jest, że posiadamy na naszym te- 
wenie około 22,000 pni pszczół, ale niestety 
tylko „pni” wzorowych uli ramowych jest 
* mało, a prawidłowo prowadzonych pa- 
iek jeszcze mniej, Trzeba — niest 

rrze wyznać, że dotychczasowa d 
organizacyj rolniczych, bardzo niewiele wv-* 
kazała zainteresowania się akcją udoskona- 
$%aniu pszczelnictwą na terenie Nowogród 

zny. Jednak — obecne warunki zmuszają 
olników do wprowadzania w swych gospo- 

<darstwach innych działów dochodowych, bo 
produkcja zboża i hodowła inwentarza. zu 
pełnie się nie opłaca. 

Jedna może 2 uajpoważniejszych ga- 

3ęzi pomocniczych w Rospodarce rolnika 
moglaby stać się dobrze zorganizowaną pa. 
sieka. Założenie pasieki i prowadzenie jej 
nie przedstawia wielkich trudności, trzeba 
stylko żeby rozpocząć w tym kierunku pła- 
aiową i odpowiednio-dostosowaną do warun- 
ów akcję instrukcyjną. a dodatnie rezul- 
%aty mie każą na siebie długo czekać. 

Prredewszystkiem, trzeba przekonać na- 
=zych, dotychczasowych bratników, że ho- 
<lowla pszczół w pniach czyli po tutejszemu 
mazywanych „kłodach”, nigdy nie da i dać 
«ie może takich rezultatów, które mogłyby 

  

  

  

     

   

   

ZNAJOMA Z ULICY 
W roli głównej Betty Comson. 

Już wkrótce! Jan Kiepura w obrazie Neapol śpiew. miasto. 

stać się powaźną podporą w ciężkich warun- 
kach rolnika. 

Trzeba już raz na zawsze skończyć ze 
średniowiecznemi sposobami prowadzenia 
pasiek w „kłodach”, a stopniowo pszczoły na- 
leży umieszczać w ulach ramowych, odpo- 
wiednio dostosowanych da naszych warun- 
ków klimatycznych i natury pszczoły. 

Rołę tę podjął się spełnić Związek Posia- 
daczy Sadów i pasiek woj. nowogródzkiego 
i w tym celu planuje rozpocząć szerszą akcję 
propagandową, jak również instrukcyjno - 
organizacyjną. Lecz — niestety Związek ten 
nie rozporządza narazie odpowiedniemi fun- 
duszami, i dlatego rozwój akcji zależny bę- 
dzie od zrozumienia ważności tej sprawy 
przez samych posiadaczy pasiek, jak rów- 
nież od poparcia społeczeństwa i władz pań 
stwowych i samorządowych. 

Zarząd Związku opracowuje obecnie plan 
akcji, którego wytyczne mniej więcej są na- 
stępujące: 

1. Urządzanie w różnych miejscowościach 
województwa, odczytów i pogadanek infor- 
macyjno-instrukcyjnych. 

: 2. Wyznaczenie tymczasowo kiłku punk- 
tów. w których będą zorganizowane pasie- 
ki wzorowe, służące za przykład dla oko- 
licznych mieszkańców, jak należy pasieki 
prowadzić. 

3. Wyszukiwanie i ułatwianie w uzyska- 
niu kredytów, na zakup wzorowych uli i 
zakładanie pasiek. 

4. Ułatwianie w nabywaniu wzorowych 
uli, narzędzi i pomocy pszczelarskich, oraz 
zaopatrywanie swych członków w odpowied- 
nią literaturę instrukcyjno-wychowawczą. 

5) Organizowanie korzystnego zbytu mio- 
du i wosku. 

„_ Nadmienić trzeba, że Zarząd Związku po- 
siada do dyspozycji ulepszony i uproszczo- 
ny nowy typ ula, tak zwany „ul Kresowy 
z nadstawką* speejalnie dostosowany do na- 
szych ostrych warunków klimatycznych i sła- 
2 wyrobienia fachowego, naszych pszcze- 

Gdyby naprawdę „ta poważna ilość pa- 

  

   

  

siek, wykazująca 22.000 pni, prowadzona by- 
ła w ulach ramowych i przy odpowiedniej 
gospodarce, to z tej liczby uli, posiadacze 
mogliby uzyskać minimum 700 do 750 tysię- 
cy kg. miodu, (licząc tylko przeciętnie po 
32 kg. miodu (2 pudy) z ula, co wykazuję 
pasieka ks. ks. Misjonarzy w śródmieściu 
Wilna, więc na prowincji ilość ta może być 
gwarantowana) to za tą ilość miodu mogli 
by pasiecznicy uzyskać zgórą półtora miljo- 
na złotych, licząc tylko po 2 zł. za kg. mio- 
du. 

A dziś śmiało możemy stwierdzić, że na- 
wet jednej ósmej tej cyfry nie mamy i dla 
tego tak słabe jest zainteresowanie się pa- 
siecznictwem. 

Pasieki mogą się znajdować nietylko u 
rołników, ale pszczoła może sobie znaleźć 

    

  

  

wygodne warunki w ogródku urzędnika, 
pracownika kolejowego, (czego już mamy 
liczne przykłady) przy koszarach wojsko- 
wych, kolonjach urzędniczych i robotniczych 
jak również przy domkach letniskowych. 

Pszczoła — ten cudowny owad Boży — 
wdzięczna będzie każdemu człowiekowi, któ- 

ry odpowiednio nią się zaopiekuje, ułatwi 
jej warunki rozwoju, a ona człowiekowi za 
to wszystko, stokrotnie wynagrodzi. 

Mieczysław . Pietrzak. 

Bibljoteczki wędrowne Bezparty jnego 
: Bioku. 
Sekretarjat Wojewódzki Bezpartyjnego 

Błoku Współpracy z Rządem skompletował 
9 bibljoteczek rochomych, do których szaf- 
ki wykonali harcerze 3-ciej drużyny im. Ma:- 
szałka Piłsudskiego. 

Bibljoteczki te oddane zostaną do dy- 
spozycji Rad Powiatowych, dla użytkowania 
ich przez wszystkie gminy kolejno. Bibljo- 
teczki liczą przeciętnie po 100 książek o cha- 
rakterze instrukcyjnym i propagandowym. 
Obecnie chodziłoby o uzupełnienie 'ich be- 
letrystyką i wydawnictwami  popularnemi. 

Ponieważ Sek. Woj. B.B. W. R. potrzeb 
nych na ten cel funduszów nie posiada, ape- 
luje do ofiarności społecznej. Książki: upra- 
sza się przesyłać pod adresem: Sekr. Woj. 
BBWR., Nowogródek 3-go Maja 1. 

  

R. 

Karnawał zbliża się. 
Dowiadujemy się, iż z inicjatywy Zarządu 

Wojewódzkiego Zw. Straży Pożarnych w nad- 
chodzącym karnawałe urządzony będzie Re- 
prezentacyjny Bal Strażactwa Ziemi Nowo- 
gródzkiej. 

“ Wymieniana jest data 9 stycznia. Bal za- 
powiada się bardzo interesująco, a organiza- 
torzy starają się uczynić wszystko możliwe, 
aby ten pierwszy „występ* udał się jak naj- 
lepiej. 

Dotychczasowe zabawy, wieczorki i bale 
urządzane były siłami jedynie miejscowej 
Straży, natomiast zapowiadany Bal będzie 
zorganizowany przez Związek i będzie miał 
charakter reprezentacyjny. 

Szereg osób z towarzystwa zaproszony z0- 
stał do czynienia honorów gospodarzy Balu 
Obecnie już są czynione, podobno, intensyw- 
ne przygotowania, celem nadania odpowied- 
niej szaty wnętrzu Teatru Miejskiego, gdzie 
Bal ten ma się odbyć. . 

Czeka więc Nowogródek, a zwłaszcza Pa- 
nie, szereg dni emocyj i przygotowań. 

Przykład godny naśladowania. 
Obywatel m. Nowogródka p. Jan Michal- 

ski, zam. przy ulicy Korełickiej pod Nr. 33, 
zaprasza tą drogą pięć osób najbiedniejszych 
bezrobotnych chrześcijan do wzięcia udziała 

w wieczerzy Wigilijnej w gronie jego rodziny. 
Przykład naprawdę godny naśladowania. 

Zabójstwo na tle mająkowem. 

Sąd Okr. w Nowogródku skazał na 6 lat 
domu poprawy m-ca wsi Uciosy pow. bara“ 
nowickiego Stefana Żygara, który w dn. 4 
lipca r. b. uderzeniem kosy w brzuch pozba- 
wił życia tle majątkowem swego krewnego 
Tomasza Żygara. 

Walne zgromadzenie. 
członków Związku Robotników Niefacho- 

wych w Nowogródku odbedzie się w niedzie- 
lę dnia 20 b. m. 1931 r. o godz. l5-ej w sali 
kinoteatru „Pogon“, z następującym porząd- 
kiem dziennym: 

1) Sprawozdanie Zarządu, 

2) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, 
3) Wybór nowego Zarządu i Komisji Re- 

wizyjnej, + 

4) Wolne wnioski. 
Wnioski członków mogą być zgłoszone 

na piśmie najdalej na trzy dni przed Wal 
nem Zgromadzeniem pod adresem Zarządu 
na ręce prezesa (Nowogródek, 3-g0 Maja 1). 

R. 

Lida. 
Zakończenie kursu szkoły rolniczej. 

W. niedzielę odbyło się zebranie 
delegatów poszczególnych  organizacyj b. 
wojskowych, na którem dokonano wyboru 
powiatowych władz Federacji Polskich Zwiąż 
ków Obrońców Ojczyzny. Prezesem wybrano 

starostę p. Bogatkowskiego, wiceprezesami— 
burmistrza Zadurskiego i sędziego Achma- 
towicza,, skarbnikiem p. Lubańskiego i sek- 
retarzem p. Strunnickiego. 

Zebranie organizacyjne 
b. wojskowych. 

W niedzielę odbyło się w szkole rolniczej 
w Berdówce zakończenie 6-go 11-miesięczne- 
go kursu szkoły rolniczej, który ukończyło 
25 uczniów. W uroczystości wzięli udział za- 
stępca starosty p. Dziadowicz, prezes O. 
T-wa O. i K. R. inż. Janikowski, przedstawi- 
ciel szkolnictwa p. Bożek, powiatowy ko- 
mendant P. W. por. Baron, inspektor samo- 
rządowy i sekretarz wydziału powiatowego 
oraz nauczycielka żeńskiej szkoły rolniczej 
wraz z 10 uczenicami. 

Na program uroczystości złożyły się: na- 
bożeństwo, wspólny obiad, zwiedzanie wY- 
stawy, odegranie przez uczniów dwóch ko- 
medyjek oraz gry i zabawy. Uczniowie obok 
świadectw ukończenia kursu otrzymali za- 
świadczenia o zdobytych stopniach P. W. i 
kursu pożarniczego oraz nagrody w postaci 
książek. króńków i t. p. 

Stołpce. 
Nowe składy węgla w Stołpcach. 
Jak już swego czasu donosiliśmy rząd 

sowiecki w Stołpcach zakupił place i składy 
pod węgiel. Obecnie dowiadujemy się, "iż 

„Wniesztorg* sowiecki zakupił przy ul. N. 
Wileńskiej nowe składy, gdzie przechowu- 
je węgiel. Węgieł przybywa z Rosji sowiec- 
kiej i idzie do Prus i Litwy. W ostatnich 
dwóch dniach do Stołpców przybyło 45 wa- 
gonów węgla donieckiego. 

Sczzuczyn. 
Dożywianie dzieci. 

Z dniem 14 grudnia b. r. Związek Pracy 
Obywatelskiej Kobiet w Szczuczynie k. Lidy 
rozpoczął dożywianie dzieci w miejscowej 
szkole powszechnej i w szkole ćwiczeń przy 
seminarjum nauczycielskiem. 

Ogółem 100 dzieci otrzymuje pożywienie. 
Dyżury przy rozdawnictwie objęły człon- 

kinie Z. P. O. K. 

WILL K WS KT 
  

Sensacyjna historia. 
Z za kulis walki „Złotego Sztandaru" z b. członkami 

: „Bruderferajnu“. 
W „Kurjerze Wileńskim* niejednokrot- 

nie donosilišmy o zaelętej walce prowadzo- 
nej między dwiema grupami byłych człon- 
ków „Bruderferajnu*, z których jedna wy- 
stępuje pod nazwą „Złotego Sztandaru*, ©- 
beenie polieja wileńska- musi  wgłądnąć w 
jeszeze jeden kolejny epizod tej walki, któ- 
ra posiada wszystkie cechy niecodziennej sen 
sacji kryminalnej, przypominającej czasem 
słynną walkę amerykańskich „Butlegerów* 
Al Capone z Jagkiem Diamondem. 

W dniu wezorajszym do policji kryminal- 
nej zgłosili się Sz. Wojciuk — syn domnie- 
manego przywódcy „Złotego Sztandaru* i 
i Saszka Lichtson b. członek „Bruderferaj- 

K 
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SET: Dziś: Gracjana. 

Piątek | Jutro: Tymoteusza. 

| 18 | Wschód słońca — g. 7 m.40 
| Grudzień | Zachód ©. —g. 15m. 

* Spostrzeżenia Zskładu Męteeretezi! U. S$. B. 

w Wilnie z dnia 17 Xil — 1931 reks. 
Ciśnienie śradnie w milimetsach: 760 

Temperature śledz'» —PC 

« najwyższa: — 6* C 
5 najniższa: — 8° С. 

Opad w milimetrach: 0,5 

Wiatr przeważający: północny. | 

Tendencja barom.: wzrost. 

Uwagi: pochmurno, przel. śnieg. 

KOŚCIELNA. 
— Roraty Stowarzyszenia Garbarzy. W 

niedzielę 20 grudnia r. b. o godzinie 6 rano 
odprawione zostaną w kościele św.' Jakó- 
ba roraty stowarzyszenia Garbarzy. Kazanie 
wygłosi ks. Jasiński. я : 

Uprasza się o wzięcie jak najliczniejszego 
udziału we wspomnianem nabożeństwie. 

— Rorały Stowarzyszenia „Rodziny Woj- 
skowej*. W niedzielę dnia 20 grudnia 1931 
roku o godz. 8-ej w kościele Garnizonowym 
przy ul. św. Ignacego odbędą się Roraty dla 
członkiń Stowarzyszenia. „Rodzina Wojsko- 
wa“. 

OSOBISTA 
— Wice-dyrektor P. K. P. inž. Stefan Ma 

zurowski wyjechał w dniu 17 b. m. na dwu- 
tygodniowy urlop wypoczynkowy. 

URZĘDOWA. 
— Nowe przepisy w urzędach. Z dniem 

1 stycznia roku 1932 wprowadzone zostaną 
w życie nowe przepisy kancelaryjne, które 
znacznie uproszczą i zmniejszą czynności 

manipulacyjne w urzędach wojewódzkich. 
W sprawie tej Urząd Wojewódzki btrzy- 

mał już odpowiednie instrukcje z Min. Spr. 
Wewn. 
T 
271222 

- MIEJSKA. 
— Wypłata zasiłków rezerwistom. Refe- 

rat wojskowy Magistratu m. Wilna kończy 
obecnie akcję wypłacania zasiłków rodzinom 
rezerwistów, którzy odbyli ostatnio ćwicze- 
nia wojskowe. Wypłata zasiłków w najbliż- 
szych dniach zostanie definitywnie skończo- 
na, poczem reklamacje spóźnionych nie bę- 
dą brane pod uwagę. 

Do chwili obecnej z akcji tej korzystało 
zgórą 300 osób. 

  

WOJSKOWA. 
— Dodatkowe Komisje poborowe. Poczy- 

nając od nowego roku dodatkowe Komisje 
poborowe odbywać się będą regularnie jeden 
raz w miesiącu, aż do maja t. j. do chwili 
poboru rocznika 1911. Wzmiankowane Ko- 
misje mają na celu danie możności uregulo- 
wania swego stosunku do wojska wszystkim 
tym mężczyznom, którzy obowiązku tego we 
właściwym czasie z jakichkolwiek względów - 
nie uregulowali. 

PEAR OW 

GOSPODARCZA. 
— Podatek od przedmiotów zbytku. Oko- 

ło połowy stycznia oczekiwać należy roz- 
porządzenia, które zmieni dotychczas obowią 
zujący statut podatku od przedmiotów zbyt- 

ku. W' myśl tego rozporządzenia mają podle- 
gać opodatkowaniu rowery, karety, wolanty 
it. p. ekwipaże resorowe, broń myśliwska i 
konie wierzchowe służące do osobistego u- 
żytku. 8 

Mają nie podlegač opodatkowaniu rowe- 
ry, posiadane przez pracowników (robotni- 
ków, pracowników umysłowych) i służące 
tym pracownikom do udawania się na miejs 
ce zatrudnienia oraz rowery służące młodzie- 
ży szkolnej do udawania się do szkół. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Zarząd Stowarzyszenia „Opieka Pol- 

ska nad Rodakami na Obezyźnie* niniejszem 
składa serdeczne podziękowanie wszystkim, 
którzy się przyczynili do tak udanego przed 
stawienia „Dzieci dla Dzieci* w dniu 8 grud 

nia w Małej Sali Miejskiej, którego dochód 
był przeznaczony na zakup i wysłanie ksią- 
żek na „Gwiazdkę dla dzieci na Obczyźnie. 
Przedewszystkiem W. P. P. Dziewulskim, 
którzy tak świetnie wyreżyserowali całe 
przedstawienie, a p. profesorowi specjalnie, 

za śliczną muzykę ku ogólnemu zachwyto 
wi wyłącznie na to przedstawienie skompono 
wano. Następnie P. Kisielowi, p. Bogowiczo 
wej, za łaskawy współudział, młodzieży, dzie 
«iom, orkiestrze, W. P. Schole za oryginalne 
i ładne dekoracje, Wielebnym O. O. Jezu- 
itom, oraz wszystkim instytucjom za łaska 
we wypożyczenie strojów i W. Pani Landsber 
gowej za udzielenie lokalu na próby. 

— Komunikat Zjednoez. Kolej. Polskich. 
Zarząd Kasy Pogrzebowej i Pożyczkowo 
Oszczędnościowej przy Zarządzie Okręgowym 
Z. Ks P. w Wilnie, podaje do wiadomości za- 
interesowanych członków. iż w niedzielę 
dnia 20 grudnia r. b., o godzinie 14-ej w lo- 
kalu Zarządu Okręgowego, przy ul. Wiwul- 
skiego 4 m. 3, odbędzie się doroczne walne 
zgromadzenie członków wspomnianych kas. 
Ze względu na reorganizację Kasy, uprasza 
się o wzięcie jak najliczniejszego udziału 
w Zgromadzeniu. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Kłub Włóczęgów. W piątek dnia 18 

b. m. w lokalu przy ul. Przejazd 12 odbędzie 
się 67 zebranie Klubu Włóczęgów Senjorów. 
Na porządku dziennym ref. p. dr. Wiktora 
Sukiennickiego p. t. „Opinja Trybunału Ha- 
skiego, a spór polsko-litewski". 

Początek o godz. 19 min. 30. 
Goście miłe widziani. 
— Komunikat W. K. S-u, W sobotę dnia 

19 b. m. o godz. 17 m. 30 odbędzie się w sa- 
li Ośrodka Wychowania Fizycznego ul. Lu- 
dwisarska 4. Zwyczajne Walne Zgromadze- 
nie członków Wojskowego Klubu Sportowe- 
go „Pogoń, na którem omówiona zostanie 
sprawa połączenia się Klubów Wojskowych. 

nu*, którzy oświadezyli,że cheą przebyć w 
areszcie kilka godzin, bowiem otrzymali in- 
formacje, iż wrogowie ich zamierzają w naj- 
bliższych „godzinach -zainscenizować na uliey 
Safjanej napad rabunkowy, o dokonanie któ- 
rego mają ich oskarżyć, by się w ten sposób 
zemścić. | 

Jakoż faktycznie po upływie pewnego cza 
su policja otrzymała informacje o napadzie 
rabunkowym, o dokonanie którego według 
oświadczenia mełdujących oskarżono Woj- 
ciuka i Liehtsona. 

- "Bliższe szczegóły tej sensacyjnej historji 
ze względów na toczące się jeszcze Śledztwo 
podamy w numerze jutrzejszym. (e). 

  

RONIKA 
— Zarząd Koła Wileńskiego Związku O- 

ficerów Rezerwy zawiadamia swych człon- 
ków, iż w piątek dnia 18 grudnia r. b. o go- 
dzinie 18-tej zostanie wygłoszony przez kpt. 
Giedrojcia Henryka odczyt p. t. „Rozwój 
artylerji w dobie obecnej”. 

Obecność członków Związku na odczycie 
jest obowiązkowa. i 

— Zebranie Zrzeszenia Lekarzy Absol- 
wentów U. S. B. W piątek dnia 18 b. m. o 
godzinie 7 wieczór, przy ul. Wielkiej 46 odbę 
dzie się miesięczne zwyczajne zebranie człon 
ków Koła Wileńskiego Zrzeszenia Lekarzy 
Absolwentów U. S. B. 

Porządek dzienny: 
1) Dr. W. Karnicki — Wrażenia z pobytu 

w. Niemczech i Francji. 
2) Dr. W. Prażmowski — Szczepienia 

przeciwbłoniczne. 
3) Sprawy. organizacyjne. 
4) Wolne wnioski. 

„ — Chrześcijański Uniwersytet Robotniczy 
w, Wiłnie powiadamia, że w niedzielę dnia 

20 grudnia r. b. o iodz. 1-ej po poł. odbędzie 
się. w sali Chrześc. Domu Ludowego przy 
ul. Metropolitalnej 1. odczyt pod tyt.: „Gru- 
źlica i walka społeczna z nią”, który wygłosi 

P. Doc. D-r Stefan Bagiński. 
Wstęp wolny. | 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
— Choinka dla dzieci bezrobotnych i nie 

zamożnyh rzemieślników, Z inicjatywy Od- 
działu Zrzeszenia Młodzieży Rzemieślniczej 
im. Szymona Konarskiego w Wilnie. Zarząd 
Centralny Z. M. R. zwyczajem lat ubiegłych 
organizuje choinkę dla dzieci bezrobotnych i 
niezamożnych rzemieślników m. Wilna. W 
tym celu powołany został komitet, w skład 
którego wchodzą przedstawiciele starszego 
społeczeństwa rzemieślniczego oraz jednostki 
uspołecznione, pracujące w sferach rzemieśl- 
niczych. : 

Również pod kierownictwem p. Wacława 
Mołodeckiego przygotowywane są „Jasełka 
w opracowaniu Rydla, a sekcja gospodarczo- 
finansowa zdobywa potrzebne fundusze na 
słodycze i prezenty dla dzieci, gdyż nieza- 
leżnie od przyjęcia dzieci herbatą i bułecz- 
kami, każde z nich zostanie obdarowane to- 
rebką pierników i cukierków, oraz prezen- 
tami, jak ciepłe rękawiczki, pończoszki, .sza- 
liczki i t. p. Й - 

Podkreślić należy ofiarność starszego 
społeczeństwa rzemieślniczego, zrzeszonego w 
cechach, które dotychczas zgłosiło szereg 
datków w naturze, jak pieczywo, słodycze, 
wędliny, oraz przeznaczyło pewne sumy pie- 
niężne. 

Choinka urządzona zostanie w Małej Sa- 
li Miejskiej przy ul. Końskiej, termin nie zo- 
Stał ściśle określony — ale prawdopodobnie 
impreza ta odbędzie się między 29 grudnia 
r. b. a 10 stycznia, > 

Bezrobotni i niezamożni rzemieślnicy mo- 
gą zgłaszać udział swoich dzieci w tej im- 
prezie u starszych Cechów w terminie do 
dnia 22-go b. m. — zaś rzemieślnicy, którzy 
nie są członkami Cechu — w Izbie Rzemie- 
ślniczej, przy ul. Mickiewicza Nr. 23, 

Apelujemy do całego społeczeństwa rze- 
mieślniczego, by choć drobnym datkiem przy 
czyniło się do zrealizowania naszych poczy- 
nań, zmierzających ku temu, by niezamożna 
dziatwa rzemieślnicza doznała tej chwilki 
radości przy tradycyjnej choince. 

Wszelkich informacyj w sprawie choinki 
udziela p. Janina Jakubowska ul. Mickie- 
wicza 23/5 tel. 3-59. 

— —н 

   

  

  

   

ROŽNE. 
— Uwadze miłośników narciarstwa. Za 

rząd Klubu Sportowego „Strzelec* w Wilnie 
podaje do wiadomości wszystkich miłośni- 

sków narciarstwa, że w okresie od 23 grud- 
nia do 6 stycznia przeprowadzi dla wszyst- 
kich kurs nauki jazdy na nartach pod kiero- 
wnictwem wykwalifikowanych instruktorów. 
Opłata za całkowity kurs wynosi dla posia- 
daczy własnych nart — 5 zł, z wypożycze- 
niem nart — 10 zł. Zapisy przyjmuje i wszel- 
kich informacyj udziela Sekretarjat Klubu, 
ul. Żeligowskiego 4, tel. 18-23. Termin zapi- 
sów do dnia 22 grudnia, 

— Bieda. Pod tym tytułem zjawiła się w 
przedsionkach naszych kościołów znamien- 
na wywieszka, w której czytamy: „Jeżeli 
chcesz być katolikiem w czynie, chodź z na- 
mi do wilgotnych, ciemnych suteren, gdzie 
dzieci o bladych twarzach i smutnych oczach 
już w młodości więdną; chodź z nami na 

przewiewne poddasze, gdzie starcy w łachma 
nach drżą z zimna i głodu, a zobaczywszy 
to wszystko nie ośmielisz się chyba powie- 
dzieć: co oni mnie obchodzą. Bo jeżeli ci 
nieszczęśliwi biedacy z rozpaczy, że ich 
wszyscy opuścili, staną się zbrodniarzami, da 
ci to wiele do myślenia o odpowiedzialnoś- 
ci społecznej”. 

Dnia 20 grudnia b. r. w niedzielę o go- 
dzinie 6-tej wieczorem przy ulicy Metropo- 
litalnej 1. odbędzie się walne doroczne ze- 
branie męskiego Towarzystwa św. Wincen- 
tego a Paulo czyli tak zwanych Konferencij 
dla osobistego odwiedzania ubogich wsty- 
dzących się żebrać. 

W roku przeszłym 86 członków konfe- 
rencyj wileńskich wspierało 177" rodzin, 
ogółem 571 osób; w roku obecnym w 10 kon 
ferencjach pracuje 98 członków, którzy ma- 
ją w swej opiece 856 biednych, w tem 442 
dziatwy szkolnej. Liczba biednych wzrasta 
zastraszająco — żniwo miłosierdzia ogromne, 
ale robotników za mało, 

Zebranie rozpocznie się punktualnie o go- 
dzinie 6-tej, a wykaz prac Towarzystwa, po- 
trzeb biednych i obmyślenie środków potrwa 
godzinę. 

Wstęp wolny dla wszystkich zaintereso- 
wanych i spragnionych ofiarnego czynu. 

— Nowy cennik na mięso i 
mięsne, zatwierdzony przez Wileńskie Sta- 
rostwo Grodzkie obowiązuje z dniem 16 
grudnia b r. i jest do nabycia w Sekretarja- 
cie Cechu przy ul. Niemieckiej 25 od godz. 
9-ej do 16-ej., co podaje do wiadomości 
swych członków Zarząd Cechu Rzeźników i 
Wędliniarzy w Wilnie i nadmienia, iż nie 
przestrzeganie powyższego cennika może 
pociągnąć za sobą karę aresztu do 6 tygodni 
lub grzywny do zł. 3.000. 

— Ch zakaźne w województwie wi- 
leńsklem. Wydział zdrowia Urzędu Woje- 
wódzkiego w Wilnie w ubiegłym tygodniu 
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Zakończenie spisu ludności. 

Spis łudności został definitywnie 
przeprowadzony na terenie całego 
wielkiego. miasta Wilna, obejmujące 

go oprócz miasta właściwego, przed- 
mieścia, oraz kilku wsi. Obecnie odby 
wa się uzupełnianie niektórych. nie- 
ściśle wypełnionych formularzy i 
sprawdzanie całego materjału spiso- 
wego. Wyniki spisu nie są jeszcze 

wiadome. 

na terenie województwa wileńskiego zanoto- 
wał następujące choroby zakaźne: tyfus 
brzyszny 15, plamisty 24, (4 zgony), płoni- 
ca 7, błonica 12 (1 zgon), odra 47, róża 5, 

ksztusiec 4, zimnica 1, gruźlica 22 (6 zgo- 
nów), jaglica 42, ospa wietrzna 5 i grypa 17. 
Razem zanotowano 201 wypadków zasłab- 
nięć na choroby zakaźne w tem 11 zgonów. 

— Kary na pracodawców. Inspektor Pra- 
cy został upoważniony przez władze cen- 

tralne do indywidualnego wymierzania kar 
na pracodaw. zatrudniających swych praco- 

wników ponad 8 godzin,' jak również za za- 

trudnianie niełoletnich. Dotychczas podobne 

sprawy kierowane były przez Inspektorat do 
Sądu Pracy, gdzie kary nakładano na pod- 
stawie orzeczenia sądowego. Obecnie Inspek- 

tor Pracy ma prawo karać niestosujących się 

do ustawy pracodawców grzywną od 200 do 
1000 zł. z zamianą na areszt od 2 tygodni 
do 3 miesięcy. W, razie powtórnego przekro- 

czenia ustawy pracodawcy będą bezwzględ- 
nie skazywani przez Inspektorat na areszt 

3-miesięczny bez zamiany na grzywnę. 

KOMUNIKATY. 
— Godziny handłu w okresie przedświą- 

tecznym. Stowarzyszenie Kupców i Przemy- 
słowców Chrześcijan w Wilnie powiadamia, 
że od dnia 18-go do 23-go b. m. włącznie, 
w myśl istniejących przepisów. prawnych 
sklepy mogą być otwarte do godz. 9-tej wie- 

    

czorem, dnia 24-go do godz. 6-ej wieczorem. 

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

wa kobiety*. Dziś w piątek dnia 18-go b.m. 

o godz. 8-ej wiecz. odbędzie się premjera 

najlepszej bodaj sztuki Ludwika Verneuila 

„Tak się zdobywa kobiety* w reżyserji i z 
udziałem Karola Wyrwicza. W pozostałych 
rolach wystąpią: p. p. Brenoczy, Detkowska. 
Lubowska, Bielecki, Dejunowicz, Domański, 
Jaśkiewicz oraz Wołłejko. Rola głównej bo- 
haterki stanowi prawdziwy popis dla p. Bre- 
noczy. Pełna temperamentu piosenka „„Rum- 
ba“, śpiewana przez nią w czasie akcji, sta- 
nowi niemałą atrakcję. Nowe, oryginalne de 

koracje pomysłu W. Makojnika, Nowe kost- 
jumy z własnych pracowni. . 

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

— Teatr Miejski sa Pohulanee. Dziś. w 
piątek dnia 18-go b. m. z powodu próby ge- 
neralnej z „Logiki pana Baltazara* — Teatr 
nieczynny. е 

— Jutrzeįsza premjera na Pohulance. Ju- 
tro w sobotę dnia 19-go b. m. o godz. B-ej 
wiecz. ujrzymy arcywesołą sztukę Leopolda 
Marchanda „Logika pana Baltazara*, gra- 
ną obecnie z rekordowem powodzeniem w 
Warszawie. Interesującą nowość tę wprowa- 
dza reżyser Wacław Radulski. Dekoracje W. 
Makojnika przygotowuje nową oprawę sce- 
niczną. Obsadę stanowią najulubieńsi artyści 
Zespołu Teatrów Miejskich. 

NIEDZIELNE PRZEDSTAWIENIA 
POPOŁUDNIOWE. 

— Teatr Lutnia.. W nadchodzącą niedzie- 

  

lę dnia 20 b. m. o godz. 4-ej pp. ujrzymy po 
cenach zniżonych doskonałą komedję Le- 
czyckiego i Mackiewicza „Pan poseł i Jul- 
ja” w reżyserji Dyr. Szpakiewicza, z p. p- 
Brenoczy i Glińskim w rolach tytułowych. 

— Teatr na Pohułance. W nadchodzącą 
niedzielę dnia 20-go b. m. o godz. 4-ej p. p. 
ukaże się sensacyjna sztuka M. Jewreino- 
wa „Teatr wiecznej wojny* z udziałem ca- 
łego zespołu oraz licznych statystów. Ceny 
miejsc zniżone. 

— Wieczór uezn. Kosnerwatorjum. W so 
botę, dnia 19 b. m. o godz. 7 m. 30 wiecz. 
w Šali Konserwatorjum (Wielka 47, wejš- 
cie od ul. Końskiej) odbędzie się wieczór 
szkolny uczniów i uczenie Konserwatorjum 
Muzycznego w Wilnie z kursu średniego i 
wyższego. 

Popisywać się będą klasy: fortepianu, 
skrzypiec, wiłonczeji, śpiewu sołowego i 
instrumentów dętych. 

Karty wstępu otrzymać można w sekre- 
tarjacie Konserwatorjum od godz. 4—7 wiecz 

"RADJO — 
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: Codzienny odcinek po- 
wieściowy. 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 PP. 19.00: „Polakom na Kowieńszczyź- 
nie“, 19.15: „Przegląd prasy rolniczej kra- 
jowej i. zagranicznej“. 19.25: „Ciotka Albi- 
nowa mówi!* 19.40: Program na sobotę. 
19.45: Prasowy dziennik radjowy. 20.00: Po- 
gad. muzyczna. 20.15: Koncert symfoniczny 
z Filharm. 22.40: Kom. i muzyka taneczna, 

SOBOTA, dnia 19 grudnia 1921 r. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Poranek szkoł 
ny. 13.40: Aud. rolnicze. 14.35: Prog. dzien- 
ny. 14.40: Muzyka (płyty). 15.15: Wiadomoś- 
ci wojskowe. 15.21: Przegl. wyd. perjod. 
15.45: Koncert życzeń (płyty). 16.20: Radjo- 
kronika. 16.40: Codzienny odcinek powieś- 
ciowy. 16.50: Koncert życzeń (płyty). 17.10: 
„Zmienność firm artystycznych* — odczyt. 
17.35: Koncert. 18.05: Audycja i Koncert dla 
młodzieży. 18.30: Kom. rolniczy W. T. O. i 
K. R. 19.00: Tygodnik litewski 19.20: „Dwa 
lata szczepień ochronnych,  przeciwgruźli- 
czych w Wilnie*. 19.35: Progr. na niedzielę 

    

. 1 rozm. 19.45: Pras. dzien. radj. 20.00: „Na 

widnokręgu*. 20.15: Muzyka lekka. 21.15: 
„Rewja paryska“ — fełjeton. 22.10: Koncert 
chopinowski. 22.40: Kom. 23.00: „Akuku* — 
odcinek z docinkami. 23.30: Muzyka tanecz- 
na (płyty) Ostatnie nowości. 

NOWINKI RADJOWE. 
DZISIEJSZE KONCERTY W RADJO. 

Oprócz muzyki łekiej usłyszymy dzisiaj 
w radjo dwa interesujące koncerty. Mianowi- 
cie o godz. 17.35 doskonały zespół kameralny 
Ireny Dubiskiej wykona kwartet F-dur Mo 
zarta na skrypce, altówkę i fortepian. Między 
temi kompozycjami kameralnemi p. H. Cze 
chowiczówna odśpiewa „Pieśni szkockie" Be- 
ethovena z towarzyszeniem fortepianu i wio- 
łonczeli. Wieczorem zaś transmitujemy kon- 
cert symfoniczny z Filharmonji Warszaw- 
skiej, którym dyrygować będzie Wacław Ta- 
lich, jeden z najlepszych dyrygentów czes- 
kich. W programie m. in. „Serenada* B. 
Martinu, młodego modernisty czeskiego. Na 
zakończenie symfonja D-moll Cezara Franc- 
ka. Solistą koncertu będzie Zbigniew Drze- 
wiecki, który odegra z orkiestrą dwa tańce 
Debussyego i koncert firtepianowy Prokofje- 
wa. 

 



Nieznane przyczynki 
do historji najbliższego otoczenia i rodziny Adama Mickiewicza. 3 

Dwugodzinny odczyt w Tow. Przy. 
jaciół Nauk p. Euzeb. Łopacińskiego, 
znarńego z benedyktyńskiej pracowi- 
tości w przeglądaniu naszych skarbów 
archiwalnych, zgromadził pokaźną 

ilość osób, ze względu na zaciekawia- 

jący temat. 
Wydaje się wskazane, by p. Łopa- 

ciński, wziąwszy za wzór pod wzglę- 
dem literackim takie monografje jak 
„Prawem i Lewem'* Łozińskiego, lub 
bliższą nam „Powiat Oszmiański'* 
Jankowskiego, albo chociaż „Powiat 
Brasławski*, Hedemanna, (do której 

dał sporo materjału jako autochon z 

dziadów i pradziadów tego powiatu), 
opracował swe niezmiernie ciekawe 
notatki świadczące o długich i mozol- 
nych poszukiwaniach, ale będące jak 

dotąd surowym materjałem, z którego 
dopiero wyłuskać należy bardziej ja- 
skrawe fakty i osoby wybitne. To co 
nam zostało przeczytane, jako takie 
może być in extenso drukowane w ja- 
kichś materjałach do historji obycza- 
jowości w ostatnich latach rozkładu 

Rzeczypospolitej, ale jeśli chodzi o 
zapoznanie szerszej warstwy czytel- 
ników ze środowiskiem, z którego wY- 
szedł Mickiewicz, z jego „antenatami* 
to należy zebrany, ogromny materjał 

skondensować. 

Niewesoły, zaiste, obraz roztoczył 
przed słuchaczami prelegent: zapowie 

dział zresztą, że takie sobie postawił 

zadanie, by być t. zw. I'avocat du dia- 
błe i dać niejako odwrotną stronę me- 
dalu tego życia szlacheckiego w pow. 
nowogródzkim opisywanego przez po- 
etę na obczyźnie, w tęsknocie i umiło- 
waniu kraju lat dziecinnych, więc 
mimo prawdziwości zdarzeń, umiesz- 
czonych w Panu Tadeuszu, jedno: 
stronnie przedstawionego. 

Niezmiernie ciekawe to są rzeczy 
te niezliczone historje rodzin, kłębią- 
ce się w pożółkłych dziś aktach sąde- 
wych, jak węże i smoki, ociekające 
krwią i łzami, jadem i podłością, za- 
wiścią i zdzierstwem. Wydaje się tru- 
dne do wiary, by można było w 
takich warunkach istnieć i gospoda- 
rzyć gdy sąsiad na sąsiada „urodzone- 
go brata szlachtę“ napadal i widłami 
lub szablą zatłukiwał na śmierć dzie 
dzica, (dwóch czy trzech dymów), a 
nierzadko i matkę rodziny i starą 
babkę, i panny, którym palce odrąby- 
wano, i małe dzieci, posiniaczone do 
śmierci, a i poddanym się dostawało 
przy okazji. 

Na rynku Nowogródka czy Słoni- 
ma, na drogach czy sejmikach (w koś- 
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ciele), ale najczęściej w domach, na- 
padali jedni na drugich i mordowali 
się bez upamiętania. Zapraszano na są 
siedzkie biesiady i podpitych łupiono 
bez litości, zadawano ciosy о byle 
kłótnię graniczną czy pastwisko, o 
które się sto lat z czubem prawowano, 
wykradano sobie chłopów poddanych, 
kręcono i fałszowano papiery. słowem 
popełniano wszystkie siedem grze 
chów głównych z nadwyżką. Na tem 
ponurem tle rysują się nieliczne, a 
przecież potężne światła rzadkich po- 
staci szlachetnych patrjotów jak np. 
oboźny Prozor, Niesiołowski, Sołtan 
ze Zdzięcioła, a przedewszystkiem 
dwóch Pociejów, ojca i syna. zapom- 
nianych, o których biografję słusznie 
się prelegent domaga od młodych hi- 

storyków. 

Dane, które p. Łopaciński zebrał o 
pochodzenia Mickiewiczów (Rymwi- 
dów lub Gizbertów bo były dwa odła- 
my używające tych przydomków), nie 
wyodrębniają ich od całokształtu ów- 
czesnych obyczajów i sposobu życia. 
Jeżeli daleko im do takich wyczynów 
kryminalnych jak wybryki Sopliców, 
z kt. każdy zasługiwał na stryczek, to 
nie mniej pieniactwo, kręcielstwo, gra 
bież i lichwa, kwitły w najlepsze 
wśród rodziny wieszcza. Jednak róż- 
ne rzeczy stały się jasne po tym od- 
czycie z któremi powinniby się za- 
poznać historycy literatury i badacze 
Mickiewicza: najprzód dalekość poe- 
ty od Wereszczaków; to nie był sto- 
sunek pysznej magnaterji do drobne- 
go szlachcica, ale niezmierna dal wy- 
niosłej pańskości, nie zaplątanej w 
żadne brudne historje, do bardzo męt- 
nego pochodzenia i środowiska Mic- 
kiewiczów. Pozatem niektóre właś- 
ciwości Wieszcza; jego zawziętość (w 
antypatjach, Jego namiętność) w prze 
prowadzaniu swych dążeń, Jego wre- 
szcie tyrańska chęć naginania do swej 
woli, (epoka Towianizmu), a potem 
buntownicze wyłamanie się z pod su- 
premacji Mistrza. Fe cechy odnajdu- 
jemy w anarchistycznych poczyna- 
niach tej całej rozwydrzonej, rozpasa- 
nej, słuchającej tyłko swych namięt- 
ności szlachty, z pośród której naj: 
dziwniejszym w świecie cudem wy- 
kwitł ten genjalny umysł, ten wspa- 
niały poeta i tytan ducha... Adam 
Mickiewicz. > 

Zebrani dziękując prelegentowi 
wyrażali życzenia, by co najrychlej 
owoc jego trudu ukazał się w druku. 

Hel. Romer. 

Podajemy do wiadomości P. 1. Panów Kupców, 

że posiadamy komplet klisz ogłoszeniowych, któremi 
moglibyśmy, na żądanie, ilustrować lch ogłoszenia, bez 
specjalnej dopłaty. Klisze te przeznaczone są specjalnie 

do ogłoszeń świątecznych, 

Administracja „Kurjera Wil." 

KUR JIE R 

Z Rady Miejskiej. 
Wczoraj wieczorem odbyło się po- 

siedzenie Rady Miejskiej, na którem 
m. in. postanowiono utrzymać w no- 
wym roku budżetowym podatki komu- 
nalne w normach dotychczasowych о- 
raz zaakceptowano wniosek Magistra- 
tu w sprawie urządzenia domu nocle- 
gowego dla kobiet. Dom taki ma pow- 
stać przy ul. Kalwaryjskiej w począt- 
kach roku przyszłego. 

ROŚ 

Najoflarniejsi. 

Na apel Wojewódzkiego Komitetu do 

Spraw Bezrobocia jak zwykle pośpieszyła 

pierwsza z pomocą inteligencja pracująca. 

Kwota składek zebranych wśród pracow- 

ników umysłowych miasta Wilna przekracza 

zł. 9.000. Na czoło akcji wysuwają się pocz- 

towcy i wojskowi. natomiast nie widzimy 

zupełnie wśród ofiarodawców: przemysłow- 

ców, kupców, właścicieli nieruchomości, rze- 

mieślników, przedstawicieli miejscowej fi- 

nansjery i wolnych zawodów. Czyżby cię- 

żar pomocy dla bezrobotnych miał spaść 

na barki najofiarniejszej ale zato najsłab- 

szej finansowo części społeczeństwa miejsco- 

wego? Czy tyłko do ich serc i sumienia prze- 

mawia tragedja pozbawionego pracy czło- 

wieka i płacz głodnego dziecka? 

* 

Wojewódzki Komitet do Spraw Bezrobo 
cia prosi o zakomunikowanie że ostatnio opo 
datkowały się na rzecz bezrobotnych: Cech 
Rzeźników i Więdliniarzy Chrześcijan, Cech 
Rzeźników i Wędliniarzy Żydów, Chrześcijań- 
skie Związki Handlarzy Trzodą. Ofiarność 
członków powyższych cechów świadczy o ich 
wiełkiem uspołecznieniu i zrozumieniu dla 
niedoli ludzkiej. Pozatem ofiary złożyły w 
kwocie złotych 50 dzieci szkół Rodziny Woj- 
skowej na rzecz dzieci rodziców, pozbawio- 
nych pracy. Jest to jedna z najmilszych o- 
fiar, którą Komitet Wojewódzki przyjął z wiel 
ką wdzięcznością. 

BRRPETARKOTRZWAE PAŁ ORZEC 

KINA I FILMY 

„KRWAWY WSCHÓD* 

(Heljos). 

Tytuł odstrasza. Stanowczo zanadto 
„krwawy*. Prawda. Szarża. Słowem — sfu- 
szerowany. Zaraz sobie wyobrażamy wszel- 
kie szerokotorowego raju, rozkosze. Rok 
17-у—18-у. 

Tymczasem jednak tak nie jest. Tych pa- 
ru bolszewików w papachach wyglądających 
z okopu, jeden na drzewie, paru przy dzia- 
łach * to jeszcze nie „krwawy wschód". 
W sumie — naprawdę „historja jakich wie- 
le“. Godzina z minutami, wycinek z życia 
pewnej kompanji któregokolwiek pułku pie- 
choty w okopach, zimą 19-0 czy 20-0 roku. 
Wplecione w to pewne reminiscencje z prze- 
żyć jednego z bohaterów, Koniec—tragiczny, 
ale taki, jakiego życzy sobie trzy czwarte 
„szanownej publiczności". 

We wszystkiem, jak na film połski — 
sporo prostoty, co jest niewątpliwym postę- 
pem. Szwankują tyłko same reminiscencje. 
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Scena „zdrady“ narzeczonej dość banalna. 
Napisy — jeszcze banalniejsze. Scena z za- 
trzymaniem rozpędzonych koni — sztuczna, 
nieudana. W całem tem opowiadaniu por. 
Koryckiego zasadnicza niekonsekwencja — 
jakiegoż trzeba niedołęstwa, żeby się nie do- 
wiedzieć nazwiska sanitarjuszki, która pie- 
lęgnuje nas przez wiele tygodni jeśli choć 
trochę się nią interesujemy? Przecież wszys- 
cy w tym szpitalu ją znają. A potem jakas 
niewytłumaczona niedomyślność owego ka- 
-„pitana, który chyba wie, że jego żona pra 
cuje jako sanitarjuszka w danym szpitalu, 
a jednak niczego się nie domyśla, nawet nie 
poznaje charakteru jej pisma. A potem, cóż 
to za dżentelmen ten por. Korycki, który 
opowiada o swoich bardzo intymnych prze- 
życiach z pewną damą, a potem pokazuje jej 
fotografję! Ostatecznie bywają i tacy, ale po- 
cóż to zaraz ma być oficer polski? I prze- 
ciętnie i zasadniczo nieprawdopodobne, a 
przedewszystkiem niedopuszczalne. 

Z innych niekonsekwencyj, mocno fan- 
tastyczny wydaje się fakt, aby dowódca kom- 
panji biegał jako łącznik do sąsiedniego od- 
cinka, jak również, aby wysyłał tam swego 
zastępcę (ta kompanja też jakaś niewyraźna). 
Jeszcze jedno. Równie mało prawdopodobny 
jest ten kapitan jako dowódca kompanji, w 
tym okresie, kiedy bardzo często porucznicy 
dowodzili bataljonami, To ostatnie, to może 
drobiazg, ale kiedy się tworzy film histo- 
ryczny, to należy go opracować z całą jak 
największą sumiennością jest kwestja zresz- 
tą zupełnie elementarnej uczciwości wobec 
widzów. Fałsz zawsze tu będzie tylko fał- 

szem i niczem więcej. 
Wykonanie aktorskie zupełnie poprawne, 

niektóre sceny wojenne zastanawiająco dobre. 
Doskonałe wypadły momenty inscenizacji 
przyfrontowego ruchu różnych oddziałów. 
Dobre też były sceny nocnego ognia artyle- 

ryjskiego (te błyski wystrzałów i dział), a 
także niektóre dzienne, chociaż atak w ogniu 
działowym na szerokiem pustem zaśnieżo 
nem połu — conajmniej niedorzeczny. Nie 
wiem, czy znalazłby się taki głupi dowódca, 
któryby tak marnował żołnierzy, każąc im 
brać taki duży dystans otwartej przestrzeni 
bezpośrednim atakiem. 

Zresztą dziwnie się tu jakoś oddziela me. 
rytoryczne prawdopodobieństwo,  bardzo 
szwankujące czasem, ad samego sposobu zro- 
bienia wszystkiego, co się w tym filmie 
dzieje. To jest przeważnie dość przyjemne. 
Prostota, z małemi wyjątkami, naturalność 
sporo ekspresji, bardzo dobre wytworzer 
odpowiedniego nastroju — to są zalety wca- 
le pokaźne i bardzo rzadko, a raczej — pru- 
wie niespotykany w naszych filmach. 

I co za radość — ani jednego carskiego 
żandarma, ani jednego gubernatora, ani jed- 
nej Smosarskiej! 

Dla tego samego już warto zobaczyć ten 

   

   

— „excusez le mot* — „Krwawy wschód”. 
Nad program doskonały dodatek rysun- 

kowy. (sk; 

POLSKI APARAT DŹWIĘKOWY 
W „ŚWIATOWIDZIE*. 

Rzecz godna podania do wiadomości naj- 
szerszej. Oto mamy już aparat dźwiękowy 
naszej konstrukcji i naszego wyrobu! Wspa- 
nialel Zainstalowało go pierwsze Kino „Świa- 
towid", które ostatnio po powiększeniu swe- 
go lokalu (b. ładnie się prezentuje) przeszło 
na dźwiękowiec, Aparat ten nazywa się „Hej- 
nał* i brzmi zupełnie dobrze, niczem nie u- 
stępując innym, a niektóre nawet przewyż- 

szając. Warto, aby także i Helios, które о- 
statnio trochę szwankuje dźwiękowo, zmie- 

niając posiadaną teraz aparaturę zainstalowa- 
ło sobie taki sam. sk. 

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

   

Nr. 292 (2234 

Zemsta porzuconej narzeczonej. 
Wypaliła niewiernemu oko witryolejem. 

O godz. 3 nad ranem dnia 9 kwietnia b. 
r. na ulicy miasteczka Lebiedziewa, pow. mo- 
łodeczańskiego rozegrała się tragedja, mają- 
ca za podłoże zawód miłosny. 

Do idącego Piotra Niechwiadowicza pod- 
biegła niejaka Helena Kononówna i nagle 
chlusnęła mu w twarz jakimś gryzącym pły- 

nem. 

+» Skutki okazały się fatalne. Mimo pomocy 
lekarskiej, Niechwiadowicz stracił wzrok w 
prawem oku oraz odniósł szereg szpecących 
go blizn. 

Poszkodowany wyjaśnił, iż sprawczyni je 
go nieszczęścia oblała go przez zemstę, bo- 
wiem utrzymywał z nią błiższe stosunki od 
trzech lat, jednak w końcu ub. roku zerwał z 
nią kontakt. 

Wieczorem, 8 kwietnia Kononówna przy 
spotkaniu się z Niechwiadowiczem, prosiła 
go, by odprowadził ją do domu i nawet za- 
brała mu czapkę. On jednak z propozycji nie 
skorzystał i spacerował z inną dziewczyną, 
znaną mu jedynie z imienia, jako Zosia. 

Kononówna przez cały czas obserwo 
spacerującą parę, a kiedy już nad ranem 
rozstawali się i Niechwiadowicz zamierzał 
udać się do swego domu, zbliżyła się do nie. 
go wzburzona K. i oblała mu twarz, jak się 
okazało witryołejem, poczem zbiegła. 

Zatrzymana Kononówna przyznała się do 
czynu, wobec czego stawiona została przed 
Sąd. 

Rozprawa toczyła się przed IIIim wy- 
działem karnym sądu okręgowego. Przewod- 
niczył wiceprezes p. W. Brzozowski, wotowali 
zaś pp. sędziowie K. Bobrowski i Cz. Sien- 

kiewicz. 
Oskarżenie 

Rabczewski. 
Oskarżona Kononówna, licząca lat 24, ze 

skruchą opowiedziała, co następuje: 

Niechwiadowicza poznała w 1927 r. i od- 
tąd zakochała się w nim. Niechwiadowicz 
przyrzekł się z nią ożenić, lecz nastąpić to 
miało po odbyciu służby wojskowej. 

W czasie pobytu w wojsku posyłała swe: 
mu narzeczonemu pieniądze oraz paczki z 
prowiantami. 

  

wnosił podprokurator p. |. 

Po odbyciu służby, Niechwiadowicz po-- 
wrócił do Lebiedziewa i nadal utrzymywał 

z nią jak najlepsze stosunki. W tym czasie 
wyłudził od niej pierścionek złoty oraz 25 zł 
na obrączki ślubne, z których kupnem jednak 

zwlekał. 

W tym czasie do wiadomości jej doszło, 
że Niechwiadowicz, który ciągle uchodził za 
jej narzeczonego, ma zamiar porzucić ją ł 

wyjechać do Francji z jakąś Zosią. 

W dn. 8 kwietnia, przy spotkaniu z Nie- 
chwiadowiczem, zażądała wyjaśnienia, a kie- 
dy ten jej wręcz oświadczył, iż porzuca ją, 
zobowiązała go do zwrotu listów i fotografii. 

Naskutek tego lecz dopiero o 2 w nocy 
dnia następnego przyszedł do jej pokoju š 
usiłował ją zniewołić. Wobec tego wyp;- 
dziła brutala, na ulicę, a sama chwyciwszy 
stojący na parapecie okna witryolej, w naj- 
wyższem podrażnieniu wybiegła za oddala- 
jącym się i obłała go gryzącym  kwa- 
sem. 

Kiedy zrozumiała swój postępek udała się 
na posterunek połicji, lecz zastała go zamk- 
niętym. Wobec tego wróciła do domu, gdzie- 
oczekiwała dalszych konsekwencyj. 

  

     

Nieco w innem oświetleniu zajście to 
przedstawił poszkodowany. Twierdził on, iż 
postanowił zerwać z Kononówną ponieważ 
dowiedział się że źle się ona prowadzi. Prze- 
czył by brał od niej pieniądze i chciał ją 
zgwałcić. 

Sąd, po zbadaniu innych świadków, któ- 
rzy dali jak najlepszą opinję o oskarżonej,. 
oraz wysłuchaniu oskarżenia prokuratora, u- 
dał się na naradę. 

W wyniku oskarżoną Konownę uznano» 
za winną. dokonania zarzucanego jej prze- 
stępstwa z tem jednak, iż dopuściła się ona. 

tego pod wpływem bardzo silnego wzruszenia. 
duchowego wskułek doznania ciężkiej znie- 
wagi ze strony poszkodowanego, a wobec 
tego na zasadzie art. 53 i 470 cz. 2 ust. B 
Sąd skazał ją na pół roku więzienia, a wy- 
konanie kary zawiesił na 3 łata, 

WŚRÓD PISM. 
Ładnie ilustrowany Nr. 42-gi tygodnika 

„Kobieta Współezsna* zawiera cały szereg 
interesujących artykułów — treść numeru 
niżej podajemy: 

Artykuł wstępny p. t. „Credo polityki lud 
nościowej Mussoliniego i Hitlera* — Stani- 
sławy Adamowiczowej, „Współczesne Del- 
fy* B-ma korespondencja z wycieczki red. 

„Kobiety Współczesnej” — K. Muszałówny, 

„O Kazimierzu Tetmajerze* — Leon Cho- 

romański, „Sztuki plastyczne" — N. Sa- 

motyhowa, „Wśród książek" — Cz. Wojeń- 

ska i wiele innych. 
W dodatku „Mój Dom'* — rady praktycz- 

ne, przepisy kulinarne i podarunki świą- 

teczne. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK. 

Koch Franeiszek (Mickhiewieza 22) prze- 

ehodząc ul. Mickiewicza koło ul. Tatarskiej 

poślizgnął się doznając złamania prawej nogi 

Wezwane pogotowie ratunkowe  odwiozło 

Kocha do szpitala św. Jakóba. (e) 

PODRZUTKI. 

W dniu 16*b. m. w lokalu Opieki Spo 
łecznej magistratu m. Wilna znaleziono pod- 
rzutka płci męskiej w wieku około 8 mie- 
sięcy. W tymże dniu w bramie domu Nr. 13: 

przy ul. Ostrobramskiej znaleziono podrzut-- 

ka płci męskiej w wieku około 7 miesięcy, 

przy którym była kartka treści następującej:. 

„Ochrzczony, Antoni, zmuszona byłam poło- 

żyć z powodu braku środków do życia”. 

W dniu 16 b. m. Ciechanowskiej Kon 

stancji (Mostowa 1) służąca jej Maliszewska. 

Weronika skradła 2500 zł. Maliszewską że- 

skradzioną gotówką zatrzymano. 

*,— Z sanek postawionych w zaježdzie- 

przy ul. Oranżeryjnej Nr. 4, na szkodę Misr- 

kutowicza Antoniego, zam. w maj. Wirszu- 

bek, gm. mickuńskiej, skradziono fartuch ze- 

skór baranich, kryty czarnem suknem, wart.. 

200 zł. Sprawcę kradzieży Swatowskiego Fer< 

dynanda (Rajska 6) ze skradzionym fartu- 

chem zatrzymano. 
— Ze strychu domu przy ul. Młynowejj 

9/7 nieznani sprawey skradli na szkodę San- 

czonko Teodora (Połocka 9) bieliznę wart.. 

350 zł. 

przyjmuje ogłoszenia ž 
PROZY ZR TTC TERYT EAC PETA 

  

m 
Pracownia OBUWIA 

M. DRZEWIŃSKI 
Bonifraterska 6 

Przyjmuje obstalunki i re- 

peracje oraz reperacje kaloszy i śniegowcow. 

KAWA 
palona 

znane aromatyczne 

mieszanki palarni 
Jana Arnolda 
codzień świeża 

ой 7 40 18 21. za klg. 

  

UWADZE 

WĘDLINY 
wiejskie 

w najlepszym gatunku. 

Akuszerka 

Marja Brzedim 
przyjmuje od 9 r. de 7 w 

przeprowadziła się 
vl. Mickiewicza 22, m. 8 

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

  

Akuszerka 

Śmiałowska 

@ 
6060000060006600 

GRAN 
INDYKI 

Po A TOO 

tuczone 
otrzymamy 19 grudnia. 

Cena niska. 

RY B Y 
A a 
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K ) Wiejskie Od poniedziałku 14.XII. B į a ł a n i e w 0 į n į c a W rolach głównych: 
Liana Hald i Wło- 

Godz. 4—6—8—10 dzimierz Gajdarow 

Koncertowa orkiestra pod batutą p. M. Salnicklego. . 

SALA MIEJSKA Początek o godz. 4. 6, 8 i 10 wiecz. Ceny miejsc: balkon 30 gr.. parter 60 gr. Kasa czynna od 330 do 10 wiecz. 

ui. Ostrobramska 5. KUWNNACCZNENA PREMJERAI „CHATA ZA WSIĄ" ukaże się już dnia ŻI b. m. MCTOZOPOCNSZERZACII 

Polski dźwiękowy epos wojenny! Bao šian KRWAWY WSCHÓD 
Dzieje wielkiej miłości i poświęcenia. W rol. główn.: Miecz, Cybuiski, Ola Obarska, Ema Szzbreńska i in. 

Potężne sceny batalistyczne. W filmie tym usłyszymy najnowszy przebój mvzyczny „Nam kochać nie wolno 

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

pia uzale Taa $woi NOCE paryskie (Montparnasse) 
W roli głównej ulubieniec kobiet, bohater filmu „Droga do Raju* HENRY GARAT. 

NAD PROGRAM: Dodatek dźwiękowy i Tygodnik dźwiękowy Paramountu. _ 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10'15, w dnie świąt. o godz. 2-ej. Na |l-szy seans ceny zniżone. 

» 

„Mezrabpom” — Ruś—Moskwa. Reeliz genjal. twórcy Btekitny Express 
„Pancernik Potiomkin'* — Sergjusza Eisensteina 

W filmie biorą udział NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. 
art. teatrów rosyjskich = : > 

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

ści dwojga przyjaciół kup rytei Noce Marokańskie (Krew na pustyni) 
W rolach głównych: Jack Hoftkt. stworzył nową krescję, która śmiało stanąć może obok słynnej roli tego ar- 

tysty w „Łodzi Podwodnej” orsz Dorothy Sebastian i Raiph Graves. NAD PROGRAM: Atrakcje dźwię- 

kowe i Kronika telegraf. P.A.T. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.30. w dnie świąt. o godz. 2-ej. Ceny od 40 zr. 

Tancerka Katarzyny II-*! 
Osip Runięz «= Olga Uzowska i M. (zernow. 

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

=== Całkowity w naturalnych kołorach. P l E Ś N į A R Z 6 0 R 
Wzruszający poemat milosny w 14 aktach z życia rosyjskiego. Walka kozaka opryszka z wielkim księciem 

Muzyka Franciszka Lehara. W rolach główn. fenomenalny baryton, człowiek o złotym głosie Lawrence Tibet 

i Walence Mc. Donald. NAD PROGRAM: Dźwiękowa komedja-farsa w 2 aktach. 

Dźwięk. Kino-Teatr Dziśl Sensacja dnial 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

Dźwięk. Kino-Teatr | Dz iš! Przebój śpiewno-dźwiękowy! 

Hollywood 
Wiokiew 22, tel. 15-28 

Dźwiękowe Kino 

CGEUINO 
;ł, Wielka 47, tel. 15-41 

| Dziś premjerał Potężne arcydzieło dźwięk. wytw. 

Bźwięk. Kino-Taatr Dziś! Dramat miło- 

PA HN 
wiioa Wielka 42 

10-sktowy wspaniały dra- 
mat z życia zakulisowego 
Carycy Katarzyny H-ej. 
Wspaniała gra artystów! 
Bogata wystawal 

Dziś! Film 

z życia rosyjsk. 
Kino Kolejowa 

OGNISKO 
(obok dworca kolejow.) 

W rolach głównych 
ulubieniec publiczn. 

Najpiękniejszy rewelacyjny 100%-wy Sźwięk. Kino-Teatr |D ziś l е 
dźwiękowo-śpiewny film. 

STYLOWY 
ulica Wielka 36 

  

Przy zakupach świątecznych prosimy powoływać się 

BS” na ogłoszenia w „Kurierze Wileńskim" 7% 
EEE I I III, 

Wydawnictwo „Kurjer Wiłeński" S-ka z ogr. odp.     
| Wildsztejna.   
    

  
m. Muptów, Przemysłowców : Rzemieślników! 
(zas najwyższy pomyśleć © ogłoszeniach świątecznych! 

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

NAJTAŃSZYCH 

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

—) KOSZTORYSY NA ŻĄDANIE (—   
=== == =" "m" 

Wezwanie do składania ofert 
Garn'zonowa Komisja Żywnościowa dla Wilna, 

Nowo Wilejki i Podbrodzia odda w drodze nieogra- 

niczonego przetargu dostawę mięsa; jarzyny, tłuszczu, 

siana i słomy dla wszystkich oddziałów garnizonu 

Wilna, Nowo-Wilejki i Podbrodzia na przeciąg trzech 

miesięcy t. j. od dnia | stycznia do dnia 31 marca 

1932 roku. 

Oferty na powyższą dostawę należy wnosić do 

Przewodniczącego Garnizonowej Komisji ywnościo- 

wej (3 Pułk Artylerji Ciężkiej im. kr Stefana Batore- 

go w Wilnie przy ul Pióromont Nr 32) w terminie 
do dnia 30 grudnia 193] r godz 9-ta rano, w którym 

to dniu o godz. I0-ej odbędzie się komisyjne otwar- 

cie ofert i przeprowadzenie przetargu. 

Wszelkich bliższych informacyj udziela: 
Kwatermistrz 3 pułku artylerji ciężkiej im. króla 

Stefana Batorego, koszary im. ke. Józefa Poniatow- 

skiego w Wilnie przy ul. Pióromont Nr 32 

Wz Komisja Żywnościowa 

Wilno, dnia 16.XII. 1931 r. 
no 

1796/V1 

  

Us zgubioną. 
polisę ubezpieczenia 

na „życie Nr. 8575, wyd. 

przez Assicurazioni Gene- 

rali Trieste, Dyrekcja na 
Polskę pa imię Oszera 

8680-2 

Tydzień mada naturalnego. 
Organizuje 

T-wo Pszczelarskie 
w dniach od 17 do 23b.m. 
Miód gwarantowany 

z własnych pasiek. Sprze- 

daż na wsgę po cenach 

niskich przy ul. Zawalnej 9 

e 

Języki obce 
niemiecki,francuski 
włoski (konwersacja). 

Przygotcwywanie 
ze wszystkich przedmiot. 

do matur y 
I egzaminów szkół Śr. 
Lekcyj udzielają b prof. 
gimn. i studenci U. 5. В. 
specjalną met. koncetrac. 
Zgłoszenia do Redakcji 
„Kurjera Wil." pod W. K. 

ai AA EKSA 

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

SERY 
duży wybór, 

litewskie od 1,80 za kg. 

OWOCE 
świeże, 

pomarańcze, manda- 
rynki, winogrona, 
jabłka i inne. 

Ceny konkurencyjne. 

BAKALJE 
pierniki, orzechy, owo- 

cesuszone duży wybór, 
cukierki owocowe 

zł. 2,80 za klg. 
Poleca 

ОН 0. BANELI 5-46 
Mickiewicza 23 
Telefon 8-49     

  
  

MASZYNISTKA 
poszukuje posady, 
jak również może być 
angażowana do biura 
na terminową pracę, 

bez zobowiązania i 
wszelkich praw. Rów- 
nież wykonuję różne 
prace w domu po 
b. niskich cenach. 
Łaskawe oferty pro- 
szę kierować do Adm. 
„Kurjera  Wileńsk.* 
pod „Maszynistka“ 
R 

tiporania lekcje 
indywid. lub w grupach. 
UI. 3-go Maja 7, m. 11. 
Porozumieć się w godz. 
9—11 i 3—5. 8626 

Н i reperuję Pianina „ri 
wynajmuję — Mickiewieza 

37—32, Wiejście z uliey 

Ciasnej, p. Estko. 7702   

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

  

Akuszerka 

Marja Lakneloda 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5 
W. Z. P. Nr. 69. 852 

Zakład fryzjerski 
dobrze prosperujący 

SPRZEDAM 
Dowiedzieć się Szczuczyn- 
Lidzki. Sołowiejczyk 8681 

Zakład Fryzjerski 
BERGER JÓZEF 
uł. Raduńska 18. 

Salon męski i damski. 8705 

Zakład Fryzjerski 
CH. TARSZYS 
ul. Sawicz Nr. 11 

poleca się łaskawej Kli- 
jenteli. Ceny zniżone. 8675 

  

  

    

MANIUCURZYSTKA 
„ŽANNETTE“ 

powrėcila i wznowila 
ptzyjęcia w swoim salonie 
ul. W. Stefańska 17 m. 21. 

Cena 50 gr. 8704 
Adi a = --, 

Koncesjon. Biuro 

A. Borkowski I S-ka 
Trocka 13, tel. 17-63 

załatwia wszelkie rekla- 

macje kolejowe, wynika- 

jące z umowy o przewóz 
towaru. 8677 

  

Na gwiazdkę! 

PATEFONY i PŁYTY 
poleca po cenie fabrycznej 

Skład instrumentów muzucznych 

R. Hangkiego, ml. Tracka A.   

żywe i śnięte, 
etrzymemy na święta 

duże transporty. 

Poleca 

DOM HANDLOWY 

t BMI Eko 
Mickiewicza 23 
Telefon 8 49 

LTE“ 
asład Fryzjerski 0. Bendet. 

w. Pohulanka 16. 
Salon męski i damski. 

Ceny zniżone o 50%. 8676- 

    
  

SKLEP MUZYCZNY 

Kessel Ch. Ś 
ul. Niemiecka 21 (wejś. w bramie)” 

Poleca podsr.gwiazdkowe 
  

Inotaladje elektryCZnE: 
dzwonki sygnalizacy|-- 
ne, ustawienie aparatów 

radjowych i telefonów» 

wykonywa koncesjonowa- 

ny elektromonter 

ST. PIOREWICZ 
ui. Ofiarna Nr. 4, m. 9.. 
KEEAKITEES IK 

Nowootwarta 
JADŁODAJNIA 
I PIWIARNIA. 
Skopówka Nr. 6 

Ceny dostępne. 
Obiady ed 80 gr. do | zł:. 

8208 
2 

Popierajcie 

przemysł 

krajowy 
I E Žiu RRS JIRZKKE 

Redaktor odpowiedzialny Witołd Kiszkis.


