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Przed nieznanem 
jutrem. 

Za miesiąc czy za pięć miesięcy? 

Pytanie to dotyczy terminu objęcia 

władzy w Niemczech przez. Adolfa Hi- 

tlera. Nie wejścia do rządu, ale objęcia 

a raczej opanowania władzy. Sam Hi- 

tler jest ostrożny wi. dokładnem for- 

mułowaniu terminu, kiedy godło re- 

publiki niemieckiej będzie zastąpione 

znakiem swastyki. 

Nastroje wśród mas naświetlił do- 

kładnie dr. G. W. w artykule „Gdy wuj 

Hitler przyjdzie* („Kurjer Wileński* 

z dn. 17 b. m.). Dziś nieco uwagi po- 

święćmy szansóm politycznym tego 

„opatrznościowego męża” skołatanych 

biedą i ciągłemi wewnętrznemi niepo- 

kojami Niemiec. 

Mieszczaństwo niemieckie, jak już 

pisał dr. G. W. w cytowanym wyżej 

artykule, które kocha się we wszełkiej 

formie mocnych słów: i krzyku, Ignie 

obecnie do Hitlera, który zadość czyni 

tęsknotom do cesarskiego pobrzęki- 

wania szablą, jak i nie szczędzi obie- 

tnic w kierunku radykalnych reform 

gospodarczych. Hitler ma już niechy- 

bnie większość w narodzie niemiec- 

kim. Wprawdzie wypad w stronę mar- 

ksistów naogół mu się nie powiódł, ale 

mieszczaństwo, które tylko przez kró- 

tki okres szło za hasłami republikań- 

sko - demokratycznemi, znajduje się 

całkowicie w jego obozie. 

Więc cóż stoi na przeszkodzie do 

objęcia władzy przez Hitlera? Odpo- 

wiedź na to pytanie tkwi w sytuacji 

politycznej Niemiec. W parłamencie 

Hitler nie posiada jeszcze większości. 

Musi więc posiąść jakąś wiiększość, a- 

by w drodze konstytucyjnej objąć rzą- 

dy. Możliwe to jest tylko w sojuszu, 

czy koalicji z centrum katolickiem. W 

tej chwili widoki tej koalicji 

świetne. Ks. prałat Kaas, prezes cen- 

trum katolickiego, właśnie powrócił 

z Rzymu i — jak słychać — podziela 

te same negatywne poglądy wobec 

płanu koalicji z Hitlerem, co wysokie 

sfery kościelne w Rzymie. Sama myśl 

koalicji nęci niewątpliwie wielu cen- 

trowców. Musiałaby to jednak być ko- 

alicja z Hitlerem odmienionym, z Hi- 

tlerem, który stałby się zdolny do rzą- 

dzenia według umiarkowanego spo- 

łecznie i politycznie programu 

trum. Chociaż pewne wysiłki Hitlera 

w tym kierunku są już widoczne, dro- 

ga do sojuszu z centrum jest jeszcze 

daleka. Jeszcze się Hitler nie wyzbył 

ze swego najbliższego otoczenia poli- 

tyków, którzy co drugi dzień przera- 

żają opinję krwawemi wizjami choro- 

bliwych imaginacyj na temat tych 

wszystkich okropności, któremi chcą 
uraczyć społeczeńtwo po objęciu wła- 

nie są 

cen- 

dzy . 

Zresztą jest jeden jeszcze poważny 

szkopuł. Hiterowcy potrochu boją się 
koalicji z centrum, które posiada zna- 

komity talent do niszczenia swych so- 
juszników. Przykład rozkładu partji 

socjalistycznej, która jest poprostu 
zrujnowana przez kanclerza Briininga, 
działać musi odstraszająco. Hitlerow- 
cy boją się zabrnięcia w politykę ko- 
alicyjną z centrum, ponieważ mogłoby 
to doprowadzić do nieobliczalnych wy. 
ników. Narazie więc koalicja hitlero- 

wsko-centrowa nie jest bynajmniej 

sprawą przesądzoną. Hitlerowcy po- 

mimo tego czują się bardzo pewni sie- 

bie. Głoszą więc, że sami, bez „czar- 

nych braci* obejmą władzę. Teorety- 

cznie nie jest to wykluczone. Trzeba 

tyłko doprowadzić do upadku rządu 

Brininga i próbować rządzenia, jako 

*. 

mniejszość parlamentarna, albo też 
spowodować rozwiązanie parlamentu 

i zdobyć formalną większość. 

Ale ludzie poinformowani są zda- 

nia, że Hitler nie wystąpi czynnie, do- 

póki nie będzie pewny poparcia Rei- 

chswehry i policji. Przypuszczają, że 

sztab Reichswehry w chwili obecnej 

nie pójdzie mu na rękę. Tymczasem w 

policji pruskiej zdarzył się Świeżo fakt 

znamienny. Związek oficerów policji 

pruskiej, uchodzącej za tarczę republi- 

ki, opowiedział się przeciw! polityce 

„żelaznego** pruskiego ministra spraw 

wewnętrznych, socjalisty Seweringa. 

Policja więc, jak widać, nie jest zbyt 

pewna. A uchodziła doniedawna za 

pewniejszą od Reichswehry. 

A teraz drugie pytanie. W maju 

odbędzie się wybór prezydenta Rzeszy 

i wybory do sejmu pruskiego. Czy Hi- 

tler zdecyduje się kandydować na naj- 

wyższe w Niemczech stanowisko? Czy 

zwycięży i w..ten sposób legalnie doj- 

dzie do władzy? Czy hitlerowcy opa- 

nują przy wyborach republikańskie do 

tąd Prusy? Czy wybiorą tę drogę? Czy 
zechcą czekać? 

I czy Briining zechce walczyć? Ten 

Briining, który wprawdzie oświadczył 

w swoich ostatnich mowach, że użyje 

wszelkich, nawet najostrzejszych šro- 

dków, w celu poskromienia jakichkol- 

wiek zakusów na ustrój Republiki, nie- 

mniej jednak uważa, że przedewszyst- 

kiem zagranica powinna rozbroić Hit- 

lera i odebrać mu atuty— godząc się na 

nowe dla Niemiec ustępstwa. A może 

rząd dla uniknięcia walki wyborczej 

zaproponuje przedłużenie mandatu 

Hindenburga o dwa lata i może poja- 

wi się dekret o odłożeniu wyborów do 

sejmu pruskiego? Coby na to powie- 

dzieli hitlerowcy? 

Problemy najbliższych dni i odpo- 

wiedzi na nie toną w mgle. To jest 

pewne, że wobec napiętej do niemożki- 

wości sytuacji musi niebawem przyjść 

do rozstrzygnięcia — i że to rozstrzy- 

gnięcie wpłynie decydująco na losy 

Niemiec, a przez to w: wysokim stop- 

niu na rozwój stosunków w Europie. 

J. 

Audjencje na Zamku. 

WARSZAWA 18.XII. Pat. — Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej przyjął w 
dniu 18 bm. p. prezesa Rady Mini- 
strów Prystora, który informował p. 
Prezydenta o bieżących pracach rzą- 
du. Następnie p. Prezydent przyjął 
ministra spraw zagranicznych p. Au- 
gusta Zaleskiego. 

Nominacja. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Naczełnik wydziału Bielecki przy- 
dzielony został do wydziału narodo- 
wościowego Min. Spraw  Wewnetrz- 
nych w charakterze zastępcy kierow- 
nika tego wydziału. 

Dalsze awanse. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Prezydent Rzplitej podpisał nomi- 
nacje oficerów na majorów, kapita- 
nów, rotmistrzów i poruczników. A- 
wanse te są ważne od dnia 1 stycznia 

a. 

Któ wygrał? 

WARSZAWA. 18. 12. (Pat). 18 b. 
m. w drugim dniu ciągnienia 2-ej kla- 
sy 24 loterji klasowej główniejsze wy- 
grane padły na numery: 2 tysiące zło- 
tych — 83.465, 1 tysiąc zł. — 4.794, 
500 zł. — 102.137, po 400 zł. — 63.942 
104974 i 112.408. 

Popierajcie Ligę Morską 

jn Praktyczne podarki: 

  

PALCIE TYLKO UESTAL 
Cen nie podniesiono ł 

KAPELUSZE od 8.— zł. 
CZAPKI zim. od 2.50 

= E. MIESZKOWSKI 

8600 

MICKIEWICZA 22. 

Konferencja P. Prezydenta 
z Marszałkiem Piłsudskim. 

WARSZAWA 18.X1I. Pat. — Pan 
Marszałek „Piłsudski przybył w dnia 
18 b. m. o godz. 12 min. 30 na Zamek, 

Rozmowa między Panem Prezyden- 
tem a Panem Marszałkiem Piłsudskim 
trwała około godziny. 

Pożar gmachu Sadu Okręgowego 
w Warszawie. 

(Teł. od własn. koresp. z Warszawy). 

Dziś rano o godz. 8-ej wybuchł 
póżar w gmachu Sądu Okręgowego w 
Warszawie. W pokoju dla aresztan- 
tów, w którym był tylko policjant I 
aresztant, w pewnej chwili z pod pod- 
łogi buchnęły kłęby dymu. 

Przybyła straż ogniowa stwierdzi: 
ła, że pożar rozpoczął się w składach 
węgla i drzewa obok kotłowni, gdzie 

mieści się duży zapas węgla. | 
Mimo energicznej akcji ratunko- 

wej ogień przedostał się na I piętro, 
gdzie mieszezą się kancelarje sądowe 
przyłegające bezpośrednio do sali, w 
której toczy się rozprawa przeciwko 
eztonkom Centrolewu. 

Kłęby gryzącego i duszącego dy- 
mu przedostały się do sali rozpraw, 
gdzie za chwilę miał się potoczyć dal- 
Szy ciąg procesu przywódców Cea- 
trołewu. Ponieważ była jeszcze wczes- 
na godzina na sali nikogo nie było. 

W czasie akcji ratunkowej dwóch 
strażaków uległo groźnemu zaczadze- 
niu i przewieziono ich do szpitala. Po 
żar po kilku godzinach energicznej a- 
kcji wszystkich oddziałów straży og- 
niowej zdołano zlikwidować . 

Wskutek pożaru policja wstrzy- 

mała na ul. Miodowej przy której mie- 
ści się gmach Sądu, ruch tramwajo- 
wy i kołowy. Publiczność zaałarmo- 
wana groźnym pożarem w Sądzie i 
różnemi, krążącemi na ten temat plot- 
kami usiłowała zgromadzić się przed 
gmachem sądu, jednak policja nikogo 
przed gmach nie dopuściła. 

W pewnym *momencie zachodziła 
obawa, że wielkie tomy aktów spra- 
wy Centrolewu ulegną zniszczeniu, 
jednakże woźni sądowi w obawie ta- 
kiej ewentualnonści, jak się później 
wyjaśniło, przenieśli je w miejsce bez- 
pieczne. 

Piwniee i szereg ubikacyj zostało 
zalanych wodą do wysokości dwóch 
metrów. 

Wobec unieruchomienia  eentral- 
nego ogrzewania Oraz zniszczenia 
wskutek akcji ratunkowej szeregu po- 
kojów a między innemi i sali roz- 
praw proces Centrolewu w dniu dzi- 
siejszym nie odbył się. 

Przeprowadzone przez  prokura- 
tora dochodzenie pozwoliło narazie u- 
stalić, że pożar powstał wskutek ja- 
kiegoś nieszczęśliwego wypadku i o 
jakiejś złej woli mowy być nie może. 

Komisja finansowa Kongresu amer. 
przeciwko redukcji lub skreśleniu długów wojennych. 

WASZYNGTON. 18.12. Pat. — Ko- 
misja finansowa Izby Reprezentan- 
tów przyjęła projekt ustawy w spra- 
wie ratyfikacji moratorjum Hoovera 
wraz z poprawką, która głosi, iż sprze 
ciwia się te polityce kongresu, aby 
długi, zaciągnięte przez kraje zagra- 
niezne w Stanach Zjednoczonych, by 
ły w jakikolwiek sposób anulowane 

lub zredukowane. Brzmienie ustawy 
ratyfikacyjnej głosi w dalszym ciągu: 
Poprawka nie może być pod żadnym 
wzgłędem interpretowana w edręb- 

nym sensie, ani też nie może dopusz- 
czać myśli, iż w jakimkolwiek mo- 
meneie zmiany obecnej polityki kon- 
gresu może hyć przychylnie rozważo- 
na. 

Przygnębiające wrażenie w Anglji. 
LONDYN. 18. XII. (Pat.). Przygnębiające 

wrażenie wywołała w Londynie wiadomość 
o przyjęciu przez komisję proceduralną kon 
gresu de ustawy ratyfikującej moratorjum 
Hoovera poprawki, według której kongres 

wypowiada się przeciwko skreśleniu łub re- 
dukcji dłagów wojennych. Poprawka ta za- 
myka Heeverowi drogę do dalszej akcji po- 

moćy na rzecz Europy. 

Odroczenie konferencii rozbrojeniowej? 
LONDYN. 18.12. Pat. — Sekretarz 

generalny Ligi Narodów zamierza wy 
stąpić z iniejatywą odroczenia kon- 

fereneji rozbrojeniowej do marca 

przyszłego roku, biorąc pod uwagę 
przewidziane na 15 stycznia zwołanie 
konfereneji reparacyjno - finansowej, 
która zapewne odbędzie się w Hadze. 

Deklaracja nowego rządu hiszpańskiego. 
MADRYT. 18.12. Pat. — Deklara- 

cja rządowa, odczytana wczoraj przez 
premjera Azanę na posiedzeniu Kor- 
tezów, głosi między in.: Program par- 
lamentarny rządu jest ściśle związa- 
ny z istnieniem Kortezów. Konieczne 
jest uchwalenie budżetu, ustawy ag- 

Porażka rządu 
PARYŻ. 18.12: Pat. — Izba odrzu- 

ciła 234 głosami przeciwko 228 wnio- 
sek rządowy w sprawie zwołania nad 
zwyczajnego posiedzenia Izby w przy- 

rarnej, statutu Katalonji, ustawy wy- 
borczej oraz ustawy o zabezpieczeniu 
porządku publicznego. Wreszcie de- 
klaracja uważa za naglące uchwale- 
nie ustawy 0 stowarzyszeniach reli- 
gijnych. 

w pariamencie. 
szłą środę w celu przedyskutowania 
reformy wyborczej. Rząd, składając 
ten wniosek, nie postawił kwestji za- 
ufania. 

  

Król podziemi nie żyje. 
ALBANY. 18. 12. (Pat). Jaek Diamond 

został zamordowany w piątek rano, w kilka 
godzin po uniewinnieniu, przez dwóch nie- 
wykrytych dotychezas ' spraweów, którzy 

wtargnęli do jego pokoju i zabili ga kilkoma 
€elnemi strzałami w głowę. Był to już trze- 
ci zamach na życie Diamonda. Liezył on 36 

lat. > 

Szczegóły morderstwa. 
ALBANY. 18. 12. (Pat). Właścieiełka ho- 

tełu, w którym zamieszkał Jaek Diamond, 
zeznała, iź sprowadził on do Siebie gości. 
prawdopodobnie by uezciė swe uniewinnie- 
nie. Nad ranem goście się jeszcze nierozeszii 
Wtedy to przybyło dwóch nieznanych 050- 
bników, którzy zmieszałi, się z gośćmi. lst- 
nieje przypuszczenie, iż Jack Diamond za- 

mordowany został nad ranem, gdy w pew- 
nej chwili wszyscy jego goście rzucił się do 
ucieczki, Zwłoki gangstera noszą ślad kilku 
kul rewołwerowych dużego kalibru, które wy 
strzełono zbliska w tył ezaszki. W związku 
z tem polieja aresztowała żonę Diamanda 1 
właścicielkę hotelu. Żona Diamonda zapew- 
nia o swej niewinności, . ; 

  

Uroczystość jugosłowiańska. 
WARSZAWA 18.XII. Pat. —Z oka- 

zji 43 rocznicy urodzin króla Aleksan 
dra odbyło się wczoraj w posełstwie 
jugosłowiańskiem wielkie przyjęcie, 

w którem wzięli udział przedstawicie: 
le władz polskich, korpus dypłomaty- 
czny, przedstawiciele sfer literackich 
i prasy. 

Plan gospodarczy Sowietów na r. 1932. 
Zapowiedź całkowitej likwidacji „kułaków" I — nowych 

zbrojeń. | 
MOSKWA 18.XII. Pat. — Prezes 

Gospłanu wygłosił wczoraj na zebra- 
niu dełegatów związków zawodowych 
referat o planach gospodarczych par- 
tji rządowej na rok 1932. 

Rok bieżący — zapewnia prezes— - 
dał wzrost przemysłu o 21 proc. W 
rołnietwie socjalizację doprowadzono 
do 68 proc. Aczkołwiek w szerega 
dziedzin piatiletka nie osiągnęła pla- 
nowanych wyników, to jednak w zasa- 
dzie tegoroczny plan został wykonany. 
Aby wykonać ostatecznie plan piati- 
letki, trzeba zwiększyć w roku 1932 
produkcję conajmniej o 36 proce. W 
roku 1932 dochody z działu zsocjalizo- 
wanego stanowić będą 51 proc. całych 
dochodów państwowych. Będzie za- 
kończona likwid. kułaków jako klasy. 

Na Dalekim 

W roku 1932 ma Związek Sowiecki 
uniezalėžnič się od zagranicy i skiero- 
wać swe wysiłki na jeszeze większe 
wzmocnienie siły obronnej, Przede- 
wszystkiem musi być rozwiązane za- 
gadnienie surowców i kwestja podnie- 
sienia wytwórczości różnych gałęzi 
przemysłu. Specjalna uwaga zwrócona 
będzie na produkcję metali, wydoby- 
cie węgla oraz na transporty kolejowe. 
Wroku 1932 powinny być uruchomio- 
ne 24 huty z odpowiednią ileścią pie- 
eów. Stanowi to, według słów prezesa 
Geosplanu, więcej, niż posiadała Rosja 
earska przez cały okres przedrewoła- 
ioynpoad приэт5 уэ мт ii *Kuf ka 

rołnej specjalna uwaga zwrócona be- 
dzie na kulturę techniczną. 

Wschodzie. 
Cofnięcie zakazu operacyj wojennych. 

TOKJO 18.XII. Pat. Rozkaz niepo- 
suwania się w kierunku zachodnim 
od rzeki Liao, wydany wojskom ja- 
pońskim, został odwołany. 

TOKIO. +8. 12. (Pat). Japońskie władze 
wejskowe wydały gen. Honio, naczelnemu 
dowódcy wojsk japońskich w Mandżurji, 
instrukeje, by przystąpił do szerokich opera- 

eyj przeciwko bandytom w Mandźnrji. Ja- 
poński minister wojny oświadczył, iż bandy- 
ei, którzy współdziałają z oddziałami ehiń- 
skiemi, rozwinęli wzmożoną dzłałalność, od- 
kąd Japończycy wycofali się na wsehód od 
rzeki Liao. Stwierdził on, iż wspólne siły 
wojsk ehlńskich i bandytów wyneszą około 
100 tysięey ludzi. 

Niepokój St. Zjednoczonych. 
WASZYNGTON. 18. 12, (Pat). Agencja 

Reutera donosi: Rząd Stanów Zjednoczonych 
zwrócił się raz jeszeze do rządu japońskiego 

w sposób przyjacielski, leez stanowezy, wy- 
rażająe swój niepokój w związku z zagad- 
nieniem mandżurskiem. 

Uniewinnienie 8-miu członków Heimwehry. 
oskarżonych o 

GRAC. 18. 12. (Pat). O godzinie 18 m. 55 
zakończyła się rczprawa przeciwko 8 człon- 
kom Heimwehry, oskarżonym 0 zamach Sta- 

zamach stanu. 

nu w dniu 13 września, jednomyślnym wer- 
dyktem uniewinniającym. Wobee tego try- 
bunał wydał wyrok uniewinniająey. 

_ Krwawe starcie policji angielskiej 
z bezrobotnymi. 

LONDYN. 18. XII. (Pat). W Stoke dosz- 
ło do starcia między manitestującymi hbez- 
rohotnymi w liczbie około 2 tys. a policją. 
Manifestanci obrzucili polieję kamieniami, 

policja przy użyciu pałek rozproszyła mani- 
festantów. Kilka osób odniesło rany, w tej 
liczbie policjant. Aresztowano dwóch mani- 
festantów. 

TERENOWE PEPE E WOW EO DR ORENULOCY ORT OOWWNY EEK у) 

Skutki huraganu na polskiem 
wybrzeżu. 

HEL. 18. 12. (Pat). W ezasie ostatnie- 
go wielkiego huraganu strzaskanych tu zo- 
stało kilka łodzi rybackich. - 

Oszczędnościowa komasacja 
łotewskich placówek 
dyplomatycznych. 

RYGA 18.XII. Pat. — W dalszej 
akcji oszczędnościowej komisja bud- 
żetowa Sejmu postanowiła połączyć 
generalne konsulaty w Berlinie i Lon- 
dynie z poselstwami, a także połączyć 
poselstwa w Stokholmie i Helsingfor- 
sie. 

W wykonaniu programu 
morskiego. 

PARYŻ. 18. 12. (Pat). Na posiedzeniu Iz- 
by Deputowanych w dniu 18 b. m. uchwalo- 
no rozpoczęcie wykonania transzy progra- 
mu morskiego, przypadającej na rok 1932 & 
przewidującej budowę 4 krążowników, 1 
kontropedowea i jednego tarpedowca. 

Koszt wyniesie ogółem 1.216.990 tysięcy 
franków. 

Źie jest w Niemczech. 
BERLIN, 18. 12. (Pat). Istniejąca okoła 

100 lat fabryka budowy maszyn Bortiga w 
Berlinie, zatrudniająca 3.700 robotników, о- 
głosiła dziś niewypłacałność. Pasywa wyno- 
szą 10 miljonów mk. Głównym wierzycielem 
jest 0. D. Bank. Pozatem w lecie bież roku 
fabryka otrzymała 1200 tysięcy subwencji 
rządowej. 

BERLIN. 18. 12. (Pat). Rada nadzorcza 

zakładu budowy maszyn pod firmą Henomag 
w Hanowerze po zawieszeniu wypłat posta- 
nowiła wdrożyć postępowanie ugodowe. Fa- 
bryka ta budowała m, in. traktory i samo- 
chody. Pasywa jej obliczane są na kilka mii- 
fonów. 

Dr. med. EM. CHOLEM 
Uroiog. 

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

Przyjmuje 12—2 i 5—7. 

Giełda warszawska z dnia 18.XII. b.r. 
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W przededniu utworzenia Komisji 
gospodarcze 

Jesteśmy w przededniu utworze. 
nia komisji gospodarczej polsko-fran- 
cuskiej, na wzór komisji francusko: 
niemieckiej. Komisja połsko - francu 
ska, złożona z przedstawicieli życia 

gospodarczego obu państw, miałaby 
za zadanie załatwianie i uzgadnianie 
wszystkich ważniejszych spraw ро- 
między nami a Francję. Warto tedy 
poświęcić więcej uwagi iej doniosłej 
inicjatywie, która może mieć pierw- 

szorzędne znaczenie zarówno pod 

względem gospodarczym, jak i polity- 

cznym. : 

Przedewszystkiem komisja pol 

$ko - francuska stać się może niezbę- 

dnem uzupełnieniem dła komisji fran 

cusko - niemieckiej, zwłaszcza, że za- 

chodzi poważna obawa, iż strona fran 

cuska może być wyzyskana przez 

członków niemieckich nieraz nieświa- 

domie na niekorzyść Polski. Obawa 

ła wydaje się nam tem bardziej uza- 

sadnioną, że pomijając już zapowiedź 

rządu niemieckiego nieratyfikowania 

traktatu handłowego polsko - niemie- 

ckiego, Niemcy czynią wszystko, a- 

żeby utrudnić nam nasz eksport nie- 

tylko do Rzeszy, ale i do szeregu in: 

nych państw, między in. do państw 

sukcesyjnych. Ma to na celu osłabie- 

nie nas zarówno w dziedzinie gospo- 

darczej jak i politycznej, co miałoby 

  

  

  

  

  

   

  

   
doprowadzić do tak upragnionej przez 

Niemcy rewizji naszych granic 

wschodnich.  Sparaliżowanie więc    

  

szkodliwych wpływów niemieckich na 

terenie francuskim, zwłaszcza jeżeli 

chodzi o Górny Śląsk, będzie jednem 

*z głównych zadań tej powstającej ko- 

misji polsko - francuskiej. 

  

  

  

Niemniej ważne jest unormowanie 

aszych Stosunków handłowych z 

Francją, która ostatnio weszła na dro 

gę bardzo silnego protekcjonizmu 

celnego, co odbija się nader ujemnie 

na nasżym eksporcie do tego kraju. 

Należy podkreślić, że naogół stosunki 

handlowe Polski z Francją są słabo 

rozwinięte. Nasz bilans handlowy z 

Francją był niedawno jeszcze stałe 
niepomyślny, a dopiero po wejściu w 
życie nowego traktatu handlowego, 

zawartego w Paryżu w kwietniu 1929 

r. mogły się stosunki handlowe rozwi 

nąć dla nas korzystniej 

naszego bilansu z Francją wynosił we 

dle naszej statystyki w r. 1928 — 
206 miljonów zł., następnie obniżył 

się do 153 milj. w r. 1929 i do 75,9 
miljonów zł. w roku 1930. Według 
statystyki francuskiej za r. 1930, Pol- 
ska w przywozie do Francji nie od- 
grywa wydatniejszej roli, zajmując 

16-te miejsce i będąc zdystansowaną 

przez Brazylję, Argentynę, Chiny, Ka- 
nadę, Egipt, Szwecję i Rumunję. W 
imporcie natomiast polskim Francja 
zajmuje 12-te miejsce. Jeśli chodzi o 
pierwsze В miesięcy r. b. — to eksport 
nasz do Francji wyniósł 76,5 milj. zł. 
czyli 7,3 proc., import zaś nasz z Fran 

cji wyniósł nie wiele mniej, bo 75 mi- 
ljonów zł., czyli 5,9 proc. 

, Zwraca uwagę fakt. że nasza emi- 

gracja do Francji, wynosząca przesz- 
ło 500 tysięcy ludzi, nie odegrała pra 

wie żadnej roli w rozwinięciu stosun- 

ków handlowych z tym krajem, pr 
czem, tego rodzaju państwa, jak Cze- 
chosłowacja i Ramunja mają z Fran- 
cją biłans handlowy czynny i stosun- 
ki handlowe żywsze niż Polska. 

W osłatnich czasach, gdy rynki 
niemiecki i angielski przestały być po 
ważnemi odbiorcami drzewa polskie- 
go, zwrócono u nas specjalną uwagę 

na rynek francuski. Jak wiadomo zo- 
stał jednak i ten rynek nagłem zarzą- 
dzeniem rządu francuskiego dla im- 

poriu drzewa: polskiego zamknięty, 
m kontyngent dla Polski na 

zły został ustałony w wyso- 

    

  

    

    

   

liedobór | 

polsko-irancuskiej. 
kości 133.000 tonn, co w stosunku do 

przeciętnych miesięcznych przywo- 
zów z Polski w r. b. ( zgórą 20 tys. 
tonn) jest śmiesznie mało. Poza drze- 
wem skontyngentowano i ograniczo- 
no przywóz do Francji węgla, bydła, 
mięsa, mleka i produktów mleczer- 
skich. „YJ EFRR 

Należy też zwrócić uwagę, że ist- 
nieje obecnie możliwość ustawowe- 
go zmniejszenia do minimum odsetka 
pracowników obcej narodowiści za- 
trudnionych we Francji. Komisja pol 

sko-francuska, wobec dużych zasług 

robotników polskich dła kopalnictwa 
francuskiego, może przyczynić się do 
tego, ażeby przy wyznaczaniu kontyn 

gentów emigracyjnych Polska nie zo- 

stała pokrzywdzona. Wreszcie komi- 
sja polsko - francuska może nam u- 
łatwić dostęp do pożyczek francus- 
kiem, Jest to tem bardziej możliwe, że 
np. Jugosławja bez wielkich trudnoś- 
ci otrzymuje w Paryżu pożyczki, o- 

statnio np. 6-procentową w wysoko- 

ści 100 miljonów franków na sfinan- 

sowanie tegorocznych zbiorów tyto- 

niu.. , 
Wogóle należy stwierdzić, że Ju- 

gosławja cieszy się dużemi wpływanii 

we Francji, na co wskazuje między in. 

zawarta niedawno umowa, na mocy 

której Francja zobowiązała się za- 

kupić w bież. roku w Jugosławji 10 

proc. całego swego zapotrzebowania 

na zboże importowe. Również pomi- 
mo wyczerpania kontyngentu drzew- 

nego, rząd francuski przyznał Jugo- 

sławji dodatkowy kontyngent z prze- 

znaczeńiem dła Algieru. Świadczy to 

niezawodnie o dużych możliwościach 

istniejących w tej dziedzinie dla Pol- 
ski. > 

Oto szereg zadań pierwszorzędne- 
go znaczenia, które będzie miała do 

zrealizowania” powstająca komisja 

gospodarcza polsko - francuska. 
M. G. 
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Czar nocy paryskich, przez tałent 
do serca—pokaże Wam fiim 

KRÓL BULWARÓW | 
Z Komisji budżetowej. 

Budżet Sejmu i Senatu. 
WARSZAWA. 18. XII. (Pat). Na wstępie 

piątkowego posiedzenia komisji budżetowej 
Sejmu przewodniczący poseł Byrka ustalił w 
porozumieniu z komisją kalendarz prac. Po 
Świętach prace komisji rozpoczną się 11 
stycznia i omawiane będą najpierw budżety 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Prezyd- 
jum Rady Ministrów, dalej. Ministerstwa 
Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Poczt i 
Telegrafów. 

Zkolei komisja przystąpiła do prelimina- 
rza budżetowego Sejmu. We wszystkich p. 
ragrafach tego budżetu widać znaczne wy 
ki w kierunku osiągnięcia oszczędności, i to 

głównie w dziedzinie uposażeń oraz redukcji 
personelu. Wydatki zostały obniżone o 526 
tysięcy zł. Przechodząc do preliminarza bud- 
żetowego Senatu, sprawozdawca zauważa, że 
tu są te same wysiłki w kierunku oszczęd- 
ności i większego uporządkowania. Budżet 
ten jest mniejszy o 323 tysiące zł. w porów- 
naniu z budżetem za rok bieżący. Sprawoz- 
dawca proponuje kilka obniżek w wydat- 
kach, razem na sumę 17.666 zł. 

Po dyskusji i końcowem przemówieniu 
referenta, który udzielił wyjaśnień komisj 

eęła wnioski sprawozdawcy do prelimi- 
budżetowego Sejmu i Senatu. 

Na tem zakończono posiedzenie. 

0 wydanie sądom posłów. 
WARSZAWA 18. 12. (Pat). Sejmowa ko- 

misja regulaminowa i nietykalności posel- 
skiej zajmowała się na piątkowem posiedze 
nia sprawą wydania sądem szeregu posłów. 
Po dyskusji komi uchwaliła wydać na- 
stępujących posłów: Marjana Dąbrowskiego 
i Kleszczyūskiego (BB), Niedziałkowskiego 

(PPS), Fidelusa i Madejczyka (Str. Lud. 
Lecha (isl. Nar.), Danieckiego i Burzyńskie- 

   

    

   

    

   

  

    
      

go (Fr. Komun.), Tkaczowa (Zjedn. Lew. 

Chł. Santopomoc) oraz posła  Ciołkosza 

W cichych pracowniach Wilna. 
Prace T-wa Przyjaciół Nauk. Wydział nauk matematycznych i przyrodniczych. 

Tom VI, Wilno 1931, str. 214 + 58. 

JAN SAFAREWICZ, Rotacyzm taciūski (Rozprawy i malerjaly Wydzialu I. 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie. Tom IV, zeszył 1), Wilno 1939, str. 131. 

Gdy się czyta dzienniki, odbiebra 
się wrażenie, że życie ludzkie danego 
miasta ogranicza się do tyłu a tyłu 
przestępstw, do takiej a takiej liczby 
nieszczęśliwych wypadków, do wy- 
świetlania takich to a takich filmów, 
a wreszcie do mniej lub więcej ud 
nych przedstawień teatralnych. Na 
tem kronika każdej gazety prawie się 
już wyczerpuje. Mając codziennie ta- 
ki właśnie obraz danego miasta przed 
oczyma, zatraca się powoli poczucie, 
7е poza tą powłoką zewnętrzną są tam 
i inne jeszcze zjawiska, na które przy- 
najmniej od czasu do czasu spojrzeć 
należy. Rozumie się, że nie są one ani 
tak ucieszne, ani tak fascynujące, jak 
tamte ze stałej kroniki. Ale i one prze. 
«ież zasługują na uwagę. Jest to ten 

„cichy nurt, który płynie poprzez da- 
ne miasto, z którego czerpie ono swe 
siły, swą umysłową kulturę. 

   

    

W Wilnie wśród innych, bardziej 
specjalnym cełom poświęconych zrze 
szeń, istnieje jedno, które jednoczy lu 
dzi o różnych zamiłowaniach nanko- 
wych — Towarzystwo Przyjaciół Na- 
uk. Składa się ono z dwojakiego ro. 
<lzaju członków: jednych, przez swo 
je składki umożliwiających istnienie 
owej placówki kulturalnej, a drugich 
— już samych pracowników nauko- 
wych. Ci pracownicy naukowi tworza 

trzy odrębne, od siebie wzajemnie nie 
zależne, grupy. Taką grupą pierw- 
szą jest Wydział I. Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk, skupiający w swem 
łonie pracowników naukowych w 
dziedzinie filologji, literatury i sz 
ki. Wydział II. stanowią pracownicy 
z zakresu nauk matematyczno - przy- 

rodniczych i lekarskich, Wreszcie 
Wydział III. kultywuje u siebie filo- 
zofję, historję i nauki prawno - spo- 
łeczne. Każdy z tych Wydziałów ro 
wija w swoim zakresie działałnoć 
naukową  jużto odbywając zebrani: 
naukowe jużto ogłaszając publikacje 
sych członków. Owe Wydziały w ło- 
nie Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
powstały dopiero w r. 1922. Od tego 

więc czasu datuje się ich praca uau- 
kowa. W owym okresie lat dziewię- 
ciu Wydział I. wydał już trzy tomy 
swych Rozpraw, a teraz właśnie wy- 
stąpił z zeszytem pierwszym tomu 
IV-go... Wydział II. ogłosił dotąd to 
mów sześć, a Wydział III — tomów 
pięć Rozpraw oraz siedem roczników 
„Ateneum Wileńskiego*. Taki jest ich 

płon dotychczasowy, gdy chodzi o i- 
lość. Co zaś do ich jakości, to wśród 
prac ogłoszonych dotąd. przez nasze 

Towarzystwo są nawet i takie, co po 
ruszyły i to. dość mocno ogólno . eu: 
ropejską opinję naukową. Głośno jest 
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Plenum 
WIARSZAWA. 18. 12. (Pat), O godzinie 

4-cj po południu marszałek Świtalski otwo- 
rzył posiedzenie Sejmu. 

Poseł Brzóska (BB) referował ustawę o 
dodatkowych kredytach na rok 1929/30 i 1930 
31. Chodzi tu o przekroczenia budżetowe z 
tyiulu uposażeń i emerytur. W głosowaniu 
przyjęto obie ustawy w drugiem i trzeciem 
czytaniu. 

W. imienia komisji skarbowej pos. Ho- 
łyński złożył sprawozdanie o rządowym pro- 
jękcie ustawy, zatwierdzającej zmiany sta- 
tutu Banku Polskiego. Zmiany te idą w 

dwóch kierunkach: 1) dotychczasow ano- 
wisko komisarza rządowego utrźymuje się z 
tą zmianą, że komisarz zostaje członkiem 
Rady Banku, 2) wprowadza się zastępcę ko- 
misarza rządu. Referent oświadcza, że na 
plenum i na komisji zgłoszono rezolucję, 
wzywającą ministra skarbu, by komisarz rzą 

du i jego zastępca, którzy otrzymują uposa- 
żenia z funduszów Banku Polskiego, nie о- 
trzymywali poborów urzędników. 

Minister skarbu Piłsudski oświadcza, że 
walne zebranie akcjonarjuszów Banku uz- 
nało za wskazane większe współdziałanie 
czynnika rządowego z władzami Banku. Ża- 
granicą rządy mają dosyć duży wpływ na 
bieg prac instytucji emisyjnej. Minister po- 
lemizuje z zarzutami o nadmiernem wyna- 
grodzeniu komisarza. Kierownictwo  insty- 
tucji emisyjnej musi pozostawać w ręku lu- 

dzi uniezależnionych od wpływów postron- 
nych. 

Ustawę przyjęto w 2 i 8 czytaniu. 

Pos. Polakiewicz (RB) zreferował nowsłę 
do ustawy o uposażeniu funkcjonarjuszów 
państwowych i wojska. Ustawę przyjęto w 
2-m i 5-m czytaniu. 

Po referacie posła Jeszkego przyjęto w 
drugiem | trzeciem czytaniu ustawę o wyko- 
naniu konwencji haskiej, dotyczącej proce- 
dury cywilnej. 

Zkolei przystąpiono do wniosku PPS. o 
przywrócenie urzędnikom  15-procentowego 
dodatku. Sejm przyjął wniosek komisji o 
odrzucenie wniosku PPS, 

Izba przystąpiła do sprawy nagłości 
wniosku w sprawie nadużyć wyborczych. Wi 
głosowaniu nagłość wniosku odrzucono i o- 
desłano następnie. wniosek jako zwykły do 
komisji administracyjnej. 

Następnie pos. Wójtowicz (BB) w imie 
niu komisji oświatowej zreterował sprawo- 

WSI 
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Sejmu. 
zdanie o trzech wnioskach ukraińskich: 
pierwszego — w sprawie reaktywowania 
państwowego gimnazjum ukraińskiego w 
Tarnopolu, drugiego — w sprawie cofnię- 
cia rozporządzenia ministra, zamykającego 
gimnazjum Ridnej Szkoły w Drohobyczu, 
trzeciego — co do zamknięcia takiego gim- 
nazjum w Rohatynie. Komisja przeprowa- 
dziła nad wnioskami gruntowną dyskusję i 

uchwaliła je odrzucić. 

Zkolei zabrał głos minister WR i OP 
Jędrzejewicz, stwierdzając iż wnioski, wzy- 
wające rząd do cofnięcia rozporządzenia, mo 

cą którego zamknięto trzy szkoły są nieak- 

tualne i nieuzasadnione. 

Nieaktualne —-ponieważ rozporządzenie 
kuratora lwowskiego udziela głównemu zarzą- 
dowi Ridnej Szkoły we Lwowie koncesji na 

prowadzenie gimnazjum w Rohattynie z waż- 

nością od 1 października b r., udzielono rów- 

nie zarządowi Ridnej Szkoły we Lwowie koa- 

cesji na prowadzenie prywatnego gimnazjum 
w Drohobyczu. 

Wydanie tych rozporządzeń było nietył- 

ko prawem, ale i obowiązkiem, ponieważ 

oba te zakłady stały się placówkami wycho- 
wania antypaństwowego. 

Minister, zdając sobie jednak sprawę z 

tego, że najmniej winna jest tu młodzież, 

zapewnił jej możność kontynuowania nauki 

w innych szkołach. 

Sprawa Tarnopola przedstawia się w ten 
sposób, że uczniowie od 1 do 3 klasy mogą 
być przyjęci do jakiejkolwiek szkoły z pol- 
skim językiem nauczania, a od 4 do 8 mo- 

gą być przyjęci do szkół z polskim językiem 

nhuczania poza Tarnopolem. Wniosek o 
zamknięcie gimnazjum w Tarnopolu i Roha 

tynie był podyktowany wyłącznie troską o 

bezpieczeństwo i interes państwa. Proszę Wy 

soką Komisję zakończył minister — o od- 
rzucenie wniosków Klubu Ukraińskiego, nie 

mających uzasadnienia ani formalnego, ani 

faktycznego. ; 
Po przemėwieniach poslanki Rudnickiej 

(z Klubu Ukr.), Jaworskiej z BB. i kilku 
jeszcze mówców w głosowaniu odrzucono 
wszystkie wnioski mniejszości, a przyjęto 

wnioski komisji. 
Marszałek zamknął posiedzenie, życząc 

posłom wesołych świąt. Następne posiedze- 
nie odbędzie się dnia 12 stycznia przyszłego 
roku. 

   

    

    

      

SMEREK WERK PZOROKAS CO ÓOZOZOOÓWO Z OOOZOOORODZOOROROORIRŻO 

Napad rabunkowy. 
Przybył do Lidy mieszkaniec wsi Urciszki 

gminy Iwje pow. lidzkiego Jan Kozłowski 
i spotkał się na ulicy ze znanym mu z widze 
nia żołnierzem 44 p. p. z Suwałk Michałem 
Gojdziem oraz dwoma innymi nieznajomymi 
cywilnymi sobnikami, z którymi razem 

udał się do piwiarni Rudnickiego przy ul. 
Miekiewicza. Tutaj za pieniadze Kozłowskie- 
go urządzono współuą hulankę, W drodze 
powrotnej z plwiarał, w pobliżu rzeźni miej- 
skiej przy ul. Kościuszki, żołnierz Gojdź 

wraz z obu swymi towarzyszami (byli nimi, 
jak się później okazało, mieszkańcy Lidy Ba- 
ranowicz Mikołaj i Sarełło Mieczysław) rzu- 
cili się na Kozłowskiego, powali go na zie- 
mię i zrabowali swej ofierze 150 zł. gotów 
ką. Po dokonaniu rabunku zbiegli. 

Naskutek polecenia wice - prokuratora 
wszczęto w.tej sprawie dochodzenie w try- 
bie doraźnym. Wszystkich trzech sprawców 
osadzeno już w więzieniu, Przyznali się oni 
do wlny. - . > ” 

Skazanie red. odp. „Dziennika Wilefsk.“ | 
w 2-gieį instancji. . 

Wczoraj w Sądzie Apelacyjnym odbyła 
Się rozprawa w sprawie kpt. Galinaia prze- 
ciwko redaktorowi odpowiedzialnemu ;,Dzien 
nika Wileńskiego" Jerzemu Cieszewskieniu. 

Przewodniczył prezes Wyszyński, do skła 
du sądu należeli sędziowie Borejko i Suszcze- 

wicz. Jako oskarżyciel publiczny występo- 
wał prok. Koma 

Z powodu braku miejsca nie możemy w 

    

    
       

  
   

dzisiejszym numerze podać przebiegu rozpra 
wy. ograniczając się tylko do podania wy- 
roku, który po uchyleniu wyroku poprzed 
niej instancji, skazuje oskarżonego na 5 

miesięcy więzienia, oraz 1800 zł. kary i za- 
płacenie kosztów sądowych. 

Obrońca oskarżonego zapowiedział ka- 
sację. 3 

Echa procesu o nadużycia 
w Bratniej Pomocy P. M. A. U. S.B. 
Po głośnym procesie Czerewki i Puchal- 

skiego skazanych przez Sąd Okręgowy w 
Wiłnie za nadu a pieniężne popełnione w 
Bratniej Pomocy P. Mł. Akad, U. S. B. od 
p. Wł. Babickiego otrzymaliśmy następujący 
list: 

  

  

Szanowny Panie Redaktorze! 

W związku z treścią niektórych ustępów 
artykułu p St. Jędrychowskiego p. t. Z dzie- 
jów „wszchpolskich* rządów w Bratniej Po- 
mocy U. 5. B., umieszczonego w Nr. Nr. 269 
(2211) i 270 (2212) „Kurjera Wileńskiego” 
uprzejmie proszę Pana Redaktora o umiesz- 
czenie w poczytnem piśmie Pana Redaktora 
sprostowania treści następującej: 

1. Nieprawdą jest, by Komisja Rewizyjna 

pod przewodnictwem p. Eugenjusza Skorki 
stwierdziła w swoim protokóle w listopadzie 
r. 1928 niewyliczone awanse rzekomo w Su- 
mie 700 zł. obciążające mnie i ówczesnego 

p. R. Puchalskiego, natomiast 
, że w protokóle Komisji Rewi- 

zyjnej z listopada 1928 roku ogólnikowo 
stwierdzono niewyłiczanie się przez niektó- 
rych członków Zarządu z awansów w ciągu 
miesiąca oraz prawdą jest, iż w końcu li- 

        

   

  

o nich w Europie, bardzo natomiast 
cicho w samem Wilnie. 

Atencum Wileńskie Oraz ostatrma 
tom Rozpraw Wydziału III, a miano- 
wicie praca dr. H. Łowmiańskiego, 
były na tem miejscu niedawno oma- 
wiane. Dlatego to ograniczymy się 
dzisiaj do rzutu oka na doty 150- 
wy plon tyłko Wydziału I-go i II-go. 

  

Cały”dorobsk naukowy Wydziału 

I-go można podziełić na cztery g 
py. Pierwszą słanowić będą prace Ści 
śle filologiczne, do których należą aż 
3 publikacje prof. Jana Otrębskiego 
(Z dziejów języka łacińskiego: © po- 
chodzeniu łacińskiego perfectum na 
vi i ni: O t. zw. Baudouinowskiej pu- 
łatalizacji) i wymieniona w nagłów- 
ku niniejszego artykułu, a świeżo wy- 
dana rozprawa dr. Jana Safarewicza 
p. L. Rołacyzm łaciński. 

W pracy fej młody lecz już bar- 

dzo dobrze zapowiadający się jako u- 
czony, dr. Jan Safarewicz rozpatruje 
t. zw. rotacyzm łaciński czyłi zjawis- 
ko zamiany s interwokalicznego na 
głoskę r. Dotąd -lokalizowano to z 
wisko na terenie języka łacińskiego 
w połowie IV wieku przed  Chrystu- 
sem. Dr. S$afarewicz po skrupulatnem 
zbadaniu całego materjału językozna- 
wczego przenosi je do okresu wczes- 
niejszego. To jedna z jego zdobyczy.. 
Są pozatem i inne, bardziej już spec- 
jalne. Ponieważ temat pracy dr. Sa- 
farewicza może zainteresować szcz 
płe jedynie grono specjalistów, dlate- 
go wydana jest. ona . w języku tran- 
cuskim, mając na końcu zaledwie 
krótkie streszczenie polskie, i 

Grupę drugą Rozpraw Wydziału T. 

   

      

   

  

  
  

  

     

  

stopada 1928 r. figurował, o ile chodzi o mo- 

ją osobę. na imojem koncie awans w wyso- 
kości 120 zł. podjęty w maju 1928 r., z któ- 
rego wyłiczałem się co miesiąc w sposób 
podany+w p. 2 niniejszego sprostowania. 

(Z awansu podjętego w dniu 29 paździer- 
nika 1928 r. na koszta podróży zwiazane z 

wyjazdem moim na Konferencję Prezesów 
Kratnich Pomocy do Gdańska wyliczyłem się 
odpowiednim rachunkiem kosztów podró 
w dniu 27 listopada 1928 r. a więc w termi- 

nie miesięcznym). 
2. Jako ówczesny Prezes Bratniej Pomocy 

(a jeszcze przedtem w r. 1927 jako wice-pre- 
zes zastępujący b. często prczesa) byłem up- 

rawniony do korzystania z awansu niezbęd- 
uego do normalnego toku urzędowania zwią- 
zanego z mojem stanowiskiem (opłacanie 
wydatków ogólnych, kancelaryjnych porta 

pocztowego, wyjazdy służbowe do Uzdrowi- 

ska i cały szereg temu podobnych). 
Konieczność posiadania takiego awansu 

(o charakterze stałym) podkreślił obecny na 
posiedzeniu Zarządu Brałniej Pomocy w dn. 
11 grudnia 1928 r. Kurator Bratniej Pomocy. 

To też między innemi w maju 1928 r. był 
podjęty przeze mnie na cele wyżej wzmian- 

  

stanowią prace prot. Jana Oki Catul- 
łiana et Horatiana oraz prof. Stetana 
Srebrnego Aluzje Arystofanesa do te- 
matów cudzych komedyj. 

Grupa trzecia jest najliczniejsza. 
Należę tu: Seweryna Goszczyńskiego 
Podróż mojego życia. Urywki wspom 
nień i zapiski do pamiętnika (1801—- 
1842) wydał prot. Stanisław Pigoń; 
Tomasz Żan, Z wygnania. Dziennik 

z lat 18241832 z autografu wyda- 

ła Marja Dunajówna; M. Brensztejn 
i J. Otrebski, Dajny litewskie zapi: 

sane przez A. Miekiewicza; prof. St. 

Pigoń, Autograf „Zdań i Uwag“ A. 

Miekiewicza; Juljusza Słowackiego 
Samuel Zborowski. Wydanie kryty- 
czne przygotował i wstępem poprze- 
dził dr. Stanisław Cywiński. 

Wreszcie grupę czwartą tworzą 
prace z dziedziny etnografji i etnolo- 
gfi, a mianowicie niezwykle ciekawe 
słudja nad obrzędami weselnemi lu- 
du polskego prof. Cezarji Baudouin 
de Courtenay - Ehrenkrcutzowej oraz 
Marji Znamierowskiej - Priifterowej 
Rybołówstwo jezior trockich. 

Z przeglądu już choćby samych 
tyłko tytułów, wydanych przez Wy- 
dział I-szy Rozpraw, widać, że naj- 
więcej w nich były opracowywane te- 
maty miejscowe. W tej dziedzinie pra 

      

'ea badawcza posunęła się dość dale- 
ko. Rozumie się, że do zrobienia jest 
tu jeszcze bardzo a bardzo wiele. Pra- 
cy starczy na cały szereg pokoleń. W 
każdym bądź razie robota już jest za- 
częta i powoli, a w miarę sił i możno- . 
ści posuwa się naprzód. 

Oprócz tematów miejscowych wi- 
łeńscy uczeni zajmowali się również 

  

    

kowane awans w wysokości 150 zł. zmniej- 
szony następnie w czerwcu 1928 r. do kwoty 

120 zł, 
Z awansu tego wyliczałem się w termi- 

nach miesięcznych składając odpowiednie ra- 
chunki i pokwitowania 

W tem miejscu podkreślić pragnę, iż acz- 
kołwiek istniała klauzula (niezbyt zresztą wy- 
raźnie sprecyzowana) o wyliczaniu się z а- 
wansów w terminach miesięcznych, to jed- 
nak technika wyliczania się z awansów nie 

była jakąkołwiek uchwałą uregułowana, wo- 
bec czego przy wyliczaniu się stosowałem sy- 
stem przyjęty w większości instytucyj pań- 
stwowych, a mianowicie ponieważ miałerm 
stale (co miesiąc) wzmiankowane wyżej wy- 
datki czynione na rachunek Bratniej Po- 
mocy, wyliczając się każdomiesięcznie z a- 

wansu musiałbym podjąć ponowny awans. 
Dla uproszczenia jednak manipulacyj ka- 

sowych i buchalteryjnych wzamian za przed- 
stawiane co miesiąc rachunki i pokwitowani 
usprawiedliwiające 120 złotowy awans n 
pobierałem kwitu, stwierdzającego wyliczenie 
się, lecz gotówkę, która służyć miała, jako a- 
wans na następny miesiąc 

Tem się tłumaczy pozorne zaleganie a- 
wansu mego na sumę 120 zł. od maja do li- 
stopada 1928 r., które zresztę przed 3 laty już 
zostało całkowicie wyjaśnione. 

Pomimo powyższych racyj w dniu 4 grud- 
nia 1928 r. nie chcąć zaogniać stosunków z 
Komisją Rewizyjna, która stała na odmien- 
nem stanowisku, awans ten zlikwidowałem 

będąc przez to zmuszonym cały szereg brat- 
niackich wydatków pokrywać prowizorycznie 
z własnych funduszów. 

3. Nieprawdą jest, by Komisja Rewizyjna 
pod przewodnictwem p. Eugenjusza Skorki 
w swojem sprawozdaniu na Walne Zgroma- 
dzenie w dn. 12 marca 1929 r. przedstawiła 
między innemi niewyliczone moje awanse, 
natomiast: 

a) prawdą jest, iż w sprawozdaniu Komi- 
sji Rewizyjnej żadnej wzmianki w tym przeł 
miocie o mojej osobie nie było 

b) prawdą jest, iż wzmiankowana Kom- 

sja Rewizyjna w swojem sprawozdaniu wspo- 
mniała o nieprzytrzymywaniu się w ciągu 
kadencji przez członków Zarządu miesięcz- 
nego terminu na wyliczanie się z awansów 

e) istotnie prawdą jest, iż na Walnem Zgro 
madzeniu w marcu 1929 r Komisja Rewizyjna 
pod przewodnictwem p. E. Skorki przedsia- 
wila nieterminowe wyliczenie się z awansu 
ówczesnego vice-prezesa p. R. Puchalskiego, 
które zresztą na temże Zgromadzeniu zostało 

wyjaśnione. 
d) prawdą jest, iż na wniosek tejże Komi- 

sji Rewizyjnej Walne Zgromadzenie w dn. 12 
marca 1929 r. udzieliło całemu Zarządowi 

absolutorjum. я : 
4. Następnie zaś na wniosek jednego z 

członków Stowarzyszenia to. same Walne Zgro 
madzenie w wyniku dyskusji nad sprawozda 

      

     

miami Zarządu i Komisji Rewizyjnej wyraziio , 
„całemu Zarządowi podziękowanie za owocną 
dla Stowarzyszenia pracę. 

5.. Zkolei oświadczyć pragnę, iż niepraw- 
dą jest jakoby Komisja Rewizyjna, której od 
lutego 1930 r. do stycznia 1931 r. przewodni- 
czyłem, tolerowała „wesoły uzus niewylicza- 

nia się z awansów”, natomiast prawdą jest, 
iż przy stwierdzeniu niewyliczania się ówcze 
snych członków Zarządu z awansów, Komi- 
sja Rewizyjna pod mojem przewodnictwem 

żądała wyliczenia się natychmiast. 
* 6." Powyższe .dane oparłem 0  odnośne 
sprawozdania i protokėly. 8 

Raczy Pan, Panie Redaktorze, przyjąć wy- 
razy mego głębokiego szacunku 

* W. -Babicki. 

    

: * * . * 

W związku ze sprostowaniem p. Babickie- 
go, pozwolimy sobie naświetlić je Roentge- 
nem faktów: ZE SIE 

Ad 1: Dla wyjaśnienia i bliższego spre- 
cyzowania cytujemy wyjątki ze sprawozda- 
nia Komisji Rewizyjnej za czas od 14. III. 
1928 r. do 12. III 1929 r., złożonego przez 
E. Skorko, Przewodniczącego Komisji Rewi- 

*zyjnej i przyjętego przez Zebranie Wane: „Za 
czasów kadencji obecnego Zarządu również 
zaistniały awanse, które nie były wyliczane 
w okresie co miesiąc mimo istnienia osobne- 
go punktu w przepisach wykonawczych co 
do budżelu na rok 1928, by wyliczenie się z 
awansów było uskutecznione co miesiąc. To 

też Komisja Rewizyjna zażądała kategorycz- 
nie, by w ciągu od 27. XI. 1928 (data przes- 
łania protokułu) do dnia 5. XII. 1928 r. zo- 
stało uskutecznione wyliczenie się pozostał 
awansów członków Prezydjum. Przyczem kol. 

Puchalski wyliczył się z pobranych awansów 
dopiera po 1. I. 1929 r.*, 

Z protokółu jesiennej rew 
raźnie, iż między innemi awan: 
go na sumę 120 zł. Komisja Rewizyjna uzna- 
la za niewyliczony w przepisanym okresie i 
zażądała wyliczenia się z niego w wyznaczo- 
nym terenie prekłuzyjnym. 

Ad 2: Oczywista motywy p. Babickiego 

ca do niewyliczenia się przez niego z awan- 
sów w ciągu sześciu miesięcy możemy co- 

yżej przyjąć do wiadomości, jako sub- 
jektywny pogląd na awanse. 

Ad 3: Ponieważ oświadczenie p. Babic- 
kiego, jak zrozumieliśmy, ma osłabić zarzut 
familijnego stosunku do grosza publicznego, 
chcemy zaznaczyć, że stwierdzone protokóła- 

     

  

     

     

    

    
  

  

i zagadnieniami ogólno - naukowemi. 
W tej także dziedzinie wysiłki ich nie 
pozostały bezowocne. Dotąd zdołali 
już oni przyłożyć niejedną nawet ce- 
giełkę do ciągle wzrastającego, a tak 

wielce imponującego gmachu Wiedzy 

ogólnoświatowej. 

Wydział II-gi pracuje w dziedzi- 
nie nauk matematyczno - przyrtodni- 
czych i lekarskich. Ma on za sobą już 
sześć sporych tomów, zawierających 
ponad setkę poszczególnych prac. Re- 
prezentowane są w nich wszystkie 
działy. Stosunkowo najwięcej prac 
jest z dziedziny zoologji i botaniki. 
Nieco mniej z zakresu biologji, geo- 
logji, oraz nauk matematycznych i 
lekarskich. To, co się już dało zauwa- 
żyć przy przeglądzie Rozpraw W 
działu I-go, występuje najaw równi: 
i tutaj. Oto nasi pracownicy także i 
w dziedzinie nauk przyrodniczych 
przedewszystkiem wzrok swój kieru- 
ją na najbliższe otoczenie, biorąc za 
przedmiot swych badań faunę i flo- 
rę miejscową. I tak jest prawie we 
wszystkieh działach reprezentowa- 
nych w Wydziale Il-gim. Ostatni np- 
tom (VI) prac tego Wydziału zawie- 

ra między innemi: K. Prószyńskiego 
Spis wyższych grzybów z rzędu Ob- 
łoczniaków, zebranych w okolicy m. 
"rok i w lasach przyległych w latach 
1926—1929; prof. W. Sżeliga-Mierzcye 
wskiego i W. Ułasiewiczówny Płazy 
i gady pow. mołodeczańskiego; Z, Fie- 
dorowiczówny Zoocecidia roślin zeb- 
ranych w pow. dziśnieńskim i brasła- 
wskim Ziemi Wileńskiej; M. Raeięe- 
kiej Chróściki północno - wschodnicj 
Polski ze szczególnem uwzględnie- 

   

  

Nr. 293 (2235) 

mi niewyliczanie się z awansów, jest tylko 
fragmentem całokształtu sprawy, na którą zło 
żył się szereg fragmentów, jak naprzykład: 
sprawa nadmiernych djet, sprawa żyrowania 
weksli na większą sumę członkom Zarządu, 
sprawa pożyczki kolonji akademickiej w No- 
wiczach na pokrycie długów członków Za- 
rządu i ich rodzin i znajomych. 

A oto drugi wyjątek z tegoż protokółu: 
„Komisja Rewizyjna stwierdziła kiłkakro- 

tne udzielanie pożyczek osobom, mimo nie 
wywiązywania się petentów z poprzednich zo 
bowiązań. Komisja Rewizyjna stwierdza po- 
nadto, iż kwota przewidzana przez budżet zo- 
stała przekroczona w dniu 13. XI. 1928 r. 
o 1770 zł. 29 gr. Order rozchodowy Nr. 3816 
z dnia 12. XI. 1928 r. mówi o udzieleniu po- 
życzki 150 zł. kol. Wenerowi. Komisja Re 
wizyjna stwierdza, iż niedopuszczalnem jest 
ażeby udzielano pożyczki osobom, które już 
i tak zawiodły zaufanie Bratniej Pomocy 
przez niewykupienie swych weksli, żyro 
nych przez Bratnią Pomoc, narażając K: 

Bratniej pomocy na wypadek 311 zł. 30 gr 
Ponadto Komisja Rewizyjna zaznacza, iż 
rowanie weksli na znaczne sumy przez Brat- 
nią Pomoc nie powinno być stosowane, ze 
względu na to, że Bratnia Pomoc udziela wie 
kszych pożyczek tyłko i wyłącznie dla celów 
zdrowotnych. 

    

   
  

  

   

Sprawa familijnego stosunku do grosza 
publicznego wystąpiła szczególnie jaskrawo 
na Zebraniu Zarządu z dnia 27. XI. 1928 +., 
kiedyto p. Babicki zarzucał niekołeżeńskość 
Komisji Rewizyjnej i tendencyjność w bada- 
niu. Przyczem posunął się nawet do tego, że 
wraz z p. Puchałskim nie zgodził się na przy- 
jęcie do wiadomości i wykonania postano- 
wień Komisji Rewizyjnej. Wobec takiego sta- 
nowiska p.p. Babickiego i Puchalskiego, ca- 
ły Zarząd podał się do dymisji i dopiero pod 
groźbą zwołania Walnego Zebrania przyjęto 
jednogłośnie postulaty Komisji Rewizyjnej da 
wiadomości, 

„ Ad5: Pan Władysław Babicki, w okre- 
sie pepełniania nadużyć w „Bratniej Pomocy“ 
U. S. B. w roku 1930, pełnił obowiązki Prze- 

wodniczącego Komisji Rewizyjnej P. Jędry- 
chowski Stefan w artykule p. t. „Z dziejów 

wszechpolskich rządów w: „Bratniej Pomocy” 
U. S. B. zarzucił ówczesnej Komisji Rewizyj- 
nej nienależyte wywiązanie się z obowiązków 
a szczególnie tolerowanie przez Komisję Re 
wizyjną „wesołego uzusu* niewyliczania się 
z awansów. Na to p. Babicki twierdzi ż 8 
dał wyliczenia się natychmiast”, I uważa te 
za wystarczającą odpowiedź, by zrzucić z 
siebie nawet moralną odpowiedzialność za 

  

  

  

   

" znane konsekwencje domowego stosunku do 
awansów. Niewątpliwie p. .Babicki żądał. 

Ale nie w tem leży istota zarzutu. Komisja 
Rewizyjna stwierdzając nieprawidłowość, łuh 
zdefraudowanie awansu nie miała dość ener- 
gii by wyciągnąć: wszelkie konsekwencje. 
I tak, gdy p. Babieki w czerwcu 1930 roku 
stwierdził niewyliczenie się p. Czerewki z*a- 
wansu na 880 zł., to cała działalność Komisji 
w związku z tem ograniczyła się do wymia- 
ny korespondencji z Zarządem „Bratniej Ро- 

mocy“ U. S. B., który w swem piśmie z dnia 
16 czerwca t, r. obiecał, że: „Referent Kolonji 
z pobranego awansu wyliczy się w dniach 
najbliższych”. I nikt już dalej nie intereso- 
wał się tą drobnostką na B80 zł. Minął H- 

piec, sierpień, wrzesień i dopiero kiedy „g0- 
"spodarka* w Zarządzie stała się już dla wie- 
du bardzo „wyraźna*, zaczęto wymyśląć ter- 

" miny do wyliczenia się. A-po jednym termi- 
nie, przyszedł drugi, a i o trzecim "terminie 
też zaczęto przemyśliwać. Tylko nikt nie po- 
myślał, by skierować sprawę na jedynie wla- 
ściwą drogę sądową: Pan Babicki bywał na 
tych zebraniach i czekał. Widocznie nikt nie 
uważał, że z awansów należy wyliczać się na- 
tychmiast na żądanie i że wszelka nieuspra- 

*wiedliwiona zwłoka w: wyłiczaniu się jest wy- 
raźnem nadużyciem. Znać inne były zwycza- 
je, które pozwoliły Komisji Rewizyjnej za- 
dowolić się tylko wymianą: korespondencji z 
Zarządem... i czekać, a Jej Prezes dopiero zę 
post dnia 25. XII. 1928 r. na zebraniu Zarzą- 
du oświadcza: „ogromnie się cieszę, że spra- 

wy te trafiły wreszcie na forum Zarządu”. 
„Dlaczego, pyta wtedy p. Babicki, Zarząd nie 

odpowiadał na zapytania Komisji Rewizyj- 
nej. Dlaczego? Komisja Rewicyjna przecież 
czekała". I tu właśnie leży Jej największy 
błąd. Formalnie p. Babicki ma rację, fakty- 
cznie — nie daje wystarczającej odpowiedzi 
na zarzuty p. Jędrychowskiego. 

Ten jetłen fragment wystrcza, by stwier- 

dzić, że Komisja Rewizyjna faktycznie tole- 
rowała uzus niewyliczania się z awansów w 
terminie i kto wie czy nadużycia przybrały- 
by tak szerokie rozmiary, . jeśliby Komisja 
Rewizyjna była bardziej energiczna. 

Ad 6: Powyższe uwagi są również oparte 
na odnośnych sprawozdaniach i protokółach. 

2 ii i A 

WAGI dziesiętne i stołowe 

PARNIKI i gniotowniki do kartofli 
SIEKACZE, szarpacze i śrótowniki 

SIECZKARNIE ręczne i konne 

poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wiino, ul. Zawalna 11-a. 

  

niem obszaru wileńsko - trockiego; 
B. Ogijewicza Szkodniki drzew owo- 
cowych, warzyw i zbóż, zaobserwowa- 
ne na Wiłeńszczyźnie w r. 1929; 
W. Karolewicza, O wieku warstw kre- 
dowych pod Wołkowyskiem i wresz- 

cie prof. K. Jantrena, Rezultaty po- 
miarów wiatrów górnych (1928 VII= 
1929 XII) na Stacji Aeorologicznej 
fundacji Komitetu „Wojewódzkiego 
L. O. P. P. w Wilnie. Ponieważ pra- 
ce te mają również znaczenie i dla 
specjalistów nie znających języka pol- 
skiego, przeto każda z nich ma obok 
tekstu polskiego jeszcze mniej lub 
więcej obszerne streszczenie w jed- 
nym z języków obcych: niemieckim, 
francuskim czy angielskim. 

Tak oto pracując w różnych dzie- 
dzinach nauki, znajduje się przytem 
nasze Towarzystwo Przyjaciół Nauk 
w niezmiernie żywym kontakcie z 
bardzo wieloma już i Akademjami i 
Towarzystwami naukowemi nietylko 
krajowemi ale i zagranicznemi. Wy- 
syłając im wszystkie swoje wydawni- 
ctwa Towarzystwo nasze otrzymuje 
wzamian publikacje obce. W ten spo- 
sób ponad tem, co nas z sobą dzieli, 
nawiązuje się nici międzynarodowej, 

ogólnoludzkiej solidarności. W tej 
ciernistej drodze, jaką ludzkość cała 
dąży ku Prawdzie, jakoś się dziwnie 
zmniejszają przeciwieństwa i antago- 
nizmy rasowe i narodowe. Oby mo- 
gło to być zapowiedzią lepszego i ja- 
śniejszego jutra. . Zet. 
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WIEŚCI | OBRAZKI Z KRAJU 
Nieudane włamanie do Magistratu 

Nowej Wiliejki. 
Włamywaczy aresztowane w lokalu Magistratu. 

W dniu 18 b. m. 

e wydziału śle: 

u włamania dwóch włamy- 

© godz. 120 w noey, 

ego ujęli na     funkejonarju 

gorącym ucz) 

r wilenskich. 

Aresztewanie ich nastypižo w chwili, kie- 

dły po włamaniu się do tokału Magistratu w 

Wilejce, rozpcczęłi rozpruwać ogniotrwa- 

kasę, w której znajdowało się około 5000 

zł. i wartościowe papiery. Kasiarzami eka- 

zali się Sławiński Edward (Trakt Batorego 

<0) i Cierpigorow Paweł (Trakt Batorego 58), 

iktėry przez 4-ma miesiącami, opuścił więzie- 

mie na Łukiszkach, gdzie odsiadywał 4 i pol 

Retnie ciężkie więzienie za włamanie do ma- 

    

wa 

  

  

gazynów wojskow ych. Przy zatrzymanych ka 

slarzach znalezione dwa raki do rozpruwa- 

nia kas, łom, świder z korbą, piłkę do piłowa 

nia żelaza i 4 nowoczesne bory. 

Włamywacze płan włamania doskonale 

opraeowali i eałą wyprawę dobrze obmyślili, 

lecz wkroczenie policji w odpowiednim mo- 

meneie uniemożliwiło rabunek. Obu włamy- 

waczy skutyeh w kajdanki przywieziono sa- 

mochodem do Wiłna, gdzie przekazano do 

dyspozycji władz śledczych. Po wstępnem 

zbadaniu władze śledcze postanowiły kasia- 

rzy esadzić w więzieniu na Łukiszkach. (e). 

Obławy na wilków. 
W ostatnich dniach w pow. wilejskim i 

smołodeezańskim odbyły się masowe obławy 
ma wilków. Urządzono 9 połowań z nagan- 
%ami na szkodników. W połowaniach oprócz 
Sowarzystw myśliwskich uzięłi udział ofiee- 

  

rowie KOP. i ludność włościańska. W wyni- 
ku tych obław zabite 13 wilków. 

Najobfitszy połów był w gminie rakow- 
skiej, gdzie zastrzelono 7wilków. 

  

Walka z tajnem gorzel- 
nictwem. 

Władze skarbowe-rozkleiły na terenie m. 
Wilna i miasteczek woj. wiłeńskiego plakaty 
wmawołujące społeczeństwo Wiłeńszczyzny do 
«walki z potajemnem gorzełnictwem, przemy- 
dem i £ p. Osoby, które przyczynią się do 
-wykrycia tajnej gorzełni, fabryki papierosów 
dub przemytu otrzymają nagrody pieniężne 
w wysokości od 75—5000 zł, zależnie od war 
tości unieszkodliwionej fabryki lub zatrzy- 

«manego przemytu. 
Równocześnie władze skarbowe w porozu 

«mieniu z polieją i KOP. ustaliły wysokie na- 
sgrody funkcjonarjuszom KOP. i polieji za 
tępienie przemytnietwa i tajnego  gorzelni- 
stwa. 3 

WIEŚCI Z WOJEW. 

Z pogranicza. 
Bolszewicy wycinają drzewa. 

Na odeinku granicznym Suchodowszezyz- 
na nocy ubiegłej postrzełono dużego dzika, 
zaś trzech mniejszych ujęto na granicy, Dzi- 
ki przybyły z lasów granicznych sowieckich, 
gdzie ostatnio przystąpiono do masowego ni- 
szczenia drzewostanu Wycinanie lasów przez 
władze sowieckie mieszkańcy pogranicza tłu- 
maezą tem, iż w ten sposób władze sowiee- 

kie eheą zapobiec licznym ucieezkom obywa- 

teli sowieckich do Polski, co wielokrotnie 

zdarzało się na tym odcinku i sąsiednim 
Iwienieckim 

NOWOGRÓDZKIEGO 
Oddział Nowogródzki „Kurjera Wileńskiego" mieści się 

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

Dziś! Film 
dźwięk.-śpiewny 

Kino dźwiękowe 

Pogoń 
ZNAJOMA Z ULICY 

/W roli głównej Betty Comson. 
  

w Nowogródku 
Е i 

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

Nowogródek, 
3Roki administraeyjne starosty nowo- 

gródzkiego w Zdzięciole. 
Ponieważ szereg „gmin i miasteczek znaj- 

<duje się w znacznej odległości od powiato- 
-wego miasta, co utrudnia niektórym miesz- 

Żkańcom tychże załatwianie swoich spraw w 
starostwach — władze centralne  poleciły 

starostwom, aby w takich miejscowościach 
rarządzane były tak zw. roki administracyjne, 
fło zn. że starosta wraz z referentem wyjeż 
«dża do danej miejscowości, gdzie przyjmuje 
;petentów i podania wydając decyzje na miej- 
CU. 

W powiecie nowogródzkm takie roki ad- 
„ministracyjne urządzane są w Zdzięciole co 

rmiesiąc w każdy pierwszy wtorek. 
Onegdaj odbyły się w Zdzięciole już trze- 

«cie z rzędu roki administracyjne. Przyjęto 
a załatwiono zgórą 20 podań w sprawach o- 
"bywałelstwa, pozwoleń na broń, kar admi- 
enistracyjnych i t. p. 

Ludność miejscowa (zwłaszcza uboga) 
jest z tych zarządzeń bardzo zadowolona. I. 

  

Spis ludności w pow. nowogródzkim. 
.Powszechay spis ludności przeprowadzo- 

may został w powiecie nowogródzkim naogół 
pomyślnie. Jedyne trudności były w tem, że 
«ielu obywateli nie miało pojęcia o datach i 
smiejscu swego urodzenia: To też zdarzały 
się wypadki, że cała rodzina podawała tą 
"samą datę urodzenia. np. wszyscy urodzeni 
są w dniu 15 grudnia. lub — 1 stycznia. 

    

Wścieklizna psów w mieście. 
Onegdaj Nowogródek zaalarmowany zo- 

sstał pojawieniem się jednego czy też kilku 
psów wściekłych, które napadały na prze- 

chodniów i innych psów gryząc i zarażając 
ich swoją wścieklizną. 

Pogryziony przez wściekłego psa student 
p. Tawrycki opowiada, że przechodząc obok 
Kasy Skarbowej, zauważył psa przebiegają- 
cego obok, lecz nie zwrócił na niego więk- 
szej uwagi, gdy wtem poczuł, że ktoś go z 
tyłu szarpie i gryzie za nogę; gdy się odwró- 
cił spostrzegł tegoż samego psa, który odpę- 
dzony oddalił się bez pośpiechu. Później zna 
Jeziono tego psa już nieżywego, Przedtem je- 
dnak pogryzł on wiele innych osób a między 
innemi niejakiego p. Rejnera aż dwa razy. 
Pogryzionych też zostało wiele wałęsających 
się psów. 

Powiadomione o tem starostwo wydało 
natychmiast policji i magistratowi odnośne 
zarządzenie mające na celu tępienie i usu- 
wanie wszystkich psów wałęsających się w 
mieście. 

Notując powyższe, nadmienić musimy, że 
od kilku miesięcy znowu mamy w Nowo- 
gródku istną plagę psów wałęsających się 
po chodnikach i ulicach bez żadnych kagań- 
ców, na co policja wcale nie zwraca uwagi. 
Co prawda było parę wypadków ukarania 
grzywną właścicieli czworonogich przyjaciół 
puszczających ich samopas, lecz trafiło się to 
widocznie obywatelom zamożnym, dla któ- 
rych uiszczenie grzywny od 50 do 500 zł. nie 
jest wielką przestrogą do przestrzegania prze 
pisów. Często więc i nadal widzimy pewną 
panią przechadzającą się w towarzystwie 

dwóch ogromnych psów będących  postra- 
chem przechodniów, gdyż psy te pozbawione 
są przepisowych kagańców i smyczy. 

Ale eo tu mówić o paniach, gdy sama po- 
lieja nie przestrzega odnośnych przepisówi 

Może dopiero fakt pogryzienia obywateli 
przez wściekłych psów, zmusi władze do wy 
dania bardziej kategorycznych zarządzeń. I. 

Proces © zajścia listopadowe. 
Oskarżony skazany za pobicie żołnierza i kobiety. 

Wczoraj II]-ci wydział karny sądu okrę- 
sgowego rozpoznawał jedną z licznych spraw, 
powstałych na tle zajść uniwersyteckich, ja- 
kie rozgrywały się na terenie naszego miasta 

*w listopadzie b. r, 
|, Otóż w krytycznym dniu 10 listopada, 
kiedy to na ulice wyiegł tłum i rozbijał szy- 

=by w wystawach sklepowych, co wywołało 
=duże zaniepokojenie wśród społeczeństwa, 0 
sgodz. 6 wieczorem przy zbiegu ul. Niemiec- 
kiej i Jatkowej utworzyło się zbiegowisko 

„złożone z młodych Żydów, którzy natarli na 
przechodzącego wówczas żołnierza, a jeden z 
sawanturników uderzył go laską. 

Żołnierz zbiegł, a grupa Żydziaków w dal- 
©szym ciągu napastowała przechodniów i w 
śpewnym momencie tenże sam Żyd potrącił 
jakąś kobietę, a kiedy ta odwróciła się by 

=skarcić napastnika, została jeszcze przez nie 
go kopnięta 

Zajścia te zaobserwował obok innych 
znajdujący się tu przypadkiem plutonowy 
Eustachy Szlachciuk. który awanturnika do- 
sprowadził do komisarjatu P. P. gdzie sporzą- 
"dzono protokół zajścia. į 

Żatrzymanym jak się. okazało był Izrael 
<©Dworkin, krawiec liczący lat 17, którego u- 
rząd prokuratorski postawił w stan oskarże- 
mia z art. 122 cz. I K, K. a wobec tego zasiadł 
-<on na ławie oskarżonych. 

Rozprawie przewodniczył p. sędzia O. Oku 
ddcz przy udziale pp. sędziów wotantów M. 
"Szpakowskiego i J. Zaniewskiego. 

Oskarżenie wnosił podprokurator p. Pa- 
mwłuć. : 

W charakterze obrońcy oskarżonego wy- 
stąpił adw. Czernichow. 

Gskarżony nie przyznał się do winy, twier 
<«dząc, iż tego dnia nie brał żadnego udziału 
"w awanturach, nikogo nie bił i nie wie za 
“0 został zatrzymany. 

"Adw Czernichow prosił o zbadanie dwóch 
"łoprowadzonych świadków odwodowych, z 

których jeden Motyl Kroszkin miał zeznać, 
że wraz z oskarżonym przechodził ulicą Nie- 
miecką, lecz nie widział by jego towarzysz 
osk, Dworkin bił kogokolwiek, zaś drugi, — 
inż. Łazarz Szapiro, radny miasta miał rzu 
cić światło na całokształt zajścia. 

Prokurator oponował przeciwko zbadaniu 
inż. Szapiry, dowodząc, iż jego zeznania nie 
mają istotnego znaczenia. 

Sąd postanowił zbadać obu doprowadzo- 
nych świadków. 

Świadkowie: płut. Szłachciuk oraz uczeń 
Bartoszewicz odźwierciadlili przebieg zaobser- 
wowanych awantur ustałdjąc iż czynów prze- 
stępnych dopuścił się osk. Dworkin. 

Po zeznaniu przod. Mierzejewskiego któ- 
ry przyjmował zameldowanie o wypadku zez- 
nawał św. Kroszkin, zapewniając sąd, iż był 
razem z Dworkinem na ulicy, jednak nie 
widział by ten bił żołnierza czy też kobiete. 

Św. Szapiro na pytanie adw. Czernichowa 
obszernie opisuje przebieg zajść rozgrywają- 
cych się na ulicach Wilna. ad 

Zeznania te jednak w żadnym stopniu nie 
mają łączności z faktem przedstawionym w 
akcie oskarżenia, 

W rozprawie stron prokurator p. Paw- 
luć, w krótkich słowach strzeszczając zezna- 
nia świadków, dowodzi, iż wina oskarżonemu 
została dowiedziona i prosi o jego ukaranie 

Głos zabiera adw. Czernichow, który dłu- 
go mówi o powodach zajść listopadowych i 
przeprowadza tezę że Polacy zorganizowali 
rozruchy antysemickie a Żydzi bronili się 
odruchowo. Jego klijent jest niewinny i pro- 
si o jego uniewinnienie. 

Sąd po naradzie ogłosił sentencję wyroku, 
Bad EA uznał osk. Dworkina za wiu- 

okonania czynów mu i yminowa- 
AA Skazał go na osadzenie w az za- 
mieniającem dom ra rzez rok i sześć dietos Poprawy, pi 

Przygotowania do Obchodu 
Jubileuszowego Święceń 

Biskupich J. E. Ks. Biskupa 
Dr. Władysława Bandurskiego 

W wyniku szeregu posiedzeń Ko- 
miteiu Wykonawczego Obchodu 25- 
lecia Sakry Biskupiej J. E. Ks. Bisku- 
pa Bandurskiego pod przewodnictwem 
Generała Skwarczyńskiego Stanisława 
oraz pracy w sekcjach, opracowany 79 
stał płan uroczystości obchodowych w 
Wilnie w dniu 10 stycznia 1932 roku. 

Uroczystości rozpoczną się solen- 
nem nabożeństwem w Katedrze Wileń 
skiej, które odprawi Jubilat J. E. Ks. 
Biskup  Bandurski. Kazanie — о- 
kolicznościowe wygłosi J. E. Ks. 
Biskup Michalkiewicz. Na nabożeń- 
stwie poza przedstawicielami ducho- 
wieństwa, rządu, władz miejscowych, 
wojskowości i samorźądów, wezmą u- 
dział liczne delegacje organizacyj spo- 
łecznych z pocztami sztandarowemi. 

Akt hołdowniczy odbędzie się w sa- 
lonach Kasyna Garnizonowego przy 
ul. Mickiewicza 13, na który złoży się 
szereg przemówień, wręczenie zbioro- 
wego adresu Jubilatowi, oraz produk- 
cje wokalno-muzyczne. Przebieg tego 
i tak uroczyście zapowiadającego się 
aktu hołdowniczego dla wielkiego Bi- 
skupa-Patrjoty transmitowany będzie 
przez Radjostację Wileńską na wszy- 
stkie rozgłośnie polskie. 

. Wieczorem tegoż dnia odbędzie się 
ku czci Jubilata Raut w Salonach Pa- 
łacu Reprezentacyjnego. Zaproszeń 
specjalnych Komitet wysyłać nie 
będzie. 

  

O olbrzymiem zainteresowaniu sze- 
rokich sfer społeczeństwa obchodem 
jubileuszowym świadczy fakt, że do 
adresu hołdowniczego- Ziemi Wileń- 
skiej zgłosiło dotychczas akces około 
300-tu instytucyj, stowarzyszeń i orga- 

nizacyj, które również zapowiadają u. 
dział swych delegacyj w obchodzie. 

W związku z zamierzonemi przez 
różne instytucje w kraju i zagranicą 
akademjami i obchodami Komitet wy- 
dał broszurę pióra p. Heleny Romer, 
poświęconą chwalebnemu życiu i owo- 
cnej pracy kapłańskiej j obywatelskiej 
Jubilata, Komitet prosi zainłeresowane 
organizacje i osoby o niezwłoczne zgła 
szanie na tę broszurę zamówień pod 
adresem Sekretarjatu Komitetu, Wilno, 
ul. Tatarska 3. Cena broszury 1 zł. — 
Czysty dochód przeznaczony na wy- 
danie dzieła zbiorowego wybitnych li- 
teratów, polityków i uczestników walk, 
o niepodległość o J. E. Ks. Biskupie. 
Bandurskim. 

Do Sekretarjatu równieź należy 
zgłaszać zamówienia na artystycznie 
reprodukowaną fotografję J. E. Ks. 
Bisupa Bandurskiego wykonaną przez 
znanego fotografa wileńskiego Leonar- 
da Siemaszkę. 

* * * ` 

Do Komitetu wpływają setki zapy- 
tań, oraz projektów, związanych z 
przygotowaniami do uczczenia 25-le- 
cia Święceń Biskupich Złotoustego Kaz 
nodziei. Cenniejsze projekty po prze- 
dyskutowaniu Komitet nieomieszka 
podać do wiadomości publicznej w ce- 
lu ich zrealizowania. Ze swej strony 
zaś znając wielką filantropijno-społe- 
czną działalność Jubilata jako zasadni 
czą cechę jego żywota, Komitet posta- 
nowił zebrać fundusz do dyspozycji J. 
E. Ks. Biskupa i w tym celu rozesłał 
listy „dobrowolnych składek. 

Nadmienić należy, iż sprawa ucz- 
czenia wielkiego Patrjoty-Biskupa za- jęła się prasa wszystkich odcieni w Pol 
sce, oraz pisma polskie na całym świe- 
cie, które wydrukowały odezwę Komi- 
tetu i wszystkie dotychczasowe  ofic- 
jalne komunikaty. opracowane przez 
specjalną sekcję prasową przy Komite- 
cie Wykonawczym. ; 

W okresie od 30 grudnia b. 
10 stycznia 1932 r. liczne esa 
wychodźtwa polskiego zapowiedziały 
uroczyste obchody ku uczczeniu Bis- 
kupa-Jubilata wielce zasłużonego dla 
sprawy niepodległości Polski, Krzewi- 
ciela Ducha rycerskiego Ojca Duchow 
nego „Obrońców Ojczyzny, Opiekuna 
Inwalidów, wdów i sierot po poległych 
Inicjatora, Prezesa i Patrona licznych 
organizacyj społecznych. : 

  

Uchylenie sezonu martwego. 
Jak się dowiadujemy, Minister Pra 

cy w porozumieniu z Ministerstwem 
Skarbu oraz Przemysłu i Handlu wy- 

dał rozporządzenie z mocą obowiązu- 
Jącą od dnia 15 grudnia r. b. o uchyt» 
niu „sezonu martwego", : 

Uchylenie sezonu martwego, któ- 
ry trwa od 15 grudnia do 1 marca. o- 
znacza. że bezrobotni sezonowi a więc 
robotnicy budowlani, ziemni, brukar- 
scy, robotnicy zatrudnieni przy žė. 
gludze śródlądowej i spławie, oraz ro 
botnicy cegielni, czynnych normalnie 

krócej niż 10 miesięcy w roku, będa 
mogli otrzymać zasiłki ustawowe z 
Funduszu Bezrobocia, do których do- 
tychczas nie mieli prawa w okresie 
trwania sezonu martwego. 

Usunięcie podburzających 
ałiszów. 

Z rozporządzenia władz  administracyj- 
nyeh wezoraj z murów miasta połlcja usu- 
wałą afisze „Hasła Podwawelskiego*, które 
nawoływały społeczeństwo chrześcijańskie 
do walki gospodarczej z Żydami. 2 

  

Wystawa zaopatrzenia wojskowego 
zamiast Targów Północnych. 

Prezydjum Komitetu Targów Pół 
nocnych w porozumieniu z władzami 
wojskowemi postanowiło urządzić w 
roku 1932 wysławę zaopatrywania 
wojska. Wystawa ta zgromadzi wszy- 
stkie eksponaty dotyczące ubrania i 

wyżywienia żołnierza. 
Termin wystawy nie został jeszcze 

definitywnie ustalony, odbędzie się 
ona prawdopodobnie w jesieni roku 
przyszłego « zamiast projektowanych 
Targów Północnych. 

Samobójstwo 
w lokalu V Komisariatu P. P. 

Wczoraj w godzinach porannych w loka- 

lu V Komisarjatu P. P. m. Wiłna w pokoju 

kancelaryjnym rozległ się nagle huk strzału 

karabinowego. Na odgłos strzału do kanee- 

larji wbiegło kilku znajdujących się w loka- 

lu komisarjatu policjantów, którzy zauważy- 

li funkcjonarjusza komisarjatu Woźniesień- 

skiego Mikołaja lat 45, (Raduńska 32) leżą- 

eego w kałuży krwi w rogu pokoju. Przy 

nim leżał karabin zaś eynglel jego był sznur- 

kiem przymocowany do nogi. Jak się okaza- 

ło Wożźniesieński, pełniący ostatnio obowiąz- 

ki woźnego komisarjatu odebrał sobie życie 

wystrzałem z karabinu w usta, Zawezwany 

lekarz pogotowia stwierdził zgon. Na miejsce 

wypadku przybyła komisja śledezo-sądowa. 

która prowadzi dochodzenie, celem ustalenia 

powodów samobójstwa. 

Jak się dowiadujemy, Wożźniesieński po- 

chodzący z nad Donu (Rosja) prowadził sze- 

roki tryb życia, na eo stanowisko jego nie 

pozwalało. Dzięki temu denat wpadł ostatnio 

w tarapaty pieniężne i to prawdopodobnie 

stało się powodem samobójstwa. (e). 

  

Aresztowanie członków „Złotego 
Sztandaru”. 

Sensacyjna prowokacja. Rewelacyjne zeznania „ofiary 
napadu". Pułapka w restauracji. 

We wczorajszym numerze „Kurjera Wi- 
leńskiego* donosiliśmy © sensacyjnym epi- 
zodzie zaciętej walki między dwiema grupa- 
mi byłych członków „Bruderferajnu*, pole- 
gającym na tem, iż we środę wieczorem do 
policji kryminalnej przy ulicy Ś-to Jańskiej, 
zgłosili się Sz. Wójcik — syn byłego herszta 
„Bruderferajnu* i Saszka Lichtson, którzy 
zameldowali, iż wroga im organizacja, znana 
polieji p. n. „Złotego Sztandaru* zamierza 
zainscenizować napad rabunkowy, © doko- 
nanie którego eni mają być oskarżeni, Mel- 
dunek okazał się prawdziwy gdyż o godzinie 

12 w nocy zaałarmowano polieję парафет 

rabunkowym dokonanym jakoby na uliey 
Sofjaniki, ofiarą którego padł niejaki Saw- 
roński. 

Według zeznań Sawrońskiego napadu na 
niego dokonano w chwili gdy opuszczał 
„dom sehadzek* Centakowiczowej (Sofjaniki 
6). Został napadnięty znienacka przez dwóch 
osobników, z których jeden chwycił go za 
gardło, zaś drugi grożąc rewolwerem WIEŻ: 
gnął z kieszeni kosztowny zegarek i kilka- 
dziesiąt złotych poczem szybko zbiegli. 
Poficja zaintrygowana tym zbiegiem oko- 

liezności, cheąc sprawdzić poprzednie zezna- 
nia Lichtsona i Wójcika, którzy w. ezasie 
napadu przebywali w areszcie policyjnym 
zarządzili konfrontację „napadniętego* z kil- 
koma podejrzanymi osobnikami w liczbie 
których znajdowali się również Wójcik i 
Liehtson.. 

Sawroński nie wahająe się ani ehwili 

wskazał na Liehtsona i Wójcika jako spraw- 
eów napadu. 

Wobee jawnie fałszywych zeznań Saw- 
rońskiego wzięto go w krzyżowy ogień py- 
tań, w wyniku których eofnął poprzednie 
zeznania i złożył następujące sensacyjne 
wyjaśnienie: 

Do „zrobienia* napadu został on wyna- 
jęty przez ezłonków „Złotego Sztandaru*, 
którzy obiecali mu za to kupić nowe palto 
zimowe i nowe ubranie, wzamian czego żą- 
dali „tylko“ oskarżenia Q dokonanie napadu 
Lichtsona i Wójcika. Z dalszych zeznań 
Sawrońskiego wynika że cały plan został 
sprytnie ułożony przez 4 osobników, a mia- 
nowicie Z. Lewinsona; vel Chana Bobkes“, 
Berela Kowarskiego, I. Kaca, i Frajzingera, 
‚а którymi odbył w w sprawie szereg „kon- 
ferencyj*suto zakrapianych alkoholem. Q- 

ezywiście sprytnie obmyślany plan zemsty, 
byłby się niezawodnie udał, gdyby Liehtson 
i Wojeik nie dowiedzieli się zawczasu o tem 

i kilkagodzinnym dobrowolnym aresztem nie 
wykazali swego niewzruszońego „alibi*, 

Według dalszych zeznań Sawrońskiego, 
miał on w dniu wezorajszym spotkać się z 
wyżejwymienionymi  ezłonkami — „złotego 
Sztandaru* w jednej z restauracyj przy uli- 
cy Ostrobramskiej wpobliżu mostu kołejo- 
wego gdzie miała nastąpić zapłata. Polleja 
urządziła w restauracji zasadzkę. i wszyst- 
kich wymienionych „władeów noey* areszto- 
wała. (e) 

  

KRONIKA 
Dziś: Tymote::sza. 

Jutro: Juljusza. 

  

Wechód słońca —g. 7 m.41 

Zachód „‚ — &. 15m.26 

Spestrzsženia Zakladu Metocrotagi! U, 8. B. 
w Wlinio 2 Ята 18 XII — 1931 raku. 
Cišnienie šredzie w milimetrach: 770 

Temperatura średnia — — @’ С. 

w najwyższa: — 6” C 

. majniżara: — 9° С. 

Opad w milimetrach: 0,1 

Wiatr przeważający: cisza. 

Tendencja barom.: wzrost. 

Uwagi: półpochmurno. 

  

я 

MIEJSKA. 
— Rewizja podatku hotełowego. Związek 

hotelarzy wileńskich nadesłał do Magistratu, 
m. Wilna obszerny memorjał, w którym 
wskazuje na bardzo ciężkie położenie mater- 
jalne ogółu hotelarzy naskutek spadku frek- 
wencji w hotelach o 60 proc. W związku z 
tem autorzy memorjału żądają poddania re- 
wizji podatku hotelowego, który w formie 
ryczałtu obowiązuje w niezmienionych nor- 
mach od roku 1929. 

Jak się dowiadujemy, Magistrat zamierza 
petycję tę potraktować przychylnie i na jed- 
nem ż najbliZszych posiedzeń sprawę tę omó 
wi, poczem wystąpi z odpowiednim wnios- 
kiem na posiedzenie Rady Miejskiej. 

— Rewizja gospodarki elektrowni miej- 
skiej. Jak się dowiadujemy radziecka Komi- 
sja Rewizyjna przystąpiła do rewizji cało- 
kształtu gospodarki elektrowni miejskiej. 

— Zwiększenie ilości słupów  reklamo- 
wyeh na mieście. Wobec niejednokrotnych 
użaleń na brak w mieście dostatecznej ilo- 
ści słupów reklamowych, co bardzo często 

w skutkach swych powoduje naklejanie afi- 
szów i reklam na domach i murach, co jest 
zabronione, Magistrat m. Wilna postanowił 
zwiększyć ilość słupów reklamowych. Obec- 
nie w śródmieściu jest 35 takich słupów. 

UNIWERSYTECKA. 
— Promocje. W sobotę dnia 19 grudnia 

b. r. o godzinie 1 w Auli Kolumnowej Uni- 
wersyłetu odbędą się promocje na doktora 
wszechnauk lekarskich następujących osób: 

Baranowicza Pawła, Remenia Hirsza, Ber 
kowicza Mosesa, Bublejowej z Szyndlerów 
Niny, Maleszyka Stefana. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Zamknięcie Mensy Akademiekiej. Re- 

ferent Mensy Akademickiej zawiadamia kol. 
że z powodu konieczności remontu kuchni w 
okresie Świąt Bożego Narodzenia Mensa Aka 
demicka będzie nieczynna w czasie od 23 do 
27 grudnia włącznie. 

— Podania o przyjęcie do domu Akade- 
miekiego. Komisja Kwalifikacyjna  zawia- 
dania kolegów, że podania o przyjęcie do“ 
Domu Akad. mogą składać do dnia 12 stycz- 
nia 1932 roku i to pokoi l-osobowych. Ze 
względu na duży napływ podań kol. kol. z 
pierwszego roku proszeni są kol. kol. star- 
szych lat aby składali podania jak najszyb- 
ciej. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Zarząd Komitetu Woj. L. O. P. P. po- 

daje do wiadomości, że w dniu 20 grudnia 
r. b. zwołuje Ogólne Zgromadzenie Progra- 
mowo budżetowe, które odbędzie się o godz. 

12 w lokalu Ligi O. P. P. przy ul. Marji Ma- 
gdaleny 4 m. 1. а 

— Posiedzenie Wileńskiego Oddziału T-wa 
Historycznego odbędzie się w poniedziałek 
dnia 21 grudnia b. roku o godz. 7 wieczorem 
w lokalu Seminarjum Historycznego (Zamko- 
kowa, II). Na porządku dziennym odczyt p. 
mgra St. Rosiaka p. t. Niefortunne starania 
Mickiewicza w 1823 r. o paszport zagranicz- 
ny. 

Ё Goście mile widziani. 

— Męskie T-wo św. Wineentego a Paulo 
w Wilnie podaje do wiadomości, iż w nie- 
dzielę 20 grudnia r. b. o godz. 6 wiecz. od- 
będzie się w sali Chrześcijańskiego Domu 
Łudowego przy ul. Metropolitałnej 1 dorocz- 
ne zebranie sprawozdawcze T-wa. Obecność 
członków obowiązkowa — goście i sympa- 
tycy, interesujący się dziełem miłosierdzia 
chrześcijańskiego, mile widziani. 

KOMUNIKATY. 
— Godziny handlu w niedzielę przedświą- 

teezną. Stowarzyszenie Kupców i Przemys- 
łowców Chrześcijan w Wilnie powiadamia, 
że jutro, w niedzielę przedświąteczną, sklepy 
mogą być otwarte od godz. 1do 6 po poł. 

"3. RÓŻNE. 
— Zbiórka na L. O. P. P. Celem zdobycia 

niezbędnych funduszów na prowadzenie za- 
początkowanej akcji organizacji obrony prze 
ciwgazowej w Wilnie, Zarząd Komitetu Wo- 
jewódzkiego Wileńskiego L. O. P. P. działa- 
jąc w ścisłem porozumieniu z Władzomi Ad- 
ministracyjnemi zapoczątkował nową impre- 
zę, polegającą na zbieraniu dobrowolnych 
ofiar przy opłacie komornego. W tym celu 
co miesiąc rozsyłane są do wszystkich wła 
ścicieli domów specjalne listy ofiar. W. mie- 
siącu listopadzie rozesłano 7.178 list, z której 
to liczby zwrócono do Biura Komitetu 2.366 
list, na które wpłynęło 3.834 zł. 64 gr. Skła- 
dając gorące podziękowanie wszystkim ofia- 
rodawcom domów za łaskawe czynne zaję- 

cie się prawą zbiórek na LOPP. Zarząd Ko- 
mitetu uprasza o jak najprędszy zwrot list 
dotychczas nie zwróconych. 

W akcji tej na specjalne podkreślenie za- 
sługuje fakt, że największa ilość ofiar wpły- 
nęła z przedmieść m. Wilna, przyczem niektó 
re listy zasługują na specjalne wyróżnienie, 
jak np. lista Nr. 4986 z domu p. Nielubczyca 
przy ul. Trakt Batorego Nr. 4 na którą wpły- 
nęło 205 zł. 

— Otrzymujący paszporty zagraniezne 
winni składać ofiary na Jed- 
nem ze źródeł dochodowych komitetów do 
spraw bezrobocia jest sprzedaż znaczków, 
przeznaczonych do nalepiania na rachunkach, 
umowach i innych dokumentach, oraz na po- 
daniach do władz administrac. i samorzą- 
dowych, jako dowód uiszczenia dobrowolnej 
ofiary'na pomoc bezrobotnym. 

W związku z tą akcją, na polecenie mini- 
sterstwa spraw wewnętrznych Urząd Woje- 
wódzki wileński wydał wszystkim starost- 
wom na terenie województwa . zarządzenie, 
aby osobom, otrzymującym paszporty zagra- 
niczne zalecały również nabywanie takich 

znaczków, jako dobrowołną ofiarę, jednakże 

odmówienie tej ofiary nie może być powo- 
dem odimowy wydania paszportu. W razie 
gdyby wpłacanie tych ofiar zapomocą naby- 
wania znaczków okazało się w poszczegól- 
nych starostwach niepraktyczne, ofłary mo- 
gą być wpłacane również w gotówce wraz z 
opłatami paszportowemi, przy odpowiedniej 
kontroli. Pobieranie tych ofiar ma trwać do 
dnia 1 kwietnia 1932 r. 

TEATR ! MUZYKA 
— Teatr Miejski w Lutni. „Tak się zdo- 

bywa kobiety*. Dziś w sobotę dnia 19 b. m. 
o godz. 8 wieczorem po raz drugi doskonała 
komedja Verneuiła „Tak się zdobywa kobie- 
ty", która odniosła na wczorajszej premjerze 
prawdziwy sukces artystyczny. Publiczność 
oklaskuje przezabawne sytuac 
dowcipami djalog, świętną reżyserję, oraz 
doskonałą grę całego zespołu z p. p. Breno- 
czy, Detkowską, Lubowską, Bieleckim, De- 

junowiczem, Domańskim, Jaśkiewiczem Woł- 
łejką oraz Wyrwicz-Wichrowskim — Težy- 
serem sztuki — na czele. Artystyczne urzą- 
dzenia wnętrz pomysłu W. Makojnika oraz 
efektowne kostjumy z własnych pracowni 
teatralnych zyskały ogólny poklask. 

Jutro o godz. 8 w. ,Tak się zdobywa ko- 

biety“. 
— Teart Miejski na Pohulance. Premjera 

„Logiki pana Baltazara*. Dziś w sobotę dnia 
19 b. m. o godz. 8 wieczorem odbędzie się 
oczekiwana z wielkiem zainteresowaniem 
premjera sztuki Leopolda Marchanda „Logi- 
ka pana Baltazara”, w reżyserji Wacława Ra 
dulskiego. Treścią tej arcywesołej komedji 
jest stosunek przeciętnego mieszczanina do 
pieniędzy, które usprawiedliwiają wszelką 
niełogiczność postępowania osób, posiadają- 
cych majątek. Obsadę tej świetnej komedji 

stanowią pp. Kamińska, Szpakiewiczowa, Sta 
nisławska, Budzyński, Ciecierski, Czapliński, 
Detkowski, Gliński, Karpiński, Łubiakowski, 

-Skolimowski oraz  Ząstrzeżyński. 
Zainteresowanie premjerą wielkie. 
Jutro o godz: 8 w. „Logika pana Balta- 

zara”. 
- JUTRZEJSZE PRZESTAWIENIA 

POPOŁUDNIOWE. 

— Teatr Lutnia. Jutro w niedzielę dnia 

20 b. m. o godz. 4 pp. ukaże się po cenach 
zniżonych, pierwszy raz jako popołudniów- 
ka, satyryczna komedja Leczyckiego i Mac- 
kiewicza „Pan poseł i Julja". 

-— Teatr na' Pohułanee. Jutro w niedzie- 
lę dnia 20 b. m. o godz. 4 p. p. ujrzymy po 
cenach zniżonych doskonałą sztukę Jewrei- 
nowa „Teatr wiecznej wojny”, w reżyserji i 
z udziałem Stanisławy Wysockiej, na czele 

całego zespołu. o RE 
— Wieczór uczń. Koiistrwatorjum. W so- 

botę dnia 19 „b, m..o godz: 7 min. 30 w. w 
Sali Konserwatorjum (Wielka 47, wejście od 

ul. Końskiej) odbędzie się wieczór szkolny 
uczniów i uczenie: Konserwatorjam Muzycz- 
nego w Wilnie z kursu średniego i wyższego. 

Popisywać się będą klasy: fortepianu, 
skrzypiec. wiolonczeli, śpiewu sołowego i in- 
strumentów dętych. 

Karty wstępu otrzymać można w sekre- 
łarjacie Konserwatorjum od godz. 7—7 w. 

* _ 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: Przegi. wyd. perjod. 
15.45: Koncert życzeń (płyty). 16.20: Radjo- 
kronika. 16.40; Codzienny Ddcinek 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 
i rozm. 19.45: Pras. dzien. radj. 20.00: „Na 
widnokręgu". 20. Muzyka lekka. 2115: 
„Rewja paryska* — feljeton. 22.10: Koncert 
chopinowski. 22. Kom. 23.00: „Akuku* — 
odcinek z docinka 23.30: Muzyka tanecz- 

NIEDZIELA, dnia 20 grudnia 1931 r. 

9.30: Tr. wotywy z Bazyliki Wileńskiej. 
10.15: Msza h-moll J. S. Bacha (płyty). 11.58: 
Sygnał czasu. 12.10: Kom. meteor. 12.15: Po- 
ranek z Filharm. 14.00: „Ognisko leśne*, 
14.25: Audycje rolnicze i muzyka. 15.55: Aud. 
dla dzieci. 16.20: Muzyka baletowa z op. 
„Faust*. 16.40: „Żełazo, stal, największe bo- 
gactwo świata* — odczyt. 17.08: „Kobieta ma 
glos!“. 17.15: „My, a choinka“ — felj. 17.30: 
„Wiadomošci przyjemne i požyteczne“. 17.45: 
Koncert. 19.00: 1) Audycja litewska literac- 
ka. 2) Pieśni litewskie. 19.20: „Poradnia wy- 
chowawcza Nr. 4“. 19.40: Prog. na ponie- 
działek. 19.45: Audycja literacka: „Niesamo- 
wity gość*. 20.15: Koncert popul. 21.35: 
Kwadr. liter, 22.10: Koncert sólistki. 22.40: 

Kom. i muzyka taneczna. Ё 
— 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
SZAJKA ZŁODZIEJSKA POD KLUCZEM. 

„, Przed kilku miesiącami do zakładu fryz- 
jerskiego przy ul. Jagiellońskiej 5 włamali 
się niewykryci sprawey, którzy obrabowali 
doszczętnie zakład, wynosząc różnych narzę- 
diz fryzjerskich na sumę 1200 zł, Jak się 
obeenie wyjaśniło włamania dokonali zawo- 
dowi włamywacze: Orłowski A. i Giedrojć 
W. którzy skradzione narzędzia sprzedali 
paserom wileńskim: Jakobsonowi Mowszy 
(Zarzecze 7) Snitkinowi Lejbie (Niemiecka 
26) i Blondesowej Sorze (Miekiewicza 37). — 
Całą paczkę złodziejsko-paserską aresztowa- 
no i przekazano do dyspozycji władz śled- 
czych. (e). 

KRADZIEŻE. 
— W dniu 17 b, m. z wozu na ul. Ponar- 

skiej na szkodę Narwusz Kazimierza, zam. 

we wsi Kosina Panieńska, gm. szumskiej, po- 
wiatu wileńsko - trockiego, została dokonana 
kradzież kosza z jajami ogólnej wartości 
31 zł. Sprawcę kradzieży Dziewiatnikowa Te- 
odora (Nowogródzka 110) ze skradzionemi 
jajami zatrzymano. 

— W dniu 17 b. m. ze sklepu Kołosiń- 
skiego Juljana, przy ul. Miodowej 3, nieznani 
sprawcy skradli 3 wieprze bite oraz różnej 
wędliny łącznej wartości 990 zł. 

Ji AU r i t eb НН НАН 

Helena Romer 
Tutejsi. Nowele. wyd. Rój. Warszawa Е 
Swoi Ludzie. Nowele .wyd. L. Cho- 

miński, Wilno. 

Książka o Nich. Romans. 
Chomiński. Wiłao. 

wiija u Państwa Mickiewiczów. 
z dla Młodzieży). Scena Wi- 

enska. 

                

  

          

   
  

   
    

    
   

    

Wyd. L. E 

jeja Wieleńska. (Zdobycie 
Wilna w 1919 r:) Scena Wileńska. 

A
A
A
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Przeczytaj i zachowaj! 

4 - KU R J E R W-I_L E Ń_S K I 

Przeczytaj i zachowaj! Branżowy wykaz firm 

zrzeszonych w Stowarzyszeniu Kupców i Przemysłowców Chrześcijan w Wilnie 
Obuwie: 

В-е!а Jabłkowsey — Mickiewicza 18, teł. 7-33. 
W. Czapliński — Zamkowa 4 i Dominikańska 12. 
S. Kaźmierski — Mickiewicza 4, tel. 4-80. 
W. Nowicki — Wielka 30. 
J. Roehowiez — Wielka 9, tel. 1-82. 

Skóry: 
T. Czapła —. Szklana 2. : 
F. Szantyr — Ś-to Jańska 6. 

Maszyny I narzędzia rolnicze: 
Z. Ni ki — Zawalna 11, teł. 6-87. 
Wileński Syndykat Rołniezy — Zawalna 9, tel. 3-23. 

Wyroby żelazne: | 
J. Ihnatowicz — Zawalna 7, tel. 8-41. | 
S. Krakowski — Wiełka 49, tel. 14-36 i Zamkowa 24. 
S. H. Kulesza — Zamkowa 3, tel. 14-06. 
Inż. Malinowski I S-ka — Wileńska 23, tel. 3-10. 
Zygmunt Nagrodzki — Zawalna 11, tel. 6-87, 
Wileński Syndykat Rolniczy — Zawalna 9, tel. 3-23. 

Instalacje: Centralne ogrzewanie, wentylacje, 
wodociągi, kanalizacje i in. urządz. zdrowotne: | 
Inż. W. Łaciński — Piwna 9, tel. 17-89. | 
D/P/H W. Malinowski Inż. I S-ka — Wiileńska 23, tel, 3-10 

Samochody: 
Auto-Garaže — Tatarska 3, tel. 13-61. 
Inż. W. Malinowski ł S-ka — Wileńska 23, tel. 3-10. 

Rowery: 
Zygmunt Nagrodzki — Zawalna 11, tel. 6-87. 
„Start* — Mickiewicza 9, tel. 400. 
Wileński Syndykat Rolniezy —- Zawalna 9, tel. 3-23. 

Naczynia kuchenne, szkło, porcelana, fajans: 
P. Kalita t L. Zabłocki — Wielka 17, tel. 17-57. 

$. Krakowski — Wielka 49, tel. 14-36 i Zamkowa 24. 

  
  

  

  

Materjały piśmienne: 
W. Borkowski — Mickiewicza 5, tel, 3-72. 
A. Kiewlicz — Wielka 68. 

Artykuły spożywcze i napoje wyskokowe | | 

| I. Maekiewiez — Mickiewicza 31. 
S, Banel i S-ka — Mickiewicza 23, Tel 8-49. 
S$. Bieliński — Zarzecze 7. 
E. Džwill — W. Pohulanka 41. 
J. Dubowik i S-ka — Bazyljańska 11. 
D/H B-cia W. i J. Gołębiowsey — Trocka 3, Tel. 7-57. 
P. Giesajtis — Mickiewicza 37. 
A. Grynis — Raduńska 18. 
A. Januszewicz — Zamkowa 20a, Teł. 8-72. 
S. Jasieńska — Wielka 26, Tel. 11-20. 
R. Kłodnicki — Mickiewicza 29. 
P. Ławiński — Zamkowa 18. 
M. Pawłowska — Witoldowa 41. 
Pierwsza Wileńska Sp. Win I Przetw. Owoe. — Wileńska 36. 

W. Pietkiewiez — ul. Mickiewicza 15. 
Rupejko i Konstantynowicz -— Mickiewicza 31. у р 
K. Rymkiewicz — Mickiewicza 9, Tel. 15-80. w Warszawie. | 
J. Stankowski i S-ka — Dobróczynny 3. W. Narbut — Ś-to Jańska 11, tel. 4-72. | 

Ł. Szezuka — hurt spożywezy — Ostrobramska 25, teł. 10-17. M. Sosnowski — Antokolska 30. i 
L. de Tiliier — Mickiewicza 20, Aparaty elektromedyczne: i 

L. Toi k — Legj 41. ! 
meczy! egionowa Mieczysław Żejmo — Mickiewicza 24, tel. 161. | 

A. Urbanowiez — Uniwersytecka 4. 
KL Węeewicz — Mickiewicza 7, Tel. 10-62. skich : 
Warszawska Spółka Mieczarska — Zamkowa 3, Teł. 4-90. | E ae R sote lekar ; 

Artykuły optyczne: i 
F. Witkowski — Kalwaryjska 38. 

J. Iwaszkiewiez — Ostrobramska 15. 

J. Zakrzewski — Antokolska 19. 
J. Zwiedryński — Wileńska 28, Tel. 12-24. 

Sukno, bławat I towary białe: 

| G. Arndt — Wielka 6. 

S. Zatorski — przedstawicielstwo na sprzedaż win, wódek i her- 

J. Baniewicz — Wielka 27. 

baty — J. Jasińskiego 1. 

Suszarnie jarzyn i owoców: 
„Bławat Kresowy* — Wileńska 31. 

| B-ela Jabłkowscy — Mickiewicza 18, tel. 7-33. 
K. Sienkiewiez — Saska-Kępa 1, tel. 8-04. 

Dabicka i Ska — Wileńska 33. Wyroby masarskie : = E : . ; 

L. Knapik — Wilęńska 27, tel. 15-27. ams i wiątkowski = hurt — Wiełka 53, tel. 15-82 i 12-98. 

J. Pietkiewicz — Wielka 2, tel. 16-14. A. Głowiński — Wileńska 27. z 
L. Pikiel i Syn — Wielka 9, tel, 11-55. 

J. Uziałło — W. . to W. Poliulanka 16. S. Jezierski — Wielka 28, . Žytklewicz — iewi у M. Ży! rez — Mickiewicza 22 R. Ruciński — Wielka 30, tel. 2-53. 9 i Bižuterje I dewocjonalje: 

Restauracje: Kazimierz Rutkowski i Domagała — Wiełka 47, tel. 14-02. S. H. Kulesza — Zamkowa 3, tel. 14-06: uterj ł : 
-ка — Wielka 19. : ski — kowa 9. 

== ja . rges* — Mickiewicza 20, tel. 4-84. Galanter 1 a: P. Odyniec i S-ka Wielka 19. | K. Gorzuchowski Zam. P> 

wach „Geo ы 3 . |  L. Perkowski i K. Malinowski Zamkowa 19. 

Restauraeja „Zaelsze“ — Mickiewicza. 25. G. Arndt — Wieika 6. Artykuły elektrotechniczne : | Pr ie zegarmistrzowskie : 
A. Zadarnowski — Buiet Kolejowy I i Iklasy. B-eia Jabłkowsey — Mickiewicza 18, tel. 7-33. Inż. Kiersnowski, Krużołek i S-ka — Mickiewicza 23, tel. 5-60. acownie zeg Е 

K. Gorzuchowski — Zamkowa 9. 
pa E. Dutkiewiez — Mickiewicza 7. „Ogniwo* — Ś-to Jańska 9, tel. 16-06. 

a ukiernie: S. Jezierski — Wielka 28. Zjednoczose Towarzystwa Elektryczne — Trocka 9, tel. 3-24. L. Perkowski I K. Malinowski — Zamkowa 19. 
„Bronisława* — Wielka 36, tel. 10-51. Przemysł leśny: 
Š. Rudnieki Mickiewi W. Kowalski — Mickiewicza 5. Mieczysław Żejmo — Mickiewicza 24, tel. 161. 

jeki — Mickiewicza 11, tel. 12-70. 

RE a 

J. Kłodecki — Zamkowa 17, tel. 9-28, R d = 

w — Trocka I, tel. 12-22, Polska Składniea Galanteryjna F. Frileska — kart | detal — adjo: 
В. Sztrall — Mickiewicza 12, tel. 4-51. Inż. Kiersnowski, Krużołek I S-ka — Mickiewicza 23, tel. 5-60. Przedsiębiorstwa budowiane: 

Inż. P. Grodzki — Żeligowskiego 5, tel, 9-48. 
л Zamkowa 9, tel. 6-46. 

K. Sztrali — Mickiewicza 22, tel. 4-68. Z. Piotrowska — Ś-to Jańska 6. Dom Przemysłowo-Handlowy W. Malinowski Inż. i S-ka — Wi- 

> — Wielka 2, tel. 4-67. K. Rymkiewicz — Mickiewicza 9, tel. 15-80, leńska 23, tel, 3-10. Inż. E. Lange — M. Pohulanka 6, tel. 11-03. 

Mieczarnie: „Ognlyia“ — Sito Jańska 9, tel. 16-06. | | Inż. K. Zimmerman — Zwierzyniec, 

Drukarnie: 

J. Rochowicz — Wielka 9, tel. 1-82. 
Jan Sałasiński — Wileńska 25, tel. 19-01. 

J. Hejber — Mickiewicza 9, tel. 14-77. 
Drukarnia A. Zwierzyńskiego — Mostowa 1, tel. 12-44. 

M. Sosnowski, — Antokołska 30. 
K. Wojeiechowska — Witołdowa 47. Maszyny do pisania I liczenia: 

Wytwórnie win owocowych I miodów: ава 
* Inž. Kiersnowski, Kružolek I S-ka — Mickiewicza 23, tel. 5-60. = As ` : 

„Narocz* Sp. z о. о. — Wielka 30. 
Drukarnia M, Latour'a Mickiewicza 11-a, tel. 5-80. 

Biura transportowe: 

M. Wojeiechowska — W. Pohulanka 8. 

Mieczysław Żejmo — Mickiewicza 24, tel. 161. 
W. Osmołowski — Kazimierzowski z. 9. 

5. Bukowski — Zawalna 21, tel. 3-60. 

F. Szantyr — Ś-to Jańska 6. 
W. I E. Szumańscy — Mickiewicza 1, tel. 12-78. 

Wileńska S-ka Win i pół „Zaehęta* — Zamkowa 5. Tow. Przem.-Handl. Block-Brun S. A. Oddz. w Wilnie — Mic- 

Pierwsza a S-ka Przetworów Owocowych — ul. kiewi 31, tel. 3-75. 

Wileńska. 36. Roboty ręczne: SOS CWA a 
Е = spa KSI Warsztaty reparacyjne maszyn biurowych: Biura reklamowe: 

„Union“ — Mickiewicza 22. | Tow. Przemysłowo-Handlowe Biock-Brun S. A. Oddz, w Wilnie $. Grabowski ogłoszenia do wszystkiech płom — Garbarska 1, 
— Mickiewicza 31, tel. 3-75. * tel. 82. 

Narzędzia geodezyjne i miernicze: RE AE reklama kolejowa i pocztowa — Wileń- 
s „Tel. » < 

Kolektury Ioterji: 

„Zaehęta* — Zamkowa 5. 

Mieczysław Żejmo — Mickiewicza 24, tel. 161. 

K. Gorzuchowski — Zamkowa 9. 

Ubrania gotowe: 
B-cia Jabłkowscy — Mickiewicza 18, tel. 7-33. 
J. Nowieki i Syn — Wielka 24, tel. 2-92. Farb y: 
W. i E. Szumańscy — Mickiewicza 1, teł. 12-78. лсН PŚ p 3а asi 

|. Mazurkiewicz — minikańska 11, tel. 11-36. $. Ргойе — Niemiecka 3. 
Czapki i kapelusze; F. Rymaszewski — Mickewicza 35. Hotele: 

B-cia R: + 1 : 7 c 2 zj х a 

Jabłkowsey — Mickiewicza 18, tel, 7-33. Artykuły I laboratorja fotograficzne: Hotel Europejski — Dominikańska 1, teł. 5-48 i 19-37. 
„Poltot-Sałve* — Mickiewicza 23, teł. 13-52. Hotel „Georges“ — Mickiewicza 20; tel. 4-84. 

Składy węgla, drzewa i koksu: Hoteł Szlachecki — Ostrobramska 4, teł. 9-47. 

Pensjonaty: 

S$. Mieszkowski — Mickiewicza 22. 
3. Rochowiez — Wielka 9, tel. 1-82. 

„Centroopał* — Zamkowa 18, tel. 17-90. 
W. Łaciński — Piwna O, tel. 17-89. Pensjosat Jadwigi Cywińskiej Benedyktyńska 2 m. 5, tel. 17-0% 

Lombardy: 

Pracownie krawieckie: 

„Węgłobór — Mickiewicza 27. 

Wileńskie Towarzystwo Handłowo-Zsstawowe 

3. Nowieki I Syn — Wielka 24, tel. 2-92. 
M. Pieeh i Syn — Zamkowa 10, teł. 10-04. 
W. 

Księgarnie: 
A. Kiewiiez — Wielka 68. tel. 14-10. 

Zakłady pogrzebowe: 
а“ — Arsenalska 4, teł: 7-18, 

„1 E. Szumańsey — Mickiewicza 1, tel. 12-78. 

„Ruch“ Tow. Ks, Kol. — Wileńska 14, tel. 5-81, 

„M. Kaezyńsk: 
Zakład pogrzebowy „Feniks* — Królewska 5, tel. 16-88. 

K. Gorzuchowski — Zamkowa 9. 
S. Profic — Niemiecka 3. 
„Renome* — Wileńska 36. 
„Ruch* — Tow. Ks. Koł. — Wileńska 14, tel. 5-81. 

Apteki: 
Apteka pod Łabędziem — Ostrobramska 4. 
W. Augustowski — Mickiewicza 10, tel. 9-08. 

Składy apteczne i perfumerje: 
W. Charytonowiez i S-ka — Mickiewicza 7, teł. 9-71. 
W. Charytonowiez | S-ka — hurt — Wielka 58, tel. 3-92. 

H. Dąbrowska — Wileńska 18. 
E. Kudrewicz — Mickiewicza 26, tel. 7-10. 

Detal ogólny i skład fabryczny Sp. Akc. Г. 

„Papier* Sp. Ake. — Zawalna 13, tel. 501. 
„Połfot-Salve* — Mickiewicza 23, tel. 18-52. 
W. Puhaezewski — Zamkowa 7. 
M. Rodziewiez — Wielka 11. 
„Rueh* Tow. Ks. Kol. — Wileńska 14, tel. 5-81. 
K. Wojciechowska — Witoldowa 47. 
M. Wojejechowska — W. Pohulanka 8. 

Zabawki: 
W. Borkowski — Mickiewicza 5, tel. 3-72. 

„Renome* — Wileńska 36. 

Fortepiany, pianina, fisharmonje : 
K. Dąbrowska — Niemiecka 3. 

Gramofony i płyty gramofonowe: 
Inż, Kiersnowski, Krużołek i S-ka — Mickiewicza 23, tel. 5-60. 
„Start“ — Mickiewicza 9, tel. 400. ‚ 

Artykuły sportowe: 
„Start* — Miekiewicza 9, tel. 400. 

Tarcze strzeleckie i przyrządy do nauki celowania: 
„Ogniwo* — Teatralna 11, tel. 5-17. 

Meble: 
Spółdzielnia „Zjednoczeni Stolarze* — Trocka 6. 

Meble biurowe: 
Tow. Przemysłowo-Handlowe Block-Bran S. A. Oddz. w Wilnie 

— Mickiewicza 31, tel. 3-75. 

Tapety, cerata, linoleum: 

K. Rymkiewicz — Mickiewicza 9, tel. 8-94. 

Dykty i forniery: 
K. Andrzejewski — Niemiecka 31. 

Ц 

Wyroby tytoniowe: | 

| 
| 
| 

| 

i Rss | 
Karpiński j 

| 
| 
| 
| 
| 
! 

| 

  
m —— 

Sztuczne wody mineralne: 
W. Osmołowski — Kazimierzowski z, 9. 

Czekolada I cukry: 
Cukternia „Bronisława* — Wielka 36, tel. 10-51. 

A. Głowiński — Tatarska 6, tel. 12-63. 
S. Radnicki — Mickiewicza 1, tel. 12-70. 

” — Тгоска 1, tei:'12-22. 
B. Sztrali — Mickiewicza 12, tel. 4-51. 
K. Sztrall — Mickiewicza 22, tel. 1-68. 

” — Wielka 2, tel. 4-67. 

Piwo: 
W. Chojnieki — hurt — Jeneralne przedstawiciełstwo na Wilno 

i Wileńszczyznę Zjednoczonych Browarów Warszawskich 
p. f. Haberbusch | Schiele, — Kopanica 12, tel. 8-82, 

Fabryki octu: 
B-cia Urbanowiez — Szeptyckiego 10, tel. 18-82. 

Pracownie pończoch | skarpetek: — Biskupia 4, 

J. Zawadzki — Zamkowa 22, tel. 6-60 i 10-82. 
Z. Piotrowska — Ś-to Jańska 6. i 

S Polska Skladnica Galanteryjna, F. Frilezka — Zamkowa 9, 
Dostawcy artykułów spożywczych do wojska: Księgarnia Św. Wojciecha Oddz. w Wilnie — Dominikańska 4, 

M. Mańkowski — Piwna 2, tel. 16-61. R. Zdanowicz — Ostrobramska 8. ® SĄ tel. 8-45. - : 
tel. 6-46,           

  

r э@ s Od poniedziałku 14.ХИ. я я W rolach głównych: | Bźwięk. Kino- Dnia 19 I 20 grudnia! Niebywała atrakcja dla Wilna po każdym seansie. Gościnne występy Warszawskicł> 

Kin Miejskie Godz. 4—6—8—10 B i ał an i ewo i n i C A "srs aid i Wio A Teatr | Arystėw revjowych pp. Zochy Kosifskiej i Stefa Bystryńskiego na czele, ze znanym „Człowiekiem Ми-- 
й ” dzimierz Gajdarow chą'* jako hamorystą w najnowszym repertuarze szlagierowym stołiey: Kuplety, Monologi, Piosenki, Recytacje 

STYLOWY 
alica Wielka 35 

Przepiękny salonowy- 
drama! w IU aktach. Miłość pani Chaney <=: 

ME macLE M 
nowootwarte systemu angielskiego 

przy ul. Wileńskiej 52—2. 

Koncertowa orkiestra pod batutą p. M. Salnicklego. 
Początek o godz. 4. 6, 8 i 10 wiecz. Ceny miejsc: balkon 30 gr., parter 60 gr. Kasa czynna od 3 30 do 10 wiecz. 

Em PREMJERA! „CHATA ZA WSIĄ“ ukaže się już dnia 21 b. m. | BIS 

Polski dźwiękowy epos O: ksi piej KRWAWY WSCHÓD 
Dzieje wielkiej miłości i poświęcenia. W rol. główn.: Miecz. Cybułski, Ola Obarska, Ema Szobrańska i in. 
Potężne sceny batalistyczne. W filmie tym usłyszymy najnowszy przebój muzyczny „Nam kochać nie woino* 

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

SALA MIEJSKA 

mi. Gstrobramska 5. 

Na ekranie: Wielki przebój 
zza  dźwiękowo-Śpiewny 
w-g rozgł. sztuki F. Donstala p. t. 

  

  

Dziśl Sensacja dniał 

  

" Bźwięk. Kino-Teatr 

RELI0S 
Wileńska 38, tel. 9-26 

jest wedle zdania znakomitych lekarzy naj- 
lepszem dotychczae znanem nacieraniem 
przeciw nerwobólom, reumatyzmowi, gość- 

cowi 16 p. dolėgliviošciom: 
Jedna prėba wystarczy, aby się przekonač 

© wartości tego środka. 

    

Wykonują roboty po cenach konkureneyjnych 

  

       Biwięk. Kino-Teatr | Oziś! Przebój śpiewno-dźwiękowyt ь a 

H || Kabarety paryskie! Tańcel Śpiewy! Noce perys kie (Montparnasse) | C H Ti 0M EN TOL 2 Зача | 

: 0 YW00 * ay ówej zapisy kobiet, Bółiitży filmu „Droga do Boje KERRY GARAT. ! “ Akuszerka 
AD PROGRAM: Dodatek dźwiękowy i Tygodnik dźwiękowy Paramountu. " я ь 

Miokiew. 22, tel. 15-28 Początek seansów o godz. 4, 6, B i 1015, io Toto godz. 2-ej. 3 12 seans ceny zaižone. jest wszędzie do nabycia po 3 zł. za. flakon. Šmiatowska K A w A 
  palona 

amane aromatyczne 

mieszanki palarni 
Jana Arnolda 
codzień ówieża 

od 7 do 18 zł. za klg. 

к Główny skład wysyłkowy 

tyl 9, 
na Polskę i Gdańsk 

Iasliomeno! 

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

Dziśl Potężne arcydzieło dźwięk. wytw. 
„Mezrabpom“ — Ruš—Moskwa. Realiz genjal. tworcy B! kitny Ex ress 
„Pancernik Potiomkin'' — Sergjusza Else nsteina 
NAD PROGRAM: „Małżeństwa z rozsądku'* w-g arcydzieła Antona Czechowa, z udz. art. Mos- 

, kiewskiego Teatru Artystuczn.: Moskwina, M. Czechowa i Nataljj Wołodko. — Dodatki dźwiękowe 
Początek o godz, 4, 6, 8 i 10.30, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. Na |-szy seans ceny zniżone. 

Dźwiękowe : lm» 

CEUING 
sł, Wielka 47, tel. 15-41 

Laboratorjum chem. aptekarza 

Mra. Szymona Edelmana 
we Lwowie, Teatralna 16.   

  

Bźwięk. Kino-Teatr 

PA M 
uiioa Wielka 42 

Dziś! Dramat miło- m Kre na t * 

оее pomi NOCE Marokańskie ( ) do jednej kobiety. f n w pūs yn 
W rolach głównych: Jack Holtkt. stworzył nową kreację, która tmiało stanąć może obok słynnej roli tego ar- 
tysty w „Łodzi Podwodnej" oraz Dorothy Sebastian i Ralph Graves. NAD PROGRAM: Atrakcje dźwię- 
kowe i Krenika telegraf. P.A.T. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.30, w dnie świąt.o godz. 2-ej. Ceny od 40 gr. 
  

Kino Kolejowe 

0GNISKU 
(sżek dworca kolejow.) 

Dziś! Film 

z życia rosyjsk. 

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

Tancerka Katarzyny Il-e! 
wake Sawo Osip Runios o Olga Ozowska i M. (zernow. 
  

_ Dźwiękowe kino 

Światowid 
mi. Mickiewicza 9. 

Dziś! Wielkie 

arcydzieło dźwięk. 

P-g głośnej na cały świat sztuki teatralnej. 

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

ta: Ewelina Bre, M. Kenedy BROADWAY «+: 
icały zespoł Broadway'u. Fascynująca treść! Wspaniałe sceny kolorowe! Rekordowy sukces! Przepiękna rewja. 

Anons! 16 Araks 
z Maurice Chevalier 

  

Kino-Teatr 

LUX 
Mickiew. 11, tel. 15-61   

kie orze. „Siódme Przykazanie” i „Piešniara Paryda“ 4, oj tysutowej 

Dziś Wzruszające 

arcydzieło w 10 aktach Z d 0 b V w c a S e r c 

wzslech Tyan Możżuchin i Mary Phulbn NAP. PROceaw; B.haterski dziennikarz nazwe 3 se: głównych 
Początek seansów o godz. 4-ej, w dnie świąteczne o godz. |-ej. Ceny miejsc od 40 gr. 

Akcja odbywa się w Małopolsce 

w czasie ostatniej wielkiej wojny. 

  

  

  

AS A A Aj O Oi O O 

  

   Podajemy do wiadomości P. T. Panów Kupców, 
że posiadamy komplet klisz ogłoszeniowych, któremi 
moglibyśmy, na żądanie, ilustrować lch ogłoszenia, bez    

      

у > Ы ss E = 
specjalnej dopłaty. Klisze te przeznaczone są specjalnie 2 5 
do ogłoszeń świątecznych. Ž Е 

" Administracja „Kurjera Wil.* Е 5 
k KA g k WAY 
  

        
  

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

8397—4 

  

  

Pierwszorzędny Higjeniczny 

Zakład Fryzjerski 
"UL. ZAWALNA 28/30 (róg Trockiej). 

Salon damski z oddzieln. wejśc. 
Salon męski. Fotele amerykańskie. 

Manicure. 
Najnowsza technika w. zakres fryzjerstwa wchodząca. 

Ceny dostępne, prosimy się przekonać. 

8432 Z poważaniem Z. ZAWELS. 

  

Pracownia OBUWIA 

M. DRZEWIŃSKI 

Bonifraterska 6 

PRZYJMUJE ©s>TALUNKI i REPERACJE 
oraz reperacje kaloszy i śniegowców.     

Ф а > 

Ogłoszenie. 
Zarząd Związku niniejszem uprzejmie powiada- 

mia swoich członków, jak również zainteresowanych, 
że począwszy od dnia | grudnia 1931 r. przyjmuje co- 
oziennie w kancelarji Związku przy ul. Benedyktyń- 
skiej Nr. 2, m. 7 w godz. od 5—7 pp. w celu udzie- 
łania wszelkich informacyj, jak również załatwiania 
wszelkich czynności, związanych z wykupieniem pa- 
tentów akcyzowych, oraz świadectw przemysłowych. 

Związek Właścicieli Piwiarń,   8247 Kawiarń I Jadłodajń w Wilnie. 

ni SBE Ez E 

MEREWECNUDEA 
INDYKI 
L Eli аТЬ 

tuczone 
juž otrzymališmy. 

Cena niska. 

RY B Y 
ПВЕ ВНО ZEE IA 

żywe I śnięte, 
otrzymamy na święta 

duże* transporty. 

Poleca 

DOM HANDLOWY 

ŠE a 
Mickiewlcza 23 
Telefon 8 49 

Esporanta lekcje 
indywid. lub w grupach. 

Uli. 3-go Maja 7, m. 11. 

    
Porozumieć się w godz. | 

9—11 i 3—5. 8626 M анн 

Zakład Fryzjerski 
BERGER JÓZEF 
ul. Rudnicka 18. 

Salon męski i dameki. 8705   

Akuszerka 

Marjd LAKNETOWA 
pr:yjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5 
W. Z. P. Nr. 69. 8520 

MASZYNISTKA 
poszukuje posady, 
jak również może być 
angażowana do b:ura 
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 Po GO 

Poszukuję 

*wspólnika(ki) 
z koncesją wódczaną. 

Dowiedzieć się: 
al. W. tefańska 24—17 
godz. 4—5 pp, 8712 

  

  

Iniewažniam zgubioną 
polisę ubezpieczenia 

na žycie Nr. 8575, wyd. 

przez Assłcurazioni Gene- 
rali Trieste, Dyrekcja na 
Polskę na imię Oszera 
"Wildsztejna. 8680-1 

* ТЕЕЕ   

WĘDLINY 
wiejskie 

w najlepszym gatunku. Ё 

SERY 
duży wybór, 

litewskie od 1,80 za kg. 

świeże, : 
pomarańcze, manda- 

rynki, winogrona, 
jabłka i inne. 

Ceny konkurencyjne. 

BAKALJE 
pierniki, orzechy, owo- | 

ce suszone duży wybór, | 
jerki owocowe cu: 

zł. 2,80 za klg. 

  

” Poleca 

M SANELI Ha 
Mickiewicza 23 
Telefon 8-49       

Poleca się Sz Klijenteli 

Zakład Fryzjerski 
dam.sko-męski 
„Antoni“ 

W. Pohulanka 6 6714 

ABAZOWME 
Popierajcie 

przemysł 

krajowy 

  

MEBRENEK: 

as RITA
 ZEK IIS T 

Redaktor odpowiedzialny Witoki Kiszkia. 
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