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Puste strzały opozycji. 
(Korespondencja własna z Warszawy). 

Sejm rozpoczął ferje świąteczne. 
Gdy 12 stycznia znowu zjadą się po- 
słowie do stolicy, punkt ciężkości prac 
spoczywać będzie na budżecie. Oczy- 
wiście również i inne sprawy—czy to 
z inicjatywy rządowej, czy poselskiej 
—utorują sobie drogę do trybuny sej 
mowej, ale nad wszystkiem domino- 
wać będzie budżet. 

Ostatnie posiedzenie Sejmu było 
o tyłe charakterystyczne, że dało 
wgląd w te metody, jakie na terenie 
naszych władz ustawodawczych sto- 
suje opozycja, doskonale zobrazowa- 
ło jej rołę, polegającą z jednej strony 
na pustej, jałowej demagogji, a z dru- 
giej na wysiłku, by możliwie najczę- 
ściej, przy. każdej nadarzającej się 
sposobności paraliżować twórczą i po- 
zytywną działalność większości sej- 
mowej. Ujawniło się to na ostatniem 
sejmowem posiedzeniu w trzech, jak- 
że znamiennych rozprawach. 

1) Socjaliści postawili wniosek o 
przywrócenie 15 proc. dodatku do u- 
posażeń funkcjonarjuszy państwo- 
wych. Jaki charakter ma taki wnio- 
sek, postawiony w chwili, gdy cały 
wysiłek idzie w tym-kierunku, by 
możliwie budżet państwowy przysto- 
sować do rzeczywistości i ronić go 
przed deficytem? Oczywiście wnio- 
sek taki jest typowo-demonstracyjny. 
Wnioskodawcy zapomnieli o... drob- 
nostce: o wskazaniu źródła, z którego 
możnaby znaleźć pokrycie na wyda- 
tek przeszło 210 miljonów zł. A prze- 
ciež socjalistyczni posłowie chyba nie 
są tacy naiwni, by nie zdawali sobie 
sprawy, że obciążenie przyszłego bud- 
żetu zwiększeniem wydatków o prze- 
szło 200 miljonów zł. byłoby komplet- 
nem zachwianiem równowagi budże- 
towej, a tem samem czynem o: nie- 
obliczalnych następstwach w gospo- 
darce państwowej. 

Dlaczegóź więc występują z takie- 
mi wnioskami? Wyłącznie tylko dla 
celów demagogicznych, wolnych kom- 

pletnie z wszelkiego czynnika rozwa- 
gi i powagi. 

2) Opozycja wystąpiła z wnios- 
kiem, aby powołać specjalną komisję, 
któraby zbadała przebieg ostatnich 

  

. wyborów uzupełniających w okręgu 
przemyskim. 

Pomińmy już stereotypowość tego 
pomysłu stale wygrywanego przez 
wszystkich na całym świecie, którzy 
gdziekolwiek i kiedykowiek ulegli w 
wałce wyborczej, — tego atuta, ja- 
kim jest narzekanie na temat rzeko- 
mych nadużyć. Ale przypatrzmy się 
temu ostatniemu wnioskowi z innej 
strony. Oto stale szermuje nasza opo- 
zycja tym argumentem, że nie ma za- 
ufania do żadnych komisyj, żadnych 
zespołów osądzających prócz tych, 
które sprawują kompetentne władze 

sądowe. A przecież dla rozpatrzenia 
* zażaleń wyborczych istnieje u nas i 
działa kompetentna władza: Sąd Naj- 
wyższy. Ci, którzy sądzą, że jakiekol- 
wiek wybory odbyły się nieprawidło- 
wo, mają prawo odnieść się przed ten 
trybunał i mają pewność objektywne- 
go, zupełnie z ingerencji politycznej 
wyłączonego zbadania i osądzenia 
sprawy. 

Więc — znowu pytamy—co przy- 
świecało pomysłowi opozycji, by prze- 
bieg wyborów przemyskich poddać 
pod badanie ciała zbiorowego, obra- 
nego przez Sejm? Czy miało to być 
pośrednio wyrażeniem votum nieuf- 
ności dla Sądu Najwyższego? Chyba 
nie to leżało w intencjach wniosko- 
dawców... Powodem była ta nieszczęe- 
sna pasja do pustych demonstracyj, 
taniej demagogji, nie liczącej się ani 
z podstawowemi ustawami ustrojo- 

wemi ani z praktyką życia publicz- 
nego. 

3) Druga i namiętna debata nad 
wnioskami ukraińskiemi i domaganie 
się, aby zpowrotem otwarto trzy 
zamknięte przed 14 miesiącami gim- 
nazja ukraińskie w Tarnopolu, Dro- 
hobyczu i Rohatynie — również dały 

pole do harców demagogiczno-agita- 
cyjnych, niezależnie od samego zagad- 
nienia, o które w danym wypadku 
chodziło. Nie wchodzimy tu w tej 
chwili w meritum sprawy, która zre- 
sztą — jako wysoce polityczna, a nie- 
tylko oświatowa — wymaga oddziel- 
nego omówienia, Minister Jędrzeje- 
wicz z trybuny sejmowej rzucił snop 
promieni w te ponure gąszcza kno- 
wań antipaństwowych, których tere- 
nem były niestety szkoły ukraińskie 

„niem 

i uzasadniał konieczność przeciwdzia- 
łania ze strony władz szkolnych tej 
podziemnej robocie, pleniącej się pod 
płaszczykiem autonomji szkolnej. 

Ale — jak rzekliśmy — wniknię- 
cie w meritum i całokształt zagad- 
nienia pozostawmy do innej sposob- 
ności. Tu zastanówmy się tyłko, jak 
zachowała się w Sejmie opozycja pod- 
czas obrad nad tem zagadnieniem? 

Że przedstawicielka ukraińska p. 
Rudnicka mówiła tak, aby jej słowa 
budziły „grozę“ nietyłko na Rusi 
Czerwonej, ale i w... Genewie, Berli- 
nie i Londynie — to ostatecznie zro- 
zumiale. Že „pryncypialnie“, ze stra- 
chu przed Adlerem, Blumem, Vander- 
weldem i innemi szefami Drugiego 
Internacjonału, PPS poparła stano- 
wisko p. Rudnickiej to już jest na- 
stępstwem tej niewoli, a właściwie 
bezwoli, cechującej posunięcia poli- 
tyczne naszych socjalistów. Ale że 
Stron. Ludowe czy też NPR głosowa- 

swem  pośpieszyło w sukurs 
tym, którzy z debat w Sejmie pol- 
skim kubi oręż do walki z Polską na 
forum międzynarodowem — to już 
było tyłko obłędnem wytrwaniem w 
okowach demagogji, wyższej nad do. 
bro własnego państwa. 

Ostatnie posiedzenie przedświąte- 
czne Sejmu było niezmiernie charak- 
terystyczne dla roli i polityki wyżej 

  

wspomnianych stronnictw politycz- 
nych w Sejmie. M. 

RZPRERORRYE ZL OOZIEROCCTE 

Rada Ministrów. 
WARSZAWA, 21.12. (Pat). Dnia 21 

b. m. pod przewodnictwem p. prezesa 
Rady Ministr. Prystora odbyło się po- 
siedzenie Rady Ministrów, na którem 
załatwiono szereg spraw bieżących. 
Między innemi Rada Ministrów uchwa 
liła projekt ustawy, nowelizującej roz 
porządzenia Prezydenta Rzeczypospo- 
litej o ewidencji i kontroli ruchu lud- 
ności, projekt ustawy o scaleniu dzia- 
łek budowlanych w Gdyni, rozporzą- 
dzenie o zniesieniu powiatów kolnen- 
skiego i gniewskiego, oraz przepisy o 
przechowaniu akt w urzędach admi- 
nistracji publicznej. 

O pomoc dla bezrobotnych. 
(Teł. od własn. koresp. z Warszawy). 

P. premjer Prystor wydał okólnik 
do wszystkich ministerstw zalecający, 
aby podległe im władze, urzędy i in 
stytucje państwowe zaniechały prze- 
syłania życzeń na Boże Narodzenie 
i Nowy Rok ministrom i innym swo- 
im przełożonym. Zamiast tego zaleca, 
by dobrowolnie składano ofiary na 
cele społeczne, a w pierwszym rzę- 
dzie na bezrobotnych. 

Tego samego rodzaju odezwę wy- 
dał Komitet do Spraw Bezrobocia 
wzywający społeczeństwo, by zamiast 
życzeń składało ofiary na bezrobot- 
nych. Premjer Prystor przeznaczył 
na ten cel zamiast swoich życzeń i 
podziękowań za przesłane powinszo- 
wania 500 zł. 

Inni członkowie gabinetu również 
złożyli na ten cel ofiary. 

Po spisie ludności. 
Tel. od wl. kor. z Warszawy. 

Wyniki II Powszechnego Spisu 
Ludności będą wiadome dopiero za 
kilka miesięcy. Obecnie Biuro Pow- 
szechnego Spisu przystępuje do obli- 
czania wyników. 

Zgon Arnoldo Mussolini'ego. 
MEDJOLAN 21.XII. Pat. — Dyre 

ktor „Popolo d'Italia“, brat premjera 
Arnoldo Mussolini po opuszczeniu swe 
go gabinetu o godzinie 13 udał się sa- 
mochodem do domu i po drodze do- 
stał ataku sercowego. Po przewiezie- 
niu do szpitala Mussolini zmarł zaraz. 

Włoscy profesorowie 
przysięgają na wierność 

faszyzmowi. 
Elta donosi z Rzymu, że z rozporzą 

dzenia rządu włoskiego zażądano, by 
wszyscy profesorowie uniwersytetów 
i wyższych zakładów naukowych zło 
żyli przysięgę na wierność faszyzmowi 
Z ogólnej liczby 1225 profesorów 1132 
przysięgło, 81 z powodu choroby, lub 

innych przyczyn odłożyło wykonanie 
zarządzenia, zaś 12 zaledwie odmówiło 
przysięgi, w tej liczbie b. premjer wło- 
ski z czasów pokojowej konferencji 
wersalskiej Orlando, prof. prawa w 
Instytucie Królewskim w Rzymie, któ- 
ry też po odmowie złożył dymisję. 

Treść francusko - sowieckiego paktu o nieagresji. 

Z Paryża donoszą, że „L'Echo de 
Paris* ogłosiło dziś treść sowiecko- 
francuskiego paktu o nieagresji pa- 
rafowanego dnia 24 sierpnia b. r. 

Pakt składa się z obszernego wstępu, 
6 artykułów i kilku aneksów. 

Art. 1 stwierdza, że Francja i So- 
wiety zobowiązują się wzajemnie do 
nieagresji. 

    
WY TWORNE. 
ŁAGODNE 
W SMAKU» 

(Telef. od własn. kor. z Warszawy). 

Art. 2-gi stwierdza, że na wypa- 
dek napadu trzeciej strony na jednego 
z kontrahentów drugi kontrahent zo- 
bowiązuje się zachować neutralność 
i nie popierać napadającego. 

Art. 3-ci stwierdza, że Francja i 
Sowiety zobowiązują się nie przystę- 
pować do żadnego układu handlowe- 
go, któryby był wymierzony przeciw- 

  

Hitlerowcy wschodnio-pruscy 
przeciwko Hindenburgowi. 
Powtórne przyjęcie wniosku zapewnicne. 

KRÓŁEWIEC. 21.XII. (Pat.) Pre- 

zydjum Izby Rolniczej w Królewcu 

postanowiło powonie rozważyć spra- 

wę wniosku, w którym Izba domaga 

się ustąpienia prezydenta Hindenbur- 

ga. Pod wrażeniem echa, jakie uch- 

wała wywołała oraz pod groźbą roz- 

wiązania tutejszej Izby przez rząd 

Rzeszy prezydjum Izby skwapliwie 

skorzystało z pewnych przepisów for- 
malnych, które przy powzięcia uchwa- 
ły nie były w pełni. dotrzymane. 

Mimo obecnej próby wycofania się 

z całej sprawy, która narobiła tyle 

wrzawy w Niemczech, fakt uchwałe- 

nia wniosku, wymierzonego przeciw- 
ko osobie Hindenburga, nie może być 

zatarty. Wniosek zostanie przedsta- 
wiony na następnem walnem zgro- 
madzeniu Izby Rolniczej w Królewcu. 
Ze względu na skład osobowy dele- 
gatów Izby ponowne przyjęcie uch- 
wały jest prawie pewne. 

Hitlerowcy, którzy są wniosko- 
daweami powyższej uchwały, w dal- 
szym ciągu podtrzymują swe wrogie 
stanowisko wobec obecnego  prezy- 
denta Rzeszy. Sprawa ta jest charak- 
terystycznym objawem tendencyj, pa- 
nujących w łonie ziemiństwa wschod- 
nio-pruskiego, które mimo otrzymywa 
nia od. lat znacznych subwencyj na 
każdym kroku szkodzi rządowi i do- 
maga się nowych przywilejów. 

Uchwały lekarzy-hitlerowców. 
Z pomocy lekarskiej mogą korzystać tylko „prawdziwi' 

Niemcy 
BERLIN 2i.XII. Pat. — „Montag Mor- 

gen* ogłasza uchwałę, przyjętą przez kongres 
związku narodowo-socjalistycznego lekarzy 
niemieckich w Lipsku, odbyty z początkiem 
bieżącego miesiąca. Związek ten obejmuje 
jedną piątą wszystkich lekarzy na obszarze 
Rzeszy Niemieckiej. Prof. Staemmer z miej- 
seowości Chemnitz wygłosił na kongresie re- 
ferat, w którym wychodzące z teorji rasowoś- 
ci, wysunął następujące tezy: 

Każdy Niemiec pełnoletni obowiązany jest 

pod przysięgą złożyć przed władzami zezna- 

nie, do jakiej rasy należy. Fałszywe zezna- 
nia mają być karane więzieniem i konfiskatą 
majątku. Obywatele, uchylający się od zło- 

żenia deklaracji, zaliczeni będą do Żydów i 
odpowiednio traktowani. Za obcokrajowców 
uważani będą obywatele niemiecey, którzy 
w rodzinie swej mają obcokrajowców, lub 

osoby należące do rasy wschodniej. Celem 

utrzymania ezystości rasy niemieckiej oby- 
watelom Rzeszy ma być zabronione zawie- 
ranie małżeństw z obywatelkami niemieckie- 
mi należącemi do innej rasy. Również wszel- 
kie stosunki seksualne pomiędzy czystymi 
Niemeami a obywatelami należącymi do ra- 
Sy innej mają być karane ciężkiem więzie- 
niem. Wyjątek stanowi prostytucja. 

Cała ludność podziełona ma być na trzy 
kategorje: pierwsza grupa, której członko- 
wie korzystać będą z przywilejów, druga, do 
której nałeżą obywatele karani na podstawie 
ustawy karnej, osoby nieuleczalnie chore, 
i prostytutki. Grupa ta podlegać będzie ste- 
rylizacji; trzecia —Żydzi, obcokrajowey i 
chorzy. Grupa ta obowiązana ma być do pła- 
cenia podatku na rzecz grupy pierwszej. 

Lekarzom żydowskim ma być zabronio- 
ne udzielanie porad lekarskich obywatelom 
niemieckim. 

Selim gdański będzie rozwiązany. 
GDAŃSK 21.XII. Pat. — Ostatecz- 

ne wyniki składania podpisów pod 
wnioskiem opozycji o rozwiązanie Sej- 

mu są już ustalone. Złożono mianowi- 
cie 47.566 podpisów, czyli ponad dwa 
razy więcej, niż wymagane minimum. 

Churchill—przedstawicielem Anglji w Komisji 
mandżurskiej. 

TOKJO. 21.XII. (Pat) Churchill 
mianowany został ekspertem w ko- 
misji mandżurskiej. W związku z tem 

odwołany on został z zajmowanego 
słanowiska dyplomatycznego. 

Ultimatum japońskie 
w sprawie Czin-Czou. 

LONDYN 21.XII. — Dowódea wojsk ja- 
pońskich w Mandżurji, gen. Honjo, przedłu- 
żył na kilka dni ultimatum z żądaniem о- 
próżnienia Cinczou. Szczegóły ultimatum ja- 
pońskiego mają być wkrótce ogłoszone. We- 
dług wiadomości ze źródeł chińskich, inter- 
wenjował ambasador St Zjednoczonych w 
Tokio, Forbes, u japońskiego premjera, pro- 
sząe w interesie pokoju © wstrzymanie dzia- 
łań wojennych przeciwko Cinezou. 

LONDYN 21.XII. Pat. — Według donie- 

sień z Nankinu, rząd chiński sprzeciwia się 
ewakuacji Cinezou oświadczając, iż ultima- 
tum postawione przez sztab japoński z żą- 
daniem ewakuacji tego miasta do dnia 21 
bm. nie może być wykonane. Rząd chiński 
twierdzi, iż ultimatum sztabu japońskiego 
stoi w sprzeczności z uchwałami Rady Ligi 
Narodów, które zobowiązują rząd japoński 
do zawieszenia działań wojennych, do ezasu 
przybycia na teren Mandżurji komisji an- 
kietowej Ligi Narodów. 

ko jednemu z kontrahentów. Obie 
strony zobowiązują się nie czynić ża- 
dnych trudności przy wzajemnych 
obrotach towarowych. 

Art. 4-ty stwierdza, że obie strony 
zobowiązują się nie prowadzić żadnej 
propagandy przeciwko sobie, nie mie- 
szać się do spraw wewnętrznych, nie 
tolerować żadnych organizacyj, które 
roszczą suwerenne prawa do całości 
lab części terytorjum jednego z kon- 
trahentów. 

Art. 5-ty mówi, że spory między 
Francją a Sowietami mają być za- 

łatwiane w postępowaniu rozjem- 
czem. 

Art. 6-ty stwierdza, że pakt o nie- 
agresji obowiązuje przez dwa lata i 
może być wypowiedziany w terminie 
rocznym. 

Projekt paktu został przedstawio- 
ny Polsce, Rumunji, Łotwie. Estonii 
i Finlandji. Według doniesień franeu- 
skiego dziennika rząd franeuski miał 
złożyć oświadczenie, że pakt o nie- 
agresji między Francją i Sowietami 
nie wejdzie w życie dopóki nie zawar- 
ty zostanie pakt o nieagresji między 
Polską i Sowietami. 

Polska ze swej strony miała zło- 
żyć analogiczne zapewnienie Rumu- 
nji i państwom bałtyckim. 

Gwałty nad ludnością polską 
w Prusach Wschodnich. 

Po kilku wypadkach teroru w Pru 
sach Wschodnich w Gryźlicach, Szczy 
tnie, Mikołajkach i t. d., skierowanych 
przeciw mniejszości polskiej, przyszła 
kolej na miejscowość Dębowiec, po- 
wiat niborski, gdzie bojówka niemiec. 
ka rozwinęła szeroką akcję terorysty - 
czną przeciw założeniu polskiej szko- 
ły. 

„Obecnie po nadejściu szczegóło- 
wych informacyj, można odtworzyć 
"cały przebieg niesłychanego zajścia. 
Prasa niemiecka od dłuższego czasu 
podburzała społeczeństwo niemieckie 
przeciwko członkom mniejszości pol- 
skiej, zamierzającym otworzyć w Dę- 
bowcu szkołę polską. Już w dniu 10 
grudnia dokonany został w Dębow- 
cu napad przez bojówkę niemiecką 
na p. Boenigka kierownika Polskiego 
Towarzystwa Szkolnego na Mazu- 
rach. 

Tego samego też dnia napadnięto 
na dom p. Pewnego, przyczem wybi- 
to szyby w oknach. Następnego dnia 
został p. Pewny napadnięty i niebez- 
piecznie poraniony w domu sołtysa, w 
miejscowości Dębowiec przez dwóch 
synów sołtysa i w jego obecności. 

Zakończeniem tej akcji terorystycz- 
nej był urządzony w dniu 12 b. m. 
przez bojówkę niemiecką w Jedwah- 
nie napad na jadących samochodem 
redaktora „Gazety Olsztyńskiej" (or- 
gan mniejszości polskiej) p. Jankow- 
skiego, p. Boenigka, prezesa Polskie- 
go Towarzystwa Szkolnego oraz p. 
Barcza, urzędnika Związku Polaków 
w Niemczech, przyczem został śmier- 
telnie poraniony szofer Zalewski. 

Charakterystycznem jest, iż nie- 
miecka prasa lokalna w Prusach 
Wschodnich przyjęła wiadomość o in- 
cydencie w Jedwabnie z ostentacyj- 
nem zadowoleniem, wyrażając na- 
dzieję, że „śmiały akt terroru unice- 
stwi zamiar mniejszości polskiej zało- 
żenia polskiej szkoły w Dębowcu”. 

(Iskra) 

Człowiek, który żył dla dobra 
bliźnich. 

BOSTON. 21.XII. (Pat.) W miejskim szpi- 
talu tutejszym zmarł 24-letni student wy- 
działu medycyny uniwersytetu Harward, któ- 
ry od wiełu lat chorował na serce i wiedząc, 
że choroba ta spowoduje rychłą śmierć, za- 
pisał się na medycynę i systematycznie stu- 
djował swą chorobę, zapisując codziennie jej 
symptomaty, aby specjalistom chorób ser- 
cowych dostarczyć materjału do dalszych 
badań i leczenia choroby. 

Urzędy państwowe czynne 
w wigilję do godziny 12-ej. 
W dniach 24 b. m. w wilję Bożego Naro- 

dzenia praca we wszystkich ministerstwach 
oraz urzędach i instytucjach państwowych 
zakończona zostanie o godzinie 12-ej. Po świę 
tach normalne urzędowanie rozpocznie się w 
dniu 28 b. m. 
ns WEEK CROWE TZW 
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Międzynarodowe pa- 
teaty i kilkudzie- 
sigcioletnie do- 
świadczenia są wy- 
bitną gwarancją ja- 
kości - trwałośel     

WIADOMOŚCI z KOWNA 
ZGON MGR. FAIDUTTL 

Zmarł w Królewcu mgr. Faidutti, były 
charge d'affaires papieski na Litwie. (Pat) 

POGRZEB BURMISTRZA; 

Onegdaj odbył się w Kownie pogrzeb 
zmarłego w Berlinie burmistrza m. Kowna, 
ś. p. Wokiel . Pełnił on swój urząd 
zaledwie 5 miesięcy. Zmarły był z zawodu 
pedagogiem i przed wojną w ciągu 13 lat 
pracował w Polsce. 

    

WYBORY DO SEJMU ODBĘDĄ SIĘ 

W, JESIENI 1932 R. 

W związku z przygotowaniem przez Mi- 
nisterstwo Spraw Wewnętrznych  nowege 
projektu ustawy o wyborach do sejma, nie- 
które pisma podały, że wybory do sejmu 
odbędą się w lułym lub mareu 1932 roku. 
Czynniki miarodajne informują, że wybory 
będą mogły się odbyć nie wcześniej, niż w 
końca lub w początku września 1932 roku. 

IZBA PRACY. 

„Liet. Żinios” notują obiegającą obecnie 
pogłoskę o zamiarze, jaki istnieje w sferach 
rządzących, stworzenia Izby Pracy, któraby 
reprezentowała robotników, jak obecnie iz- 
ba rolnicza — rolników; a Izba handłowo- 
przemysłowa — kupców i przemysłowców. 
Zamiarowi temu m. in. stoi na zawadzie 
brak środków, bowiem robotnicy, gdyby się 
nawet przyłączyli do Izby nie byliby w sta- 
nie jej utrzymywać, Opracowanie statutu no- 
wej Izby powierzono Głównemu Inspektoro- 
wi Ubezpieczeń Społecznych p. Szostakasą- 
wi. Nowa Izba ma być powołana do życia 
latem roku 1932, czyli jeszcze przed wybora- 
mi do Sejmu, ponieważ w nowym Sejmie 
RE zasiadać jedynie przedstawiciele 3-ch 
zb. 

SPOSÓB NA WILNO. 

8 bm. w Hrynkiszkach pow. kiejdańskiego 
odbyła się konferencja nauczycień gminy 
hrynkiskiej. W wyniku obrad uchwalono we 
wszystkich szkołach w tej gminie w każdą 
sobotę po lekcjach odmawiać „modlitwę Wi- 
leńską* Pozatem w niektórych szkołach po- 
czątkowych wprowadzono hasło powitalne, a 
mianowicie: „Uciśnione Wilno* i odpowiedź 
„Odzyskamy uciśnione Wlno*, 

      

OSZCZĘDNOŚCI. 
Budżet Teatru Państwowego na r. 1932 

uszczuplono o 1 miljon litów, co wywołało 
potrzebę dokonania tam pewnych zmian i 
reorganizacji. 

Budżet Uniwersytetu W. W. również 
zmniejszono o 1 milj. 52 tys. łt. Obecnie 
wynosi on około 6 milj. lit. Ograniczenia te 
zmuszają Uniwersytet do podjęcia szeregu 
oszczędności. 

DOCHODY Z CEŁ. 

W. ciągu 10-ciu miesięcy rb. dochody z 
ceł wyniosły w Litwie 64.447.107 litów, co 
oznacza zwiększenie o przeszło 2 miljony w 
porównaniu z tym samym. okresem roku ub. 

2 Białorusi Sowieckiej. 
Akcja sabotažowa 

na Białorusi sowieckiej. 
Władze sowieckie w Mińsku przesłały do 

C.K.W.P.K. w Moskwie szczegółowy wykaz 
gospodarstw kolektywnych na Białorusi so- 
wieckiej, które w ciągu ostatniego półrocza 
zostały zniszczone przez zamachy sabotażo- 
we i podpalenia, I tak: W okręgu mińskim 
spalono i zniszczono 111 gospodarstw kolek- 
tywnych, w borysowskim 64, w kojdanow- 
skim 78, krajskim 11, dryskim 13, płeszeze- 
niewiekim 9, wołynieckim 7, zasławskim 5 4 
dobryckim 4. 

Zamachów sabotażowych dopuścili się 
przeważnie włościanie Białorusini, około 20 
procent gospodarstw kolektywnych spaliły 
bandy partyzanckie, grasujące na terenie 
Białorusi sowieckiej. 

  

200000000000 000400 5060000000 0000400000 
MŁOCARNIE WICHTERLEGO czysz- 

czące i inne, 

MŁOCARNIE KIERATOWE zwyczaj- 
„ne i szerokomłotne, 

SIECZKARNIE ręczne i maneżowe, 
MOTORY na naftę i ropę, 
KIERATY różnych wielkości 7107 

oleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna 11-a. 

DOGODNE WARUNKI KUPNA. 
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poleca na sezon zimowy i jako praktyczne podarki gwiazdkowe: 
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| csie mons „JANUSZEK“ 

| Pończochy, Skarpetki, Rękawiczki, Swetry, Bieliznę 
: I Wyroby trykotowe. ; 
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Przed „ll-gą piatiletką". 
Jednem z największych zdarzeń 

politycznych w ZSSR. w najbliższym 
czasie będzie XVII konferencja komu 

nistyczna ZSRR, którą zwołano na ko 
niec $ nia 1932 roku. Konferencja 
ta ma nietylko zatwierdzić dotychcza- 
sową palitykę partji komunistycznej, 
ale zarazem ma wytyczyć linje  s0- 
wieckiej polityki w najbliższej przy- 
szłości. 

Między innemi na porządku dzien 
nym tej konferencji znajduje się kwe- 
stja planu „drugiej piatiłetki*. Już о- 
beenie ludność Związku Sowieckiego 
psychologicznie przygotowywano do 
tego, że za pierwszą piatiletką musi 
następować druga i że pierwsza pia- 
tiletka nie była w słanie polepszyć 
warunków życiowych w ZSSR. a to 
dlatego, że pierwsza piatiletka przewi 
dywała budowę wielkich fabryk dla 
przemysłu ciężkiego, jak również me- 
chanizację licznych sowieckich i ko 
lektywnych gospodarstw, których wy 
niki pracy w stosunkowo krótkim 
czasie nie mogły się jeszcze ostatecz- 

nie przejawić. Produkcja pierwszej 

piatiletki nie może dostarczyć ludno- 
ści takiej ilości przedmiotów różnego 
rodzaju, jakiej ludność ta potrzebuje. 

W międzyczasie jednakowoż wśród 
łudności rozszerzyło się zdanie, 
„gdy skończy się piatiletka, życie be- 
dzie lżejsze i lepsze. Aby masy lu- 
du nie doznały rozczarowania i nie u- 
legły depresji już w roku 1938, kiedy 
w zasadniczych rysach uskutecznio- 
ne ma być hasło Stalina „piatiletka w 

czwartym roku*, kierownicze czynni- 
ki komunistyczne przyznają koniecz- 
ność rozpoczęcia propagandy nowego 
płanu rozbudowy państwa, propagan 
dy „drugiej piatiletki“, która ma od- 
wrócić uwagę ludności od dotychcza- 
sowych niedomagan i aby psycholo- 
gicznie przysposobić ludność do tego 

    

   

  

  

   
  

  

     

że 

że należy jeszcze czekać dłuższy czas, 
zanim polepszą się warunki życiowe. 

„Druga piatiletka“ pr zewiduje bu- 
dowę przedsiębiorstw produkujących 
głównie przedmioty codziennego uży- 
tku. W ten sposób rządząca partja 
komunistyczna w ZSRR. chce unik- 
nąć zarzutów, że podczas gdy obecnie 
buduje się fabryki traktorów, w mia- 
stach daje się odczuwać brak mate- 
ryj na ubranie a nawet brak naczyń 
kuchennych, że podczas gdy wybudo 
wano olbrzymią fabrykę automobi- 
li w Nižnim Nowgorodzie, odczu- 
wać daje się brak uprzęży dla koni 
w gospodarstwach sowieckich, brak 
dróg i odpowiednich bruków w mia- 
stach. 

XVH Wszechzwiązkowa konferen 
cja komunistyczna omawiać będzie 
również wyniki pracy przemysłu so- 
wieckiego w roku 1931 w związku 7 
realizacją planu pierwszej piatiletki 
i industrjalizacją państwa. 

W celu przygotowania członków do 
zbliżającej się konferencji, już obec- 
nie w miastach sowieckich i poszcze- 
gólnych ośrodkach rejonowych urzą- 
dzane są zgromadzenia partyjne, na 
których jakby szablonowo przyjmu- 
je się „generalną linję* partji komu- 
nistycznej i zatwierdza się politykę 
jej centralnego komitetu. Politbiura 
organizacyj rejonowych, które utrzy- 
mują ścisły kontakt z  politbiurem 
wszechzwiązkowem już naprzód po- 
starały się, aby wszelkie uchwały pod 
jęte zostały jednogłośnie. Naprzód 
już przeprowadzono „oczystkę* i u- 
sunięto wszystkich członków  partji 
podejrzanych o tendencje opozycyjne 
tak, że Stalin nie musi mieć żadnych 
obaw. Zresztą obecnie w ZSSR. chyba 
nie znajdzie się śmiałek, któryby od- 
ważył się przeciwko Stalinowi wy: 
stąpić publicznie. (Centropress). 

  

  

    

  

  

   

    

BEELINE TDS PASSAT 

Požar starožytnego zamku. 
BERLIN 21.XII. Pat. — W starożytnym 

zamku sztutgarckim wybuchł w poniedziałek 
z niewyjaśnionej przyczyny olbrzymi pożar. 
jednocześnie na dwóch piętrach. Od połu- 
dnia do późnego wieczora nie zdołano uga- 
sić ognia, który przerzuca się błyskawicznie 
ze skrzydła na skrzydło. Wszystkie oddziały 
straży pożarnej biorą udział w akcji ratun- 
kowej. Wezwane zostały również na pomoce 
oddziały Reichswchry. 20 strażaków uległo 
ciężkiemu zatruciu dymem. Kiiku mieszkań- 
ców górnych pięter, których pożar odciął 
od schodów, strażacy wynieśli nicprzytom- 
nych. 

Zamek ten wybudowany został wraz z 
miastem przed tysiącem łat, a odrestauro- 
wany był w swej obecnej postaci w 1578 r. 

BERLIN 21.XII. Pat. Pożar zamku 
sztutgarckiego przybiera olbrzymie rozmiary 
© godzinie 13.50 zawaliło się poddasze na 
wsehodniem skrzydle. Z wieży, łączącej oba 
skrzydła zamku, pozostały tylko ściany, gro- 

   

  

   

Żąee w każdej chwili zawaleniem. © godzinie 
16-€j zawal się Ściana szczytowa wshod- 
niego skrzydła, pociągając za sobą straża- 
ków, zajętych gaszeniem ognia na rusztowa- 
niach. Żyeiu ich zagraża wielkie niebezpie- 
czeństwo. Oddziały sanitarjuszy usiłują wy- 

dobyć zasypanych z pod gruzów. 
BERLIN, 21. 12. (Pat) — Nadchodzące 

w dalszym ciągu wiadomości o pożarze zam- 
ku w Sztutgarcie potwierdzają przewidywa- 
nia o rozmiarach katastrofy. Całe wschodnie 
skrzydło zamku przestawia widok ruiny. Po- 
została tylko Ściana frontowa. W mieszkaniu 
wdowy po byłym prezydencie państwa Eber- 
cie, znajdującem się w prawem skrzydle, pa- 
dły pastwą płomieni drogocenne zbiory arty- 
styczne. W: sąsiedniej sali posiedzeń spłonę- 
ły cenne obrazy. Akcja ratunkowa jest bar- 
dzo utrudniona z powodu silnego mrozu. Sta 
cja ratunkowa opatrzyła dotychczas 30 stra- 
żaków, którzy ulegli zatruciu dymem. 

  

    

  

Dżuma w Azji Mniejszej. 
MOSKWA 21.X11. Pat. — Gazety tutejsze 

podają za prasą perską że w Iraku wybuchła 
«epidemja dżumy. Władze perskie, obawiając 

się zawleczenia zarazy do siebie, zamknęły 
granicę i zastosowały środki zapobiegawcze. 

  

  

Od czwartku, dn. 24 b. m. rozpoczynamy druk wstrząsającego opowia- 
dania zbiega z Wysp Šolowieckich. 

R Siek SPietkiewicz, student U. 6. 8. a po ucieczce do Rosji 
4-letni więzień katorgi sołowieckiej, w obrazach pelnych tragicznej grozy opowie 
na szpaliach naszego pisma o swych strasznych przeżyciach w lochach GEM. 

ciężkich robotach w lasach sołowieckich i syberyjskich, okropnych katuszach 
więźniów Sołowek oraz swoją o głodzie i chłodzie ucieczkę do olski poprzez 
całą szerokość Rosji przez lasy, moczary i pod wagonami pociągów. 

Sołowki—wyspa tortur i śmierci 
oło tytuł tego wstrząsającego opowiadania. 

Pozatem daje jeszcze autor dokładne odźwierciadlenie obecnych stosunków 
› dowietach, tragedję pozbawionych wszelkiej własności wieśniaków, nędzę 

Zwielijencji i robotników i, jak sam pisze, cierniową drogę prześladowanego 
duchowieństwa wszystkich wyznań. 
  

  

jąteczneg 

KUR JE R мтг JE NS K I 

"Admin. „Kurjera Wilefsk.“ 
codziennie od g. 9—3 i 7—9 

Centrolew przed sądem. 
Przemówienia adw. Sterlinga i Szurleja. 

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

W, dniu wczoraj 
Centrolewu przemawiałi adw. 
ry bronił osk. Dubois, i adw. 

      s procesu 
Sterling, któ- 

Szurlej, który 

w 
to 
® 

swojej mowie wygłosił obronę osk, Wi- 

      

    

ISkazanie szpiegów w Równem. 
Donoszą z Równego, że pe dwudniowej 

tajnej rozprawie w Sądzie Okręgowym za- 
padł wyrok przeciwko szajce szpiegowskiej 
uprawiającej swój proceder na rzecz Rosji. 
sowieckiej. Czterech oskarżonych, w tem 2 

  

obywateli sowieckich skazano na 12 lat eię- 
żkiego więzienia, dwóch oskarżonych na 6 
lat c. w. i trzech na 5 lat ciężkiego więzie- 
nia. 

  

Oszalała matka morduje własne dzieci. 
LWOW 21.XII. Pat — W poniedziałek 

przed południem na przedmieściu Lwowa 
Lewandówka w mieszkaniu ślusarza kole- 
jowego Ostrówki rozegrała się tragiczna sce- 
na. Żona Ostrówki 30-letnia Franciszka w 
nagłym ataku szału pozbawiła życia swych 

  

JÓZEF KŁODECKI 

dzieci — 7-letną córkę i 5-łetniego syna, za- 
im pętlicę na szyję, wskutek czego 

i uległy zaduszeniu. Następnie matka 
powiesiła się. Ostrówka, powróciwszy do do- 
mu, usiłował popełnić samobójstwo, 

  

    

  

  

Zamkowa Nr. 17 (obok kościoła Św. Jana) Tel. 928. 

GWIAZDKOWA WYPRZEDAŻ 
NIEBYWAŁA ZNIŻKA CEN! 

3.000—KOSZUL MĘSKICH 

3.000 — = DAMSKICH 
10.000—KRAWATÓW 
10.000 —SKARPETEK i t. p. 

Najnowsze desenie, w najlepszym gatunku. Wstąp, przekonaj się— 
8 Obejrzenie nie obowiązuje do kupna. 

Opłatek Wigilijny 
w Kolejowem Przysp. Wojsk. 

W dniu 20 b. m. w salach Ogniska Kole- 
jowego w Wilnie odbył się Tradycyjny Opła- 
tek Wigilijny, urządzony staraniem Ogniska 
K. P. W. Wilno. 

Uroczystość ta, w której wzięło udzi 
200 osób z pośród członków K. P. W. na 
łe z prezesem Dyrekcji Kolei p. inż. K. Fal- 
kowskim, świadczy wymownie o zrozumieniu 
przez ogół ko: / idei przysposobienia Ko- 
łejowego Wojskowego i o rozwoju tej orga 
nizacji w Dyrekcji Wileńskiej a ponadto 
stwierdza, iż jest ona ważnym czynnikiem 
w życiu społecznem kolejarzy 

poza sfer kołejowych w uroczysłości 
o goście, przyjęli udział kapłan W P. 
mund Nowak i major Zaucha. 

Wieczerzę rozpoczął ks. Nowak podnios- 
łem przemówienien. poczem nastąpiło wspól- 
ne łamanie się opłatkiem W czasie tego pod- 
niosłego aktu p. prezes Dyrekcji Falkowski 
z ks. kapelanem Nowakiem i prezesem Okrę- 
gu K. P. W. p. Puchalskim obchodzili stoty 

biesiadne, łamiąc się Opłatkiem zc wszys 
kimi uczestnikami przy wyrażaniu wzaje! 
nych życzeń. 

Podczus skromnej kołacji, pierwszy prze- 
mówił p. prezes Falkowski W przemówieniu 
swem poza zeniami lepszego jutra, poru 
szył sprawę drażliwą obecnego kryzysu g0s 

podarczego, który dotyka szerokie m oby- 
wateli, zachęcając obecnych do wytrwan: 
mimo ich ciężkich warunków, które prz 
wają z rodzinami. Dobitnie zaznaczył, że jest 
w Polsce Wiełki Człowiek, który prócz trosk 
własnych ma wiełką troskę © przyszłość 
narodu, a tym jest Marszałek Józef Piłsudsk: 
a członkowie KPW. p. yytrwanie w 
telnej pracy dla dobra państwa ułatwią W 
kiemu Budowniczemu Polski Jego ołbrzym 
dzieło utrwalenia silnej Polski, W zakończe- 
niu swego przemówienia p. prezes Falkowski 
wzniósł okrzyk na cześć Marszałka, entu. 
stycznie podchwycony przez obecnych. 
stępnie zezbarni jednogłośnie uchwalili wy- 
słanie depesz z hołdem i życzeniami 3 
nemi do: Prezydenta Państwa Marszałka Pił- 
sudskiego, Biskupa Bandurskiego, Szefa Rzą- 

du Prystora, Ministra Komunikacji Kibr 
i Prezesa Głównego Zarządu K. P. W. Sta 
rzaka. Zkołei przemawiał: ks. kapelan No- 
wak, major Zaucha, a od ogółu szeregow- 
ców K. P. Wi p. Ptasznik, sekretarz Zarządu 
Okręgowego p: Dowgielewi , p. Paszkiewi- 
czowa i dr. Królewski. 

Piękny ten wieczór urozmaicony był pro- 
dukcjami wokalno-muzycznemi przy udziale 

ż Jagminówny ($piew), p. Piot- 
rowskiego (skrzypcej i p. prof. Galkowskiego 
(fortepian). 

P. prezes Dyrekcji Falkowski i ks. kape- 
lan Nowak byli przedmiotem żywiołowych 
manifestacyj ze strony biesiadników, co w 

stosunku do osoby p. prezesa Falkowskiego 
dowodzi, jak umie dla dobra ogółu pogodzić 
swój wysoki państwowy urząd z pracą вро- 
łeczną. 

Największy trud w urządzeniu lego wie 

czoru poniosły Panie z sekcji kobiet KPW. 
na czele z panią Tretynkiewiczową. 
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ORZECZENIE 
Sądu Koleżeńskiego przy, Okręgu Wileńskim 

Związku Oficerów Rezerwy z dnia 30 paź- 
dziernika 19581 r. w sprawie mj-ra w stanie 

spoczynku Stanisława Profica. 

Sąd Koleżeński w składzie: przewodnic: 
cy Matyasz Jaromir, por. rez. Wierzbiński 
Wojciech, por. rez. Turski Zbigniew, por. rez. 
i Erdman Antoni, kpt. rez. po rozpoznaniu 
sprawy St. Profica majora w stanie spoczyn- 
ku, powstałej z powodu zarzutów stawianych 
mu w artykule „Gazety Warszawskiej” z dnia 
8.VI 1930 r. podpisanych przez „rezerwistę” 
mając na względzie 1) iż zgodnie z zawiado- 
imieniem prokuratora Sądu Okręgowego w 
Wilnie z dnia 20.IX 1931 r. Nr. Kps. 710/30 
dochodzenie przeciwko majorowi Proficowi 
w sprawie podejrzenia go o niezgodną z prze- 
pisami koncesjonowaną sprzedaż wyrobów 
tytoniowych z powodu braku podstaw praw 
nych do postępowania sądowego zostało u- 
morzone; 2) że Dyrekcja Pol. Monopou Ty- 
toniowego pismem 22.VI r. b. L. 2481/IV/1/31 
orzeczenie Wileskiej Izby Skarbowej z dnia 
24. II 1931 r. o wypowiedzeniu majorowi Pro- 
ficowi koncesji na hurtownię tytoniową uchy- 
liła; 3) że z protokółów Komisji Rewizyjnej 
Za Woj. Zw. Inw. Wojsk. R. P. w Wilnie 
wynika, działalność majora Profica na te- 
renie ku Inw, nietylko nie pr niła 
żadnych strat Związkowi, lecz przeciwnie, 
przyniosła mu znaczne korzyści materjalne; 
4) że wydział wykonawczy Zarz, Główn. Zw. 
Inw. Wojsk R. P. w zaświadczeniu z dnia 
6.X 1931 r. L. 14398 stwierdza, iż major Pro- 
fic jako przewodniczący Zarządu Woje 
Związku Inwalidów w Wilnie położył ni 

żyte zasługi tak dla dobra organizacji jak 
jej członków i 5) nie upatrując w czynach 

mjr. w słanie spoczynku Profi 
nieetycznych, oraz uznając w. 
wysuwane przez „rezerwistę* za bezpodstaw- 
ne postanowił: postępowania przeciwko 
w stanie spoczynku St. Proficowi w Sądzie 
Koleżeńskim nie wszczynać. 

   

        

     

  

    

   

    

  

    

    
   

  

   
   

  

  

  

Przewodniczący 
(—) Jaromir Matyasz, por. rez. 

  

  

( W.”pór. rez. 

Członkowie: 
Turski Z. por. rez. 
Erdman A. uu reż. 

KTU lal | | M 
górnoś ląski 

poleca Wilno, Jagiellońska 8 

im DEULL | pm PULL radni | 

eis Ligę Morską 
i Rzeczną! 

    

przyjmuje ogłoszenia 
  

RADJO 
WTOREK, DNIA 22 GRUDNIA 1931 R. 

Sygnał czasu. 14.10: Program dzien- 
Muzyka (płyty). 15.15: Komunika- 

› : „Refleksje przedkarnawałowe* — 

odczyt, 15.50: Audycja dla dzieci. 16 
„Sport łyżwiarski w Polsce i zagranie: 
odczyt. 16.40: Codzienny odcinek pow: 
wy. 16.50: Muzyka (nowe płyty). 17.10: 
we gwiazdy** — odczyt. 17.35: Koncert. 18.50: 

Kom. Wileńskiego Aeroklubu. 19.00: Prze- 
gląd litew 19.20: „Z literackich nowości 
żydow h odczyt. 19.40: Program na 
środę i rozmaitości. 19.45: Prasowy dziennik 
radjowy. 20.00: „Testament“ — feljeton. 
20.15: Koncert. 21.55: Skrzynka techniczna. 
22.10: Koncert. 22.40: Kom. i muzyka tanecz- 

na. 

          

„NÓ-        

  

       

ŚRODA, dnia 23 grudnia 1931 roku. 

      

    

   

  

   
    

1 : Sygnał czasu, 14.10: Progr. dzienny 
14. Muzyka (płyty). 15: Kom. 
„Wydawnictwa gw pogad. 3 

Koncert dla młodzieży (płytyj. 16.15: Kom.    sportowy. 16.20: „Teraz nad morzem* odcz, 
16.40: Codzienny odcinek powieściowy. 1 

angielskiego. 17.10: Tajemniczo 
zarodziejskość — посу | wigilijnej“ odezyt. 
.850: Muzyka operowa (płyty(. 18.05: Poezje 

Stanisława  Miłaszewskiego. 18.20: Recital 
śpiewaczy Bronisławy Jagminówny (alt. 
18.50: Kom. Zw. Młodz. Polsk. 19.00: Pola- 
kom na Kowień.: e. 19.155: Progr. 
czwartek. 19.20: a da N 
181“. 19.45: Pras, dj. 20. „Boże 
Narodzenie w twórczości * wielkich GAR 
torów felj. 20.15: Muzyka lekka. 21.00: No- 
wości teatralne. 21.1 Recital rzypcowy 
Totenberga. 22.00: Recital śpiewaczy. 2 
Kom. 22.45: Muzyka z płyt. 23.00: Spacer 
detektorowy po Europie. 

NOWINKI RADJOWE. 
ZE ŚWIATA ASTRONOMJI 

Udoskonalone narzędzia astronomiczne 
pozwalają uczonym coraz bardziej zagłębiać 
się w bezdenne niebiosa. Nowe słońca, no- 
we gwiazdy, nowe światy odkrywają się oku 
ludzkiemu, uzbrojonemu w potężne telesko- 
py. O nowych odkryciach na firmamencie 
poinformuje dzisiaj o godz. 17.10 p. Stani- 
sław Szeligowski (transmisja na wszystkie 

    

  

    

  

     
        

    

  
    

     

  

stacje). 
MUZYKA W RADJO. 

y popularny koncert symfoniczny 
ą Grzegorza Fitelberga składa się 
gmentów symfonicznych Beetho- 

vena, ze skrzypcowego koncertu D-dur Mo- 
zarta, który odegra młoda wiołinistka p. 
Ruta Krongold i z II suity „Arłezjan Bi- 
zeta. Następnie o godz. 22.10 usłyszą radjo- 
słuchacze recital na altówce profesora Kon- 
serwatorjum Muzycznego w Warszawie, Mie- 
czysława Szaleskiego. 

   

  

   

    

   

    

WAREORETE FYDZACJ т 

KRÓLEM piosenki i humoru bulwa- 
rowego jest nieporównany śpiewak 
i artysta-komik GEORGES MILTON, 
którego wkrótce podziwiać będziemy 

w najpopularniejszym filmie p t. 

KRÓL BULWARÓW 
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TEATR | MUZYKA 
Dziś we wtorek dnia 22-go, w środę 23-go 

i we czwartek 24 b. m. — Teatry nieczynne. 

REPERTUAR ŚWIĄTECZNY. 

— Teatr Miejski na Pohulanece. „Logika 
pana Baltazara*, W piątek dnia 25-go gru- 
dnia t. j. w pierwszy dzień świąt Bożego NE a- 
rodzenia odbędzie się tylko jedno przed- 
stawienie doskonałej komedji p. t. „Logika 
pana Baltazara” o godz. 8-ej. 

W. sobotę dnia 26-go b. m. 
w. „Logika pana Baltazara”. 

      

  

  

o godz. 8-ej 

— Teatr Miejski w Lutni. „Tak się zdo- 
bywa kobiety*, Dnia 25-g0 bm. w pierwszy 
dzień świąt Bożego Narodzenia tylko jedno 
przedstawienie o godz. B-ej pełnej pogody 

    

    

i humoru komedji Verneuila „Tak się zdo- 
bywa kobiety*. 

W sobotę dnia 26-g0 b. m. o godz. 8-ej 
w. „Tak się zdobywa kobiety. 

— Poranek w „LŁutni*. W sobotę dnia 

26 bm. tj. w drugi dzień świąt o godz. 12-ej 

  

w poł. odbę 
ci uroczej 

zie się przedstawienie dla dzie- 
jki Grimma „Kopciuszek*. 

POPOŁUDNIÓWKI 

- Teatr Lutnia. Dnia 26-go bm. o godz. 
sen po poł. przedstawienie komedji K. Le- 

i J. Mackiewicza „Pan poseł i 

      

— Teatr na Pohulance, W sobotę dnia 

26-g0 bm. o godz. 4-ej po poł. przedstawie- 
nie popołudniowe sztuki Mikołaja Jewreino- 
wa „Teatr wiecznej wojny”. 

    

— W niedzielę dnia 27 grudnia w Teatrze 

„Lutnia* odbędzie się koncert baletowy zna- 

nej tancerki Ł. Sawinej Dolskiej, W progra- 

mie balet w 3 aktach „Mrozek*. Udział biorą 

starsze i młodsze uczenice studjum. Tańce 

klasyczne i narodowe. Specjalne nowe kos- 

tjumy. jed= 

ną z najciekawszych rozrywek  świątecz- 
nych. Początek o godz. 4 po poł. Bilety w 

kasie teatru „Lutnia* od 50 gr. do 4 zł. 

Niniejszy koncert obiecuje być 

L SS 

Echa zajšč listopadowych. 
Fabrykant konserw rybnych oskarżony © udział 

w zbiegowisku. 

  

ku z zamieszkami akademickie- 
mi, jakie miały miejsce w naszem mieście 
w ubiegłym miesiącu, w dniu 11 listopada 
zatrzymany został przy ul. Sło kiego Szy- 
mon Aron pod zarzutem brania udziału w 
zbiegowisku publicznem celem stawienia o- 
poru policji, rozpraszającej awanturników 
z przed gmachu Instytutu Śniadeckich U.S.8. 

Aron miał nawoływać: „Policję bić — 
precz z policją*, przez co tłum stawił opór 
władzy i rzucał kamieniami, 

ugodziły post. p. Michała Sujkę. Przy zatrzy 
manym znaleziono rewołwer. 

ze stanął: 

    

  

       
      

    

w „ Brzozów. skiego 

i PP. sędziów Sien. icza i Bułhaka, 
Do winy nie przyznał się, twierdząc, iż 

będąc właścicielem fabryki konserw rybnych 

    

wracał z robotnikiem z dworca kolejowego . 

z których dwa 5 

wczoraj przed Ii 

  

do fabryki przy ul. Wiwulskiego i znałazł się 
wśród tłumu. Udziału w ekscesach nie brał. 
Na rewolwer posiada pozwolenie. 

W wyniku przeprowadzonego przewodu 
sądowego oraz rozprawy stron, w której wy- 
stępowali podprokurator p. Skorupski oraz 
adw. Czernichow i Rudnicki, sąd uznał, iż 

wina oskarżonego nie została dowiedziona 
i od kary -go zwolnił. Ka—er. 

CHROŃCIE WASZE oczy 

WASZ NAJCENNIEJSZY SKARD | 

$TOSU:CIE ŻARÓWKI 

PHILIPS ARGENTA 

              

0d 19 złotych 
kostjumy narciarskie treningowe są już do nabycia | 

| w Polskiej Składnicy Galanteryjnej 

| 
| 8185—0 Franciszka Frliczka, Zamkowa 9, tel. 6-46. 

  

    H 
| 

  с 

Na deskach scenicznych. 
Teatr Lutnia. 

„Tak się zdobywa kobiety". Sztuka 
w 4ch aktach Verneutlta, 

Tym razem do subtelnej i trójką- 
towej recepty francuskiej, domiesza- 
no szczyptę amerykanizmu, posmaku 
detektywnych historyj i posmaku z ro 
mansu tego typu. co to na ostatniej 

stronicy gazety się drukują i są слу- 
ływane z zapartym oddechem. Recep 
ła na zdobywanie kobiet jest wiado- 
ma i niezmienna od wieków: okłamy- 
wać je co się zmieści (recepta na męż 
czyzn jest zresztą też ta sama), two- 
wzyć Świat fantazji do którego tęsk- 
nią wyobraźnie małych mieszczane- 
«czek, pochlebiać mężczyźnie, a oboje 
się będzie wodziło na pasku. 

  

Uwodziciel pięknej kupcowej za- 
bawek, wyczynia niestworzone dziv 
by się dostać do jej serca i ręki, ale 
że jest praktycznym Francuzem, więc 
ubija dwie sroki za jednym strzałem, 
gdyż ma temat do powieści i ładną, 
chociaż niebezpiecznie pragnącą ory- 
ginalności i wstrząsów w życiu, ko- 
bietkę. Bodaj że jedynie Francuzi u- 
mieją (i lubią), umieszczać morały ży 

   

ciowe, przemycać zasady prawości i 
uczciwości w sytuacjach najmniej po 
dobnych do uczciwych; ten kontrast 
jest tem zabawniejszy. 

Całość jest żywa i wesoła, pełna ko 
mieznych sytuacyj, wedle starej meto 
dy bulwarowych utworów, w których 
nie tyle dowcipy, ile typy i kompli- 
kacje wytwarzają atmosferę wesoło- 
ści i śmiechu. Niepotrzebnie autor za- 
dał sobie trud pisania aż czterech ak - 
tów; trzy wystarczyłyby zupełnie, bo 
ostatni jest rozwlekły i zbyt paradok- 
salny, a cała anegdota zmieściłaby się 

w trzech doskonale. Najzabawnie 
był drugi, z całą sytuacją włamyw 
cza i pary niedoszłych kochanków. 

  

    

Wszyscy artyści popisywoli się 
koncertowo. P. Brenoczy jako urocza 
i szalona mężatka, p. Jaśkiewicz w 
przepysznie odegranej roli głupawe- 
go amanta (taniec na omdlałych ze 
strachu nogach był koncertowy), mę- 

żem, również smakowitym w swej ka 
rykaturze, był p. Bielecki, wymizd- 
rzoną dystyngowanie i dowcipnie - 
śmieszną p. Jasińska, przyjacielem 
lokajem p. Wołłejko, zawsze radośnie 
witany i wywołujący wybuchy Śmie- 

chu. p. Wyrwicz miał jedną ze swych 
ról gentlemena - włamywacza, które 
wszyscy lubimy, a p. Lubieńska uka- 
zała się w miespodzianej roli charak- 
terystycznej, ananasika... córuni stró- 
žki, którą odegrała z całą bezezelnoś- 
cią, jakiej taki typ wymaga. p. Deju- 
nowicz dał wybornego komisarza po- 
licji. 

Naturalność gry zespołu. kazała 
zupełnie zapominać, że się widzi coś 
na scenie, miało się wrażenie przeby- 
wania z jakimiś znajomymi i brania 
udziału w ich dziwnych przygodach. 
Dekoracje były dość kubistyczne. sle 
ładne, zwłaszcza salon z widokiem na 
ogród, publiczności dużo i wybornie 

      

   

  

    

"sie bawiła, oklaskując często artystów 
Ma się wrażenie, że grający sami się 

dobrze bawią w tych rolach łatwych 
poczynkowych, a przez to gra zy- 

skuje na werwie i humorze. 

Hro. 

Teatr na Pohulance. 
„Logika pana Baltazara”, 

komedja Leopolda Marchand'a. 

  

Poważna psychołogiczna komedja 
Marchand'a, w której autor przedsta- 
wił ustosunkowanie się typowych 
przedstawicieli mieszczaństwa do: po- 
tentatów finansjery i nauki, a zara- 

zem uwypuklił, jak skomplikowaną 
rzeczą jest wykreślenie granic pomię- 
dzy warjatem a człowiekiem normal- 
nym chociaż ekscentrycznym, jest 
dzięki poruszanym problemom  nie- 

zmiernie ciekawą sztuką, wymagają - 
cą świetnych wykonawców poszcze - 
gólnych ról. 

W teatrze na Pohulance „Logika 
pana Baltazara“ wypadla dosyč sla 
bo i blado, pomimo iż święci ona о- 
becnie triumfy w Warszawie. Zasta- 
nawiając się dlaczego ta sama komea- 

ja wyszydzająca ogólnoludzkie wady 
i śmiesznostki zyskała takie uznanie 
w Warszawie, nie wywołując w Wil- 
nie prawie żadnego efektu, mimowo- 

li dochodzi się do wniosku. że łam 
koncertowa gra artystów, wydobyła 
ze sztuki wszystkie jej walory. pod- 
czas gdy u nas przepadają dzięki nie- 
fortunnej obsadzie. Uroda, godność i 
dystynkcja salonowej damy właściwe 
p. Szpakiewiiczowej. nie nadają się a- 

bsołutnie do roli Germainy, typowej 
mieszczki, której jedyny wdzięk sta- 
nowią: gospodarność, zdrowy rozsą- 
dek, pogoda, i pospolita świeżość mło 
dości w zestawieniu z podstarzałym 

mężem. Filip p. Glińskiego. jest rodzo 

   

   

    

      

    

  

  

„niutkim bratem Nikodema z „Aurel- 

ci“ Lopalewskiego, to samo podejście 
do roli, gra charakteryzacja „Chociaż 

   

zarówno Nikodem jak i Filip są typo- 
wymi burżujami, ale przecież kupiec 
warszawski i rentjer paryski, nie mu- 
szą być do siebie bliźniaczo podobni. 
Ba nawet tak wyjątkowo zdolni arty- 
šci jak p. Kamińska i p. Karpiński, 
źle się czuli w rolach Lusi i Rogera, 
gdyż grali jakoś niemrawo, po ama- 
torsku, a nadobitek p. Kamińska o- 
szpeciła się charakteryzacją i fatal- 
mie zroboła sobie oczy. P. Budzyński 
jako Gak był tylko sobą, jak zwykle 
jednaki, bez względu na to jak się na- 
zywa i co gra, amanta czy ramola, 
bohatera czy dobrodusznego miesz- 
czanina. 

P. Ciecierski jest w roli Baltaza- 
ra ciekawy. chociaż zupełnie niepo- 
trzebnie przeszarżował nerwowe ru- 
chy genjalnego oryginału potentata 
finansowego, a zbyt częste pocieranie 
czoła skoki i nieskoordynowane ru- 
chy w drugim akcie wywołują u wi- 

dzów wrażenie, że jest rzeczywiście 

warjatem. Tem  przejaskrawieniem 

cech oryginalności zwykłego swego 

sposobu bycia, Baltazar zatarł róż- 

nicę pomiędzy stanem normalnym a 

symulowanym obłędem dla zdemas- 
kowania warjata, co osłabiło efekt 
kulminacyjnej sceny. 

P. Łubiakowski 
myślał i opracował Berroyer'a, 

doskonale prze- 
dał 

  

świetnie utrzymany w linji typ uczo- 
nego, który nawet postradawszy peł- 
nię władz umysłowych, zachowuje się 
normalnie, wyraża ściśle i rozumuje 
logicznemi kategorjami, do czasu do- 
kąd się nie poruszy jego manji. Jed- 
nem słowem p. Łubiakowski jako Ber 
royer był bez zarzutu. 

Pomimo tego najlepszym z całej 
obsady „Logiki pana Baltazara” jest 
bezsprzecznie p. Zastrzeżyński, Bonu- 
trot w jego interpretacji czaruje uwo- 
dziciełską nonszalancją i jest rozbra- 
jająco miły pomimo młodzieńczej PY- 

szałkowatej zarozumiałości i płaszcze 
nia się przed potęgą pieniędzy. Gra 
p. Zastrzeżyńskiego w tej roli jest na- 
cechowana wdziękiem, umiarem i 
szczerością, które chlubnie świadczą o 
talencie i intuicji młodego artysty, po 
zwalającej mu zawsze trafić we wła- 
ściwy ton. Miałam sposobność widy- 
wać p. Zastrzeżyńskiego na scenie w 
1924 r., kiedy stawiał na niej pierw- 

sze kroki, to też z prawdziwą przyje- 
mnością pozwalam sobie stwierdzić, 
że świetny rozwój jego talentu, spra- 
wił mi wielką niespodziankę i rze- 
telną radość. 

Zastępea. 

  

   da RE 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Kara Śmierci 

za Szpiegostwo. 
(Telef. cd 

W dniu dzisiejszym Sąd Okręgowy 
w Nowogródku skazał w trybie do- 
raźnym mieszkańca miast. Horodzieja 
Prokopa Moskałika na karę Śmiezci 

przez powieszenie za szpiegostwo. 

  

wł, koresp, Z Nowogródka), 

Obrona wniosła do Pana Prezy- 
denta prośbę i ułaskawienie. W razie 
negatywnej odpowiedzi wyrok zosta- 
nie wykonany jutro rano t. j. we wto- 

rek 22 b. m. 

  

Ponure echa zza kordonu. 
Jak wygląda życie w Białorusi sowieckiej. 

    

   

Przed kilku 
rejonie Doałhin przedostało się 

%-miu oby wieekich, wśród których 
znajdowało się 4 Połaków, b. emian. U 
«hodźcy wyglądają nędznie i opowiadają, iż 
cheenie stan Białorusi sowieckiej, której lu- 

ddność jęczy pod jsrzmem czerwonych rząd- 

ców jest nadzwyczaj opłakany i beznadziej- 

-ny. Wszędzie panuje niedostatek, nędza i 

"rozpusta. Ludzie ludziom nie wierzą, gdyż 

roi się od prowokałorów i agentów GPU. Bez 

bożniey hulają bezkarnie, a ich działalność 

popierają władze sowieckie. = 

Zbiegłe osoby opowiadają, iż w pięknym 
historycznym kościełe w Borysowie, urzą- 
dzili bolszewicy kinoteair i „traktir“. W osta 
tnim miesiącu zamknięto znowu 6 nowych 

świątyń katolickich: w Pieszczeniewicach, 
‹ "ninch, Ziembinie, Kreszezensku, Usza 

«zu i Orszy. Równocześnie z zamykaniem 
świątyń nastąpiła nowa fala prześladowań 
Księży katolickich, Władze sowieckie zesłały 
«ło Rosji centralnej i syberyjskiej 4 ducho- 
wnych katoliekieh. Ks. proboszcza z Ziem- 

fbina Krzewiekiego zamkuięto w więzieniu 

   

    

  

     

  

teren połski, w . mińskiem, ks. proboszcza z Uszacza zamk- 
nięto w szpitalu dla umysłowo choryek. 

Ludność polska Białorusi sowieckiej prze- 
śladowana w okrutny sposób, pozbawiona 

jest ostatnich kościołów i kapłanów. Obecnie 
na przestrzeni 30 klm. nie można znale: 
księdza katołiekiego. Ludzie rodzą się i u- 
mierają bez kapłana. W. szkołach polskich 

pod karą więzienia nie wolno nauczać reli- 

gji. Nauczyciele którzy na prośbę rodzieów 

nauczali w tajemnicy religji zostałi usunię- 

ci z posad i ukarani więzieniem jako kontr- 
rewolucjoniści. Z emeniarzy katolickich bez- 
bożnicy pousuwali krzyże. Również z pole- 
cenia naczelników-komisarzy rejonów lud- 
ność pod groźbą kary winna co tydzień u- 
częszczać na przymusowe wykłady antyre- 
ligijne urządzane przez lotne wiejskie związ- 
ki bezhożników. 

W związku ze zbliżającemi się świętami 

na terenie Białorusi prowadzona jest usilna 
agitacja antyreligijna. Wyszedł nakaz władz 
sowieckich, iż wszyscy winni pracować w 
święta i nikomu nie wolno opuszezać pracy 
pod groźbą kary i utraty pracy. 

   

  

Oszmiane. 
Kradzicż goaówki. 

W nocy z dnia 17 na 18 bm. nieznani 

«sprawcy dostali się do mieszkania Januszki 
IEdwurda (w. Narwieliszki, gm. dziewienis- 
%iej) i skradli 680 dolarów 34% zł., weksle na 
sumę 830 zł, i różne inne rzeczy. 

Katastrofa autobusowa. 

W dniu 16 bm. na 10 klm. od Oszmiany 
-w kierunku Żuprau autobus Nr. 38046, ki 
wowany przez szofera Lernera, wskutek Śnie- 
czycy i Śliskiej drogi przewrócił się na słup 
telefoniczny. Pasażerowie wyszli bez szwan- 
fku, Lekke została uszkodzona karoserja. 

Podbrodzie. 
Kursy wieczorowe. 

Staraniem Zarządu Ogniska Z. N. P. w 
Podbrodziu zostały zorganizowane dwa kur 

wieczorowe. 

Jeden kurs dla podoficerów 23 p. uł. 
<hcących otrzymać świadectwo 7-klasowej 
szkoły powszechnej, liczy 24 osoby, a drugi 
<dla żołnierzy — analfabentów 23 p. uł, П 
«zy 43 osoby. 

Na otwarciu kursów byli obecni ofice- 
rowie 23 puł. na czełe z pułkownikiem Świer 
«zyńskim i nauczyciełstwo miejscowej szko 
ły. Uroczystego otwarcia kursów dokonał 
w. pułkownik Świerczyński, który w swem 
przemówieniu wykazał potrzebę uczenia się 
w wojsku i zachęcił do wytrwałej pracy. 
Po przemówieniu p. Pułkownika zabrał głos 
p. Wacław Jezierski, kierownik miejscowej 
szkoły 

Następnie p. Wiktor Klemm, prezes O- 

  

   

sy 

    

  

   

natury gospodar- 
yj dotyczących nau- 

    gniska, omówił spraw, 

czej i udzielił inform 
czania na kursach. 

Ognisko tutejsze 
dla podoficerów w 

  

prowadzi także kurs 
Pohulance. 

Miejseowy. 

Z pogranicza. 
Aresztowanie obywatelki polskiej. 

  

Z pogranieza donoszą, iż w niedzielę 
rano na odeinku Olkieniki straż litewska 
aresztowała obywatelkę polską M. Lidkow- 
ską, która usiłowała dostać się na teren Li- 
twy, gdzie posiada w Olicie śmiertelnie cho- 
rego ojea. 

Lidkowską polieja litewska wywiozła w 
nieznanym kierunku. 

„Spaeer* samolotów sowieckich. 

Wezoraj rano na odcinku granicznym 
Iwieniec ludność zamieszkała na pograniezu 
była świadkiem niezwykłego „spaceru* es- 
kadry samolotów floty powietrznej sowiee- 
kiej, która w ilości 6 samolotów okrążyła 
pas pograniczny, poczem wzdłuż granicy 50- 
wieckieį eskadra odleciała w kierunku Za- 
sławia, 

100 włościan sowieckich nielegalnie 

przedostało się do Polski. 

Nocy ubiegłej na teren polski na trzech 
odcinkach granicznych: Dzisna, Maniewicze 
i Olkowicze przedostało się zgórą 100 włos- 
cian pochodzących z terenu Białorusi so- 
wieckiej, którzy przybyli do Polski po za 
kup produktów spożywczych na święta. Za- 
trzymanych odesłano zpowrotem za kordon. 

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

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

Kine dźwiękowa 

Pogoń 
w Nowogródku 

  

Dziś! wspaniały film dźwiękowo-śpiewny p. t. 

„ZNAJOMA Z ULICY" 
w rołach gł.; BETTY COMPSON i IWAN MALIKOW. 
  

Nowogródek. 
JBaczność ołicerowie i podchorążowie 

rezerwy. 

Koło Z. O. R. w Nowo 

P. P. oficerów rezerwy, że w dniu 4 stycznia 
©1932 r o godz. I8ej w sali „Ogniska“ w No 
-wogródku odbędzie sie zebranie, na któ 

zostanie przez specjalnie zaproszonego jet 
nego z p. p. oficerów służby czynnej prze- 
prowadzony wykład na temat akutualnych 
zagadnień z dziedziny wiedzy wojskowej. 

Jednocześnie zarząd Koła komunikuje 

ając od stycznia 1932 r. takie perj 
e zebrania odbywać się będą dwa razy 

miesięcznie w. pierwsze poniedziałki po 1 ym 
a l5-ym każdego miesiąca. 

Podchorążowie reztrwy, których wykłady 
*że bardziej winny interesować na zebraniu 
będą mile widziani. Ke 

ódku zawiadamia 

  

   

m 

      

       
   

Kalendarzyk odczytów Bezparty jnega 
Błoku. 

Podajemy terminy najbliższych odcżytów, 
«organizowanych przez Sekcję Oświatową Se- 
kretarjatu Woj. B. B. W. R. w Nowogródku: 

Wtorek 22 grudnia Zdzięcioł, 

Środa 23 grudnia Wsiełub, 
Sobota 2 stycznia 1%32 r. Nowogródek. 
Niedziela 3 stycznia 1932 r. Mołodów 
Tematem odczytów będzie zagadnienie 

migjeny a domowego. Prelekcje wygłosi 
<łoskonały znawca tego tematu p. Anatol Mi- 
Paułko R. 

    

    

Przetarg na wydzierżawienie kina 
miejskiego. 

Dziś w południe odbędzie się w Nowogró- 

dku ponowny przetarg na wydzierżawienie 
nowogródzkiego kina miejskiego. 

ajpoważniejszym oferentem jest p. I- 
wieniecki wlašciciel kina „Pogon“; poztem 
do przetargu staje jeszcze parę osób. Sądzić 
jednak należy, że Magistrat m. Nowogródka 
abs jąc od osobistych sympatyj czy an- 
typaty biorąc pod uwagę tylko interes mia 
sta wydzierżawi kino miejskie p. Iwieniec- 
kiemu, który daje zupełną gwarancję nale- 
żytego prowadzenia tej bądź co bądź spo- 
łecznej placówki. 

Kuszelowo. 
Zakończenie roku szkolnego w Kusze- 

lewie. 
W. b. m. przypadła uroczystość zakończe- 

nia roku szkolnego w Kuszelewie, gdzie skoń 
czyło szkołę Rolniczą 134 uczniów od chwili 
jej założenia. Uroczystą Akademję zaszczy- 
cili swoją obecnością p. p. J. Hryniewski, 
starosta nowogródzki, Stanisławowski, jako 

przedstawiciel województwa, A ajcher, pre 
zes O. T. O. i K. P., inžynier Podowski, pre 
zes Zw. Kół Młodzieży Wiejskiej. 

Jako przedstawicielka Z O. P. K. w No- 
wogródku była obecną p. Romerowa. Oprócz 
wyżej wymienionych osób stawiła się in gre 
mio Rada Gminy Kuszelewo i okoliczne nau- 

czycielstwo. Po licznych przemowach p. sta 
Hryniewski wręczył w imieniu pana 

wody dyrektorowi szkoły, p. Błońskie- 
mu, dyplom na noszenie srebrnego krzyża 
zasługi na polu pracy społecznej. Po wystę- 
pach chóru i przedstawieniu p. t. „Mikitow 
łapeć* — odbyła się skromna wspólna her- 
batka. a wreszcie zabawa taneczna. 

    

    

   
   

    

  

      

Lida. 
+ 

    

JAKOB WINER i S-ka 
LiDA, Suwaiska 58, tel. 90 (obok kino teatru Nirwana) 

i Poleca: jedwabie, wełny, korty, sukna, płótna, 
i Oraz futra i okrycia damskie i męskie. 
L i, T 

8730 

    

Wzorowa i po europejsku urządzona mechanłczna przetwórnia mięsa 

ALEKSANDRA WERSOCKIEGO 

  

w Lidzie poleca szanownej klijenteli bezkonkurencyjne pod kaźdym względem 
ewe wyroby jak: najrozmaitsze kiełbasy, szynki i t. p. 8731 

Sklep: ui. Suwatska Nr. 9. 

Utworzenie żydowskiego cechu 

" metalowego. 

We wlorek pod przżwodnictwem Gu- 
dewskiego Szymona odbyło się zebranie 
«członków cechu metalowego w Lidzie na 

Przed Świętami otwarty do g. 9 wiecz. 

którem dokonano wyboru 6 osób do zarzą- 
du cechu. Większością głosów zostali wy- 
brani: Kraszyński Mojżesz, Cygielnicki Iz- 
rael, Gołdwaser Newach, Goldwaser Zelik, 
Gulewski Szymon i Barchasz Dawid. 

M-ur. 

   

  

Sprawozdanie z działalności 

Komitetu Pomocy 
Bezrobotnym. 

Wileński Wojewódzki Komitet do spraw 

bezrobocia rozwija coraz bardziej intensyw- 

ną działalność, która w poszczególnych dzia- 

łach przedstawia się jak następuje 

Obiady bezrobotnym: Według stanu z 

dnia 17 b. m. wydaje się bezrobotnym 1.063 

obiadów dziennie. > 

W, pierwszym i drugim dni* Świąt Boże- 

go narodzenia wszystkie kuchnie będą czyn- 

ne i w kuchniach Ludowych będą wydawa 

ne świąteczne obiady. 

Żywność. Do 17-go b. m. wydano 596 ro- 

dzinom bezrobotnych bony żywnościowe mie- 

sięczne. ь : 

Opał. Wydano 134 rodzinom po 1 m* 

drzewa opałowego na mesiąc, „opał w tej 

ilości otrzymują wszystkie rodziny, którym 

dano bony żywnościowe. Włydawanie drzewa 

odbywa się codziennie w dwu lub trzech 

składach w miarę dowozu opału koleją. Do- 

stawa drzewa bezrobotnym do domów odby- 

wa się na koszt Komitetu, 

Odzież. Rozdawnictwo odzieży rozpoczęło 

się w dniu 21 b. m. w poniedziałek w Ogro- 

dzie Pobernardyńskim w lokału Komisji O- 

dzieżowej i odbywać się będzie przez trzy 

dni. 
Dokarmianie dzieci. Komitet postanowił 

wspólnie z Magistratem m. Wilna dokarmiać 

dzieci bezrobotnych w szkołach powszech- 

nych i zawodowych i na ten cel przeznaczo- 

no miesięcznie na zakup produktów 5.081 
zł, oprócz ziemniaków i cukru, które komi- 
tet posiada na składzie. Magistrat m. Wilna 
dożywia obecnie 6.760 dzieci, a potrzeba jesz 

cze dożywiać 2.346 dzieci oraz dla wszyst- 

kich zwiększyć porcje. 
Cukier. Cukier otrzymany z Urzędu Се!- 

nego w ilości 13.891 kg. został rozdzielony 

w ten sposób, iż 6.000 kg. oddano dla dziat- 
wy, znajdującej się w instytucjach Opieki 
Społecznej a 7.000 kg. przeznaczono dla dziat 
wy bezrobotnych, uczęszczającej do szkół 

powszechnych i zawodowych, reszta będzie 
rozdana innym dzieciom. 

Do Kupców i Przemysłowców 
Chrześcijan Ziemi Wileńskiej. 

Kryzys gospodarczy, jaki cały kraj nasz 

od dłuższego czasu przeżywa, spowodował, 

że liczne rzesze mieszkańców naszej ziemi 

pozbawione są pracy i zarobku. Bezrobo: l 

powiększa nędzę, największą klęskę dzisiej- 

szych czasów. 
Stojąc w obliczu tej klęski, jest nakazem 

sumitenia tych, co mają możność pracować 
i zarabiać, przyjść z pomocą bezrobotnym. 

Wzywamy więc kupców i przemysłowców 
chrześcijan, ażeby w akcji wzięli też 
udział i dobrowolnie na okres półroczny 
deklarowali ofiary na rzecz bezrobotnych. 

Jest rzeczą wiadomą, że położenie sfer 

gospodarczych zubożałej Wileńszczyzny jest 
również ciężkie, kaźde.nowe świadczenie po- 
woduje nowe trudności w prowadzeniu przed- 
siębjorstwa. Zbyt wielką jednak jest niedoia 

ludzi, dotkniętych bezrobociem, ażebyśmy 
mogli im odmówić naszej pomocy. Mając jed- 
nak na względzie ciężką sytuację materjalną 
wielu przedsiębiorstw, nie ustalamy wysoko- 
ści świadczeń i pozostawiamy sprawę tę u 

znaniu i możliwościom płatniczym sam 
kupców i przemysłowców. Ofiary te naležv 
zadeklarować i wpłacać do Wojewódzkiegą 

Komitetu do spraw bezrobocia w Wilnie 
(gmach Urzędu Wojewódzkiego, Magdaeny 2. 
tel. 5-38. Rachunek w P. K. O. 180.610). 

Stowarzyszenie 
Kupców i Przemysłowców Crześcijan 

w Wilnie. 

Zamiast życzeń 
na bezrobotnych. 

Następuj. PP. Oficerowie, podoficero- 
wie i legjoniści 6 p. p. Leg. zami ń 
Świątecznych i Noworocznych złoż: 

robotnych: 
Mjr. dypl. — Zaborowski Konstnty 3 zł, 

Mjr. dypl. — Drottlew Józef 3 zł, Mjr. dypl. 
- Wart Roman — 3 zł., Kpt. Ziemba Sła- 

nisław — 2 zł, Kpt. Biłgorajski Eugenjusz 
— 2 1, Kpt. Misiewicz Narcyz — 2 zł., Por. 
Rzewuski Edmund —- 3 zł., Por. Korkiel Sta 
nisław — 2 zł. Por. Małachowski Adolf - 
2 zł. Sierž. Adamonis Józef — 1 zł. Sierz- 
Koczmil Jan — 1 zł., Plut. Fronczak St 
nisław — 1 zł, Plut. Kucharczyk Józef - 
1 zł, Plut. Synkiewicz Franciszek — 1 z 
Kpr. Kokociński Zygmunt — 1 zł., Kpr. M 
lak Michał — 50 gr., Leg. Rotenberg Miec 
ław — 15 zł. 

Razem 43 zł. 50 gr. 

iz 

  

    

   

  

  

   

    

  

    

      

  

   
   

      

W związku z odezwą Komitetu do społe- 
czeństwa, aby zamiast życzeń składać ofiary 
na bezrobotnych, przesłali na ten ceł do kasy 
Wojewódzkiego Komitetu do spraw bezrobo* 
cia: 

  

  

Wojewoda Zygmunt Beczkowicz — 25 zł., 

prezes Sądu Apelacyjnego Wacław Wyszyń- 
ski — 20 zł., prezes Izby Handlowo-Przemy- 
słowej Roman Ruciński —- 25 zł, wicewoje- 
woda 'Marjan Jankowski — 15 zł., starosia 

mołodeczański E. Stefanus — 20 zł. 
kb B 

Oficerowie i żołnierze 10-go  bataljonu 
K. O. P. „Krašne“, dając dowód wysoce oby 
watelskiego stanowiska, złożyli do rąk sła- 
rosty mołodeczańskiego 100 zł. na bezrobot- 
nych, która to kwota wpłacona została na 
konto P. K, O. 180,610 do dyspozycji Woje- 

wódzkiego Komitetu do spraw bezrobocia. 

  

a ZR 

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Uprzejmie proszę o umieszczenie poni/- 
szego wyjaśnienia w związku z notatką, któ- 
ra się okazała w „Kur. Wil.* 284 nr. z dnia 

8 b. r. 
Prawdą jest, że w Dubiczach (gm. z: 

błockiej) były rozrzucone antypaństwowe « 
dezwy. Prawdą też jest że władze bezpie- 
czeństwa przeprowadzały dochodzenie. > 

Natomiast nieprawdą jest, że ja stoję na 
czele jaczejki komunistycznej i karmię mło- 
dzież bibułą wywrotową (której podczas prze- 
prowadzanej rewizji u mnie nie ujawniono 
ani jednego egzemplarza), Toczące się Śledz- 
two wykazało, że ja nie brałem żadnego udzia 
łu w tej spjrawie. 

Dubicze. dnia 19 grudnia 1931 r. 

Z szacunkiem 

Bejnar Alfons 
nauczyciel 

  

  

CURUET 
EIK IZ STS SIT ES TSS 

Nowy starosta grodzki 
objął urzędowanie. 

W dniu dzisiejszym objął urzędo- 
wanie nowomianowany starosta gro- 
dzki w Wilnie p. Wacław Kowalski, 
który przeszedł do Wilna z woje- 
wództwa białostockiego, gdzie zajmo- 
wał stanowisko zastępcy starosty po- 
wiatowego w Białymstoku. 

WIZĘ 31 

Starosta Kowalski pochodzi z Warszawy 
(ur. tamże w r. 1893), w stolicy ukończył 
wyższe studja, t. jj Wyższe Kursy Handlowe 
i wydział prawny Uniwersytetu Warszawskie- 
go (w r. 1924). Brał czynny udział w pi 
niepodległościowej, będąc jednym z czynni: 
szych członków i organizatorów P. O. W. 
W listopadzie 1918 r. wstępuje w szeregi ar- 

Otwarcie 
W dniu 22 grudnia b. r. odbędzie 

się otwarcie „nowowybudowanego 
mostu kolejowego przez rzekę Słucz 
na 155 klm. szlaku Łuniniec—M 
szewicze wpobliżu granicy polsko- 
rosyjskiej. 

Most ten, o rozpiętości około 100 
metrów, projektowany jest przez in- 
żynierów Dyrekcji pp. Wiśniewskie- 
go i Wrześniowskiego, a wykonany 

    

      

  

mji polskiej, w której służy do maja 1922 r. 
ostatnio jako podporucznik. 

jściu z wojska pracuje w sądownic- 
twie, zajmując kolejno stanowiska Sędziego 
Pokoju oraz Sędziego Grodzkiego w Suwał- 
kach i w prokuraturze w Siedlcach. 

W r. 1931 mianowany został radcą woje 
wódzkim w woje:vództwie białostockiem, 0- 

bejmując wyżej wspomniane stanowisko x 
Białymstoku, Brał czynny udział w działal- 

ności społecznej, pracując w szeregu organi. 
zacyj. W okresie swego urzędowania w Su- 
wałkach zajmował stanowisko prezesa sto- 
warzyszenia Rezerwistów i b. Wojskowych, 
był jednym z organizatorów Federacji Pol- 
skich Związków Obrońców Ojczyzny na tam- 
tejszym terenie. 

    

mostu. 
przez warsztaty mostowe w Staro- 
sielcach. 

Na uroczystość otwarcie mostu w 
dniu 22 grudnią wyjechał dyrektor 
kolei inż. Kazimierz Falkowski i na- 
czelnicy wydziałów inż. Bogdanowski 
i Narkowicz. Zostali zaproszeni przed- 
stawiciele władz wojewódzkich KOP 
oraz przedstawiciele kolei ZSSR. 

Tyfus plamisty. 
Dzięki nieprzerwanej akcji zapobiegaw- 

czej przeciwko epidemji tyfusu plamistego 
prowadzonej na terenie m. Wilna, niebezpie 
ezna ta epidemja została niemal kompłetnie 
zlikwidowana. W ub. tygodniu na terenie m. 
Wilna nie zanotowano już ani jednego wy- 

padku zachorowania na tyfus plamisty. 
W ciągu ostatniego okresu chorowalo 

23 osoby na epidemję tyfusu plamistego, z 
czego 6 osób zmarło. Odkażono 28 mieszkań. 

Obecnie prowadzi się akeję zapobiegawczą 
przeciwko epidemji t. zw. świnki. 

Afera oszukańcza w Magistracie. 
Sprawca oszustwa aresztowany. 

W dniu wczorajszym został aresztowany 
mieszkaniec Wilna Franciszek Zacharewiez, 
oskarżony © oszukańcze podjęcie 1.300 zł. 

w kasie magistratu, 
Oszustwo popełnione przez zatrzymanego 

Zacharewicza polegało na tem, że magistrat 
mi. Wilna winien był Mieczkowskiemu 1360 

zł. z tytułu wykonańych przez niego dla ma- 
gistratu robót. „Ptaszek niebieski*, niejaki 
Zacharewicz dowiedział się o tem i postano- 
wił wykorzystać tę okoliczność na swoją ko- 
rzyść. 

W ubiegły piątek zgłosił się więe do ra- 
ehuby magistratu i podając się za Mieczkow- 
skiego zażądał wydania orderu do kasy na 
1.300 zł. 

  

Order na tę sumę został rzekomemu Mie- 
czkowskiemu wydany, przyczem pracowni- 
cy magistratu nie pofatygowali się nawet 
sprawdzić tożsamości interesanta. Otrzymaw- 
szy order rzekomy Mieczkowski udał się do 
kasy, która. wypłaciła mu, 1300 zł, 

Oszustwo wyszło najaw dopiero naza- 
jutez, kiedy do magistrału zgłosił się praw- 
dziwy Mieczkowski i zażądał zapłacenia 
1300 zł. 

O oszukańczem podjęciu 1300 zł. natych- 
miast powiadomiono wydział Śledczy, któ- 
ry wszczął w tej sprawie energiczne docho- 
dzenie. Wkrótce Zacharewicz został aresz- 
towany i osadzony w areszcie centralnym. 

Dalsze dochodzenie w toku. (a). 

KRONIKA 
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| Wtorek 
Dziś: Zenona. 

    
Jutro: Wiktorji. 

  

Wachód słońca —g. 7 m.42 

Zachód ‚ — ©. 15 27 

Spestrzožonia Zakladu Metocrologji U. 8. B. 
w Wlinio z dnis 21/XII — 1931 reks. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 770 

Temperatura średnia 0 

= najwyższa: + 1° С. 

Т majniżeza: — 3° С. 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr przeważający: półn.-zach. 

Tendencja barom.: wzrost, pot. spadek. 

Uwagi: pochmurno. 
MIEJSKA. 

— Przygotowania Arbonu do objęcia ko- 
munikacji miejskiej. W tych dniach defini- 
tywnie zostanie zakończona budowa garaży 

samochodowych na placu przy ul. Legjono- 

wej 2. Garaże te, jak wiadomo, budowane są 

podług ostatnich wymogów techniki. 
W] związku z finalizacją budowy garaży 

w początkach przyszłego tygodnia przyby- 

wa do Wilna cały tabor automobilowy Ar- 
bonu. 

Ogółem przybywa około 50 wozów. 
Arbon, jak się dowiadujemy, z dniem 

1 stycznia zamierza objąć komunikację na 

wszystkich linjach autobusowych. 
-— Budżetowe posiedzenie Magistratu. Ma- 

gistrat m. Wilna pracuje obecnie nad opra- 

cowaniem preliminarza budżetowego na rok 
1932-33, W związku z tem poza normalne- 
mi posiedzeniami w południe odb; j 
również posiedzenia wieczorem. 
za wszelką cenę dąży do przekazania proje- 
ktu budżetowego Komisji Finansowej w po- 
czątkach stycznia żeby najpóźniej w począt- 
kach marca budżet został już przedłożony 
na plenum Rady Miejskiej. 

Zgodnie więc z instrukcjami Urzędu Wo- 
jewódzkiego, nowy preliminarz budżetowy 
miasta wejdzie w życie normalnie z dniem 
1 kwietnia, co niewątpliwie w dużym stop- 
niu przyczyni się do racjonalizacji całokształ 

tu gospodarki miejskiej. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Koło Wileńskie Oficerów Rezerwy za- 

wiadamia swych członków, iż w dniu 30-XII 
1931 roku organizuje wspólny opłatek oraz 
wieczerzę koleżeńską. 

Wzywamy Sz. Kolegów do wzięcia wraz 
z rodzinami udziału w tej koleżeńskiej ro- 
dzinnej uroczystości i prosimy o łaskawe 
wpłacenie do sekretarjatu składki na ten eel 
w kwocie 3 (trzy) złotych od osoby do dnia 
28 grudnia b. r. 

KOMUNIKATY. 
— Uzupełnienie spisów ludności. W dniu 

21 grudnia 1931 roku zostały zwinięte wszy- 

stkie Spisowe Biura dzielnicowe, ą mater- 
jały zostały złożone w lokału Centralnego 
Biura Spisowego przy ul. Trockiej 12. w mu- 
rach po-franciszkańskich. Osoby, które zo- 
stały wskutek jakichś wyjątkowych okolicz- 
ności pominięte lub wiedzą o jakichś po- 
minięciach proszone są o składanie reklama- 
cyj codziennie, poczynając od dnia 22 gru- 
dnia 1931 roku w godz. 9 — 12 osobiście 
łub telefonicznie. Numėr tel. 16-90. 

    

SPRAWY AKADEMICKIE. 
List otwarty Studentów Polaków do 

Studentów Uniwersytetu w Cambridge. W 
Berliner Tageblatt (Nr. 556) z dnia 25 grud. 

nia 1931 r. ukazał się artykuł sprawozdaw- 
czy o dyskusji studentów uniwersytetu w 
Cambridge, na której wysoki dygnitarz nie- 
miecki Rheinhaben dowodził, że natychmia- 
stowa rewizja traktatu wersalskiego, stano- 
wiąca minimum żądań polityki niemieckiej, 
jest najżywotniejszą kwestją polityki św. 
towej. Berliner Tageblatt podaje, że 253 stu- 
dentów (przeciw 36) poparło te żądania nie- 
mieckiego dygnitarza. List studentów Pola- 
ków wyjaśnia dobitnie sprawę korytarza Ko- 
legom studentom uniwersytetu w Cambridge i 
zaznacza, że nieprzebierająca w środkach 
propaganda niemiecka dotarła już nawet do 
prastarych murów uczelni, aby mącić at- 
mosterę głębokich studjów nieistotnemi za- 
gadnieniami zagorzałych szowinistów nie- 
mieckich. List wzywa studentów, aby w imię 
prawdy i ciszy naukowych badań zechcieli 
sprostować poważne nieścisłości niemieckie- 
go korespondenta. 

-—— Wilja Koła Kownian. Dnia 22 grudnia 
o godz. 7 wiecz w lokalu przy ul. Zamkowej 
3 m. 8 odbędzie się wiłja Akademickiego Ko- 
ła Kownian. 

  

  

  

sę orzehi! 

— Senjorat Koła Opieki nad Akademie- 
kiem Polskim Zagranicą. Młodzież Polska 
studjująca zagranicą odczuwała dotychczas 
dotkliwy brak oparcia o przedstawicieli star 
szego doświadczonego społeczeństwa, znają- 
cego dobrze stosunki zagraniczne. Aby ze- 
suolić połską młodzież studjującą zagranicą 
i dać jej trwałe oparcie moralne utworzył się 
dnia 30 listopada 1931 r. Senjorat Koła O- 
pieki nad Akademikiem Polskim Zagrani- 

cą, którego prezesurę objął łaskawie Pan Mar 
szałek Sejmu Kazimierz Ś Iski. 

Skiad Senjoratu: P. Marszalek Sejmu Šwi- 
talski (Prezes arszalek atu Władysław 
Raczkiewicz, Minister W. R. i O. P. Jędrze- 
jewicz, Wice-Minister Korzuchowski, Dyrek- 
tor Departamentu Jędrzejewicz, Prezes PKO. 
Gruber, Płk. Ulrich, Naczelnik Drymmer (se- 

kretarz). ь 
Pan Marszałek Świtalski wydał odezwę 

do ogółu polskiej młodzieży akadem studju- 
jącej zagranicą, w której przypomina mło- 
dzieży, że na niej ciąży obowiązek przygoto- 
wania się do żmudnej pracy dła Państwa i 
obowiązek wyrobienia Polsce słusznej i spra 
wiedliwej opinji w świecie. 

— Wieczerza wigilijna rodziny akademie- 
kiej. rząd Stow. Bratnia Pomoc PMA USB 

w Wilnie urządza w mensie we czwartek dn. 
24 bm. punktualnie o godz. 20 opłatek i wie- 
czerzę wigilijną dla koleżanek i kolegów, 
którzy zmuszeni pozostawać w mieście, są 
pozbawieni rodzinnej uroczystości wigilij- 
nej. Opłat żadnych nie pobiera się. Zapisy 
przyjmuje referent Mensy do dnia 24 bm. 
włącznie w godzinach 12 — 14, 

    

   

    

     

    

   

        

Z KOLEL. 
— Komunikacja kołejowa w okresie Bo- 

żego Narodzenia. Władze kolejowe w dzień 
Wilji Bożego Narodzenia o godz. 6 wiecz. 
wstrzymają wszelki ruch towarowy w 6b- 
rębie Wileńskiej Dyrekcji Kolejowej. Przer- 

wa w ruchu towarowym będzie trwała aż de 
dnia 26 grudnia godz. 6 rano. Natomiast to- 
wary łatwo się psujące będą dostarczone w 
pierwszy dzień świąt wraz z transportami 
wojskowemi. 

Ożywienie ruchu kolejowego. W osta- 
tnim tygodniu przedświątecznym na terenie 
Wileńskiej Dyrekcji Kolejowej zanotowano 
znaczne ożywienie w ruchu towarowo-pasa- 
żerskim. Codziennie przechodzi około 50 po- 
ciągów z towarami i pasażerami. Również 
ożywiony ruch kolejowy panuje na stacjach 
granicznych. Do Łotwy prżez stację Turmon- 
ty codziennie przechodzą naładowane pociągi 
towarowe, Najwięcej idzie pociągów z manu- 
fakturą i galanterją świąteczną, Do Rosji so- 
wieckiej przez Stołpce i Olechnowicze wy. 
wozi się również najwięcej manufaktury, ma- 
szyn, cyny i olejów. Do Prus Wschodnich 
przez stację Raczki najwięcej przechodzi wa- 
gonów żywego inwentarza, drobiu, cukru i 
drzewek. 

  

     

   

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 
— Organizowanie Związku Rezerwistów 

Żydów. Komitet Organizacyjńy przystąpił do 
organizowania Związku podof. rezerwy i re- 
zerwistów i b. Wojskowych Żyd. Rzeczypós- 
politej Polskiej na Województwo Wileńskie. 

ZABAWY. 
— Bal Sylwestrowy. Zarząd Oficerskiego 

Kasyna Garnizonowego m. Wilna urządza 
w dniu 31 grudnia 1931 r. Bal Syłwestrowy. 

Z braku posiadania dokładnych adresów, 
Zarząd nie był w stanie ich rozesłać, 

Pragnący otrzymać zaproszenie proszeni 
są o łaskawe zgłoszenie się do Kasyna Car- 
nizonowego, Mickiewicza 13 od dnia 28 b.m. 
do 31 b. m. od godz. 18-ej do 19-ej. 

— Dancing towarzyski. Staraniem Patro 
natu Więziennego odbędzie się w sobotę 
dnia 26 b. m. Dancing towarzyski w cukier- 
ni Czerwonego Sztralla. Całkowity dochód 
przeznacza się na odzież dla dzieci więź- 
niów w ochronie Patronatu. 

Początek o godz. 23-ej. Wstęp 2 zł., dla 
akademików 1 zł. 

RÓŻNE. 
— Nakaz Min. P. i O. S. Inspektorat Pr. 

otrzymał z M-stwa Pracy i Opieki Społecznej 
nakaz zwrócenia szczególnej uwagi na prze- 
strzeganie w rolnictwie, przemyśle, handlu 
i komunikacji obowiązku zatrudnienia na ka- 
żdych 50 pracowników i robotników przy- 
najmniej jednego inwalidy, ciężko poszkodo- 
wanego. 

W szczególności należy zwracać uwagę, 
aby przy przyjmowaniu do pracy bezrobot- 
nych, żywiciełi rodzin, zwołnionych mężatek 
i nieletnich, uwzgędniani byli również inwa- 
lidzi wojenni w liczbie proporcjonalnej do 
ogółu zatrudnionych 

Za uchylenie się od tego obowiązku bedą 
wymierzane z całą bezwzględnością wysokie 
kary administracyjne. 

EET POR SEO SYRT Z OWEROWOOAWOZR CZOP ORCCE NSI 

Dwa wyroki śmierci 
za bestjalskie zamordowanie swego towarzysza 

pracy i podróży. 
W dniu 26 bm. przodownik polieji w Bra- 

sławiu powiadomiony został, iż opodal tra- 
ktu wiodącego z Brasławia do Ikaźni leżą 
zwłoki mężczyzny z odeiętą głową, 

Wszezęte natychmiast śledztwo ujawniło 
ścinające krew w żyłach szezegóły. 

Oto pies policyjny w odległości 34 matr. 
od miejsca, gdzie leżał zamordowany, odna- 
lazł ukrytą w krzakach okrwawioną głowę. 

Oględziny sądowo-lekarskie stwierdziły 
na tułowiu szereg zadraśnięć, zaś na głowie 
10 ran. Rany te nie były Śmiertelne i pasmo 
żyeia ofiary przecięte zostało dopiero po o- 
derznięciu głowy czego dokonano przy peł- 
nej przytomności napadniętego, który jed- 
nak w tym momencie był pijany, o czem 
šwiadezyly ślady alkoholu, skonstatowane w 
organizmie. 

Zamordewanego nikt w okoliey nie znał 
i tylko dzięki energji i sprężystości władz 
śledczych zdołano ustalić osobistość ofiary. 

Okazało się, że wieczorem dn. 1 grudnia 

trzej młodzi mężczyźni, jak wynikało z roz- 
mowy, prowadzonej przez nieh, robotniey po 
wracający do kraju z Łotwy, spożyłi kolację 
w domu Franciszki Pużyrowskiej w Brasła- 
wiu, przyczem wypili znaczną iłość wódki. 

Wszyscy trzej opuścili mieszkanie już 
dobrze podchmieleni i udali się w dalszą 

drogę. 
W zamordowanym rozpoznano jednego z 

goszezących u Pużyrowskiej. 

Dalsze śledztwo doprowadziło do odna- 
lezienia towarzyszy zamordowanego, a więc 
Włodzimierza Bezdzieła i Mikołaja Sadow- 
skiego, jak się okazało, mieszkańców wsi 
Wiesiołowo, gm. jodzkiej, którzy aczkolwiek 
narazie wypierali się winy, to jednak, pod 
naporem zgromadzonych dowodów, przyzna- 

li się do zamordowania swego tewarzysza, 
Wiktora Janulewieza, również mieszkańca 
tejże wioski. 

Mordu dokonali celem ograbienia Janu- 
lewieza z posiadanej zaoszczędzonej gotówki. 

Obaj zbrodniarze przekazani zostali są- 
dowi okręgowemu, który sprawę ich rozpo- 
znawał wczoraj w trybie doraźnym w Bra- 
sławiu. 

Na miejsce wyjechali: prezes Sądu okrę- 
gowego p. Miehał Kaduszkiewiez, j. przewo- 
dniczący, pp. sędziowie Józef Zaniewski i 
Mieczysław Szpakowski (członkowie trybu- 
nału),sekretarz p. Leon Wiłkaniee i podpro- 
Zi p. Korkuć jako rzecznik oskarże- 

Oskarżeni, z których Bezdzieł liczy lat 18, 
a Sadowski lat 22 przyznali się zasadniczo 
do winy. 

W obronie ich wystąpili z urzędu obroń- 
cy sądowi Frement Romanas-Romanowski i 
Simon Gieliszkowski. 

Przeprowadzony przewód sądowy zobra- 
zował przebieg zbrodni, przyczem ustalił, iż 
celem zatarcia Śladów mordu głowę od tu 
łodwia odciął ofierze osk. Bezdzieł. ‚ 

Po wysłuchaniu oskarżenia i obrony, sąd 
udał się na naradę, poczem ogłosił wyrok, 
którego mocą uznał obu oskarżonych za win 
nych dokonania inkryminowanych im zbrod- 

ni i skazał ich na karę Śmierci przez powie- 
szenie. 

Obrońcy skazanych odwołali się do Pana 
Prezydenta z prośbą © ułaskawienie, 

Egzekucja, o ile P. Prezydent nie skorzy-
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Kalosze na największą słotę i niepogodę. Nawet 
podczas wielkiego błoła obuwie pozostaje suche 

Ciepłe całogumowe śniegowce dzieciece, 
obramowane aksamitem. 
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do ogłoszeń świątecznych. 

Od poniedziałku 21.XII. 

I Ona 

Podajemy do wiadomości P. T. Panów Kupców, 

że posiadamy komplet klisz ogłoszeniowych, któremi 

moglibyśmy, na żądanie, ilustrować lch ogłoszenia, bez 

specjalnej dopłaty. Klisze te przeznaczone są specjalnie 

Administracja „Kurjera Wil.* 
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Tadż przedświaleczna! 
SKLEP OBUWIA Poleca wykwintne 
R K p 0 N l K damskie i męskie 

uł. Wileńska 25. 
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Kim Miejskie | © cos. «0-0 
SALA MIEJSKA 

m. Ostrobramska 5. | Początek o godz. 4. 6, 8 i 10 wiecz. Ceny miejsc: balkon 3 

Program świąteczny. Najdowcipniejszy film świata! B 

miać się będą wszyscy! Król wesołków, genjalny komik 

BUSTER NA FRONCIE suste:; 
NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe. 
WKRÓTCE! 

Bźwięk. Kino-Teatr 

Wileńska 38, tel. 9-26 

Dziś! Władczyni serc ludzkichi 
Królowa dźwiękowego ekranu 

Sźwięk. Kino-Teatr 

Hollywood 
Miekiow. 22, tel. 15-28 

Dźwiękowe Kino 

C6/INS 
mi, Wielka 47, tel. 15-41 

prod. francuskiej! 
Potężny dramat 

erotyczny p. t. 

Dziś! Dramat miło- 
ści dwojga przyjaciół 

do jednej kobiety. 

W rolach głównych: Jack Holtkt. stworzył nową kreację, 

OGNISKO 
(obok dworca kolejow.) 

kowe i Kronika telegraf. P.A.T. Początek o godz. 4, 6, 

Pola Negri w wie Dz!śŚ i dni następnych do dnia 25.XII. 
włącznie. Słynna nasza rodaczka 

W rolach głównych męskich Nils Asther i Paul Lukas. 

  

CHATA ZA WSIĄ 
W rolach głównych: Irena Jedyńska I K. Skalska. Z dostosowaną do akcji muzyką, 

Buster przeż. na froncie i na tyłach jako żołnierz i miljoner. 

Dia młodzieży dozwolone. 

Największa atrakcja sezonu: Wiekomiejskie ułice z bohaterem „Marocco“ Garry Cooper'em. 

Jeannette Mac Donald 

Narzeczona z loterii 
NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe. Początek seansów o godz. 4, 6, 8.i 10'15, w dnie świąt. o godz. Ż-ej. 

Dziś! Po raz pierwszy w Wilnie! Najbardziej imponujący przebój w sezoniel 100% dźwiękowiec 

Salto-mortale 
NAD PROGRAM: Urozmaicone dodatki dźwiękowe 

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

Noce Marokańskie (Krew na pustyni) 
tysty w „Łodzi Podwodnej” orsz Dorothy Sebastian i Ralph Graves. NAD PROGRAM: Atrakcje dźwię- 

dramacie erotycznym p. t. 

Film ten ilustruje karjerę słynnej aktorki i dzieje jej licznych i skandalicznych miłostek. 

ŚWIĄTECZNY EROGRAM; Od dnia 26 grudnia r.b K r Vv S$ t y n a z Janet Gaynor w roli głównej 

w 

bronzowe na wysokim obcasie. 

Ć NASZE WYSTAWY. 

Fason 2862-01 
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Ceny konkurencyjne. mą 
(0 gr., parter 60 gr. Kasa czynna od 3.30 do 10 wiecz. 

uster Keaton 
popea humoru. 

w swojej najlepszej i naj- 
nowszej kreacji dźwiękow. 

Tysiące niezwykłych przygód, jakie 

Pczątek o godz. 4-ej, w dnie św. o Ż-ej. 

w porywającym dramacie 
śpiewno-dźżwiękowym p.t. 

m Wielki triumf uwielbianej gwiazdy o słowiczym 
głosie i najpiękniejszych nóżkach. W rolach 
głównych: John Garrick i Joe E. Brown. 

Reż. wszechówiatowej sławy E. A. Duponta. 
W rolach głównych: fascynuj. Gina 5 
oraz Daniel Mendalile. 

która śmiało stanąć może obok słynnej roli tego ar- 

8 i 10.30, w dnie świąt.o godz. 2-ej. Ceny od 40 gr. 

Miłostki aktorki lkim 8-mioaktowym 

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

  

Wielki podwójny 

Charlie Chaplin >>; pelnej 

2) Wzruszający dramat 
polski w 8 aktach p. t. Bunt 

Kino-Teatr 

LUX 
Biekiew. 11, tel. 15-61 

Dziśl 
1) Największy ulubie- 
niec miłośników kina 

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

progrem! Dziśl 
a łzy śmiechu i wzruszenia w swej 
humoru 8-mioektowej komedji p.t. Aby żyć 
krwi i żelaza 

Ceny miejsc od 40 gr. 
  

JUŻ WYSZEDŁ Z DRUKU 

ILUSTROWANY 

KALENDARZ-ALMANACH 
„KURJERA WILEŃSKIEGO" 

rox 1932 ROK 

WSZYSTKO DLA WSZYSTKICH 
W JEDNEJ KSIĄŻCE F KALENDARZ     

Geografja, historja, literatura, ma- 

larstwo, rzeżba, wynalazki, odkry- 

cia, statystyka, prawo, medycyna, 

kosmetyka, rolnictwo,ogrodnictwo, 

weterynarja fotografja, sporty, har- 

cerstwo, wychowanie fizyczne, mo- 

dy, wskazówki dla gospodyń, rady 

praktyczne, gry i zabawy i wiele 

  

+= {И 
44 50% miłą (ul 

J 
23 udziela na wszystkie oryginalne 

dr — wyroby chińskie i japońskie — 

jako to: porcelanę, kimona, berbatę 

NE zieloną, kwiatową, czarną, mieszaną 

5 EE mieszaną czarną i in. gat. 

Próby na miejscu bezpłatnie. 
3 1)> 

x_ Przedstaw, Pol.-Chin. T-wa H. P. 

CHEN-CHIK-FEN 

Polska Składnica Sportowa 

„START“ 
Wilno, Mickiewicza 9, 

Z
 

w 
07
 

  

  

różnych najciekawszych rzeczy. 

Wszystko to opracowane przez wy- 

  

bitnych specjalistów tworzy razem 

ENCYKLOPEDJĘ ŻYCIA CODZIENNEGO 

na 304 stronach, w formie kilku tysięcy artykulików. 

Czytelnicy nasi, którzy się zgłoszą bezpośrednio do naszej Administracji 

(Jagiellońska 3-1, tel. 99), otrzymają Kalendarz-Almanach za znižoną 

cenę zł. 1.50. Wraz z przesyłką pocztową7zl. 2. 8721     
"Wydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka x ogr. odp. 

  

W. CHARYTONOWICZ iSka | 
APTECZNY D./H. 

Wilno, Mickiewicza 7, tel. 9-71. 

Największy wybór 

perfum, kosmetyków, środków gospodarczych. 

Zamiast małowsrtościowych podarków, 

udzielamy 10% rabatu świątecznego 
CENY NAJNIŻSZE 

Oddział hurtowej sprzedaży: Wielka 58, tel. 3-92   
Drukarnia „Zmicz”, Wiln 

Fason 9905-03 
Eleganckie zamszowe czółenko czarne lub 

  

IL E N-s RA 

Fason 212 

  

Najodpowiedniejsze obuwie dla dzie- 
ci w domu. Bardzo ciepłe i wygodne. 

WIELKA NAGRODA 
Celem rozpowszechnienia naszego przedsię- 

biotstwa między czytelnikami niniejszego pisma, 
firma nasza postanowiła rozdać tytułem wielkiej 
nagrody rozmaite towary. Każdy czytelnik 
może otrzymać 

zupełnie bezpłatnie 
(podług naszych warunków) premję w postaci 
kamgarnu na ubranie, kostjumy damskie, bieliznę 
damską, męską pościelową, kołdry watowe, ze- 
garki, ipstrumenty muzyczne. aparaty fotograficz- 
ne, filmowe i inne przedmioty wartościowe, 
jeżeli nadeśle prawidłowe rozwiązanie niniejsze- 
go zadania: 
  

| B-z p-a-y n-e-a k-ł-cz- | 
  

Kreski naležy zastąpič literami, aby otrzymać po- 
wszechnie znane przysłowie. Udział w konkursie 

dla otrzymania nagrody jest bezpłatny. Niema 
żadnego ryzyka. Niepowodzenie wykluczo- 
ne. Rozwiązanie prosimy nam przysłać w liście, 
lub na zwykłej pocztówce z podaniem dokład- 

    

nego adresu, na co W. P. otrzyma szczegóły 
i niespodziankę. 

Pola amopomor Włókiemnica 
ŁÓDŹ V, skrz. poczt. 7, oddz. 119. 

DST ISTAT 
  

Małopolski Zakład Kredytowy 
Lwów, Kopernika 11 

Zawiadamia swych P. T. klientów że agent 
Franciszek Pawłowicz więcej dla naszej insty- 
tucji nie pracuje i nie jest upoważniony do przyj- 
mowania zamówień, ponieważ nieprawnie pobierał 
dalsze raty przy przyjmowaniu zamówień na ob- 
Kgacje Państwowe w spłacie ratalnej. 
  

  

  
NA PODARKI GWIAZDKOWE 

tanie pończochy jedwabne, 

skarpetki przędzowe, pończosz- 

ki dziecięce i chustki do nosa 

poleca: 

ANTONI GŁOWIŃSKI 
Wileńska 27.     

  

górnośląski 
koncernu 

Wegieli Koks 
„PROGRESS“ 

Fason 1645-20 
Wytwornie ozdobiony boksowy pantofelek 
na pół-wysokim obcasie. 

Fason 1875-98 
Całogumowe śniegowce, gustownie ozdo- 

bione. Zapinane na zatrzask. 

  

  

INDYKI 
tuczone 

Cena niska. 

KAWA 
palona 

znane aromatyczne 

mieszanki palarni 
Jana Arnolda 
codzień świeża 

od 7 40 18 zł. za klg. 

WĘDLINY 
wiejskie 

w najlepszym gatunku. 

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, 

cukierki owocowe 
zł. 2,80 za klg. 

Poleca 

DOM HANDLOWY 

$ ОАНЕ I ła 
Mickiewicza 23 
Telefon 8-49 

  

  

  

GOTÓWKĘ 
lokujemy bezpłatnie, 
gwarancje solidne, 
majątki, folwarki, 
działki i place, przy 
minimalnej gotówce 

domy dochodowe, 
osobniaczki z ogród. 
od 6000 zł., ny, 
dzierżawy, ena 
wolne, sklepy, poleca 

Dom H.-K. „Zachęta** 
Mickiewicza 1, tel. 9-05 

Krawiec Damski 
J. Wajner 

ul. Niemiecka 14, tel. 1546 

  

  
! 
| 

Pracownia OBUWIA 

M. 
Bonifraterska 6 

PRZYJMUJE UBSTAŁUNKI i REPERACJE 
oraz reperacje kaloszy i śniegowców. 

DRZEWIŃSKI 

  

  

  af 
RABKA Zdrój 
Najzdrowsza miejscowość 
dla dzieci — Rentowna 

i pewna lokata kapitału— 

Wille przynoszące 10—12 

procent rocznego dochodu 

netto od włożonego kapi- 

tału — sprzedaje już od 

10.000 zł Koncesjonowane 

Biuro „Informator” 

WŁODZIMIERZA HUKA 
Informacje bezpłatne. 8773 

  

OKAZYJNIE. 
'Palta zimowe damskie i 

męskie, dachy i inne futra, 

obuwie, skórki, ubra- 

nia, jedwabie, bieliznę, 

swetry, pianina, fortepia- 
ny, motory elektryczne, 

złoto, srebro, brylanty i 
wiele innych pozostałych 
z licytacji rzeczy sprze- 
daje tanio — LOMBARD, 
ul. Biskupia 4, tel. 14-10, 
(od 9-ej do 2-ej po poł   iod 5 do 7 w.) 8602 

  

„Ś-to, Jańska 1, telefon 3-40. 

O Sida 

MEBLE czesne 
pierwszorzędnej jakości 

poleca firma 

B. ŁOKUCIEWSKI 
Wilno, Wileńska 23. 

— CENY ZNIŻONE —   
Reprezentacja Okocim- 
skiego Browaru — Wilno, 

ulica Piłsudskiego Nr 17, 
telefon Nr. '1-61, poleca 
swoje znakomite PIWA 
jak marcowe, eksportowe 
i*pórter. 7855 

Cukiernia i Piekarnia 
Woronowicz S. 

Wielka 16, poleca codz. 
świeże pieczywa, ciastka, 

cukierki i herbatniki. 
8069 

Pracownia walizek 
i wyrobów skórzanych 
M. RAN, Niemiecka 31, 
przyjmuje obstalunki i re- 
peracje. Ceny przystępne 

7859 

  

  

  

Wyprzedaż artykuółw 
sportowych 

w SKŁADZIE BRONI 

Wileńska 10 
8769   

poleca przyjm. zamów. na sezon 
firma ko Fi D L E R, V Ino, jesienny i zimowy edicE 

Makowa 15/19, tel. 13-55. Skład Nr. 999. najnowsz. mod. na r. 1932 
E 7858 

Zaklad Krawiecki 
F. WALTERA 

ulica Dominikańska 8—4. 
Wykonanie solidne. 

Ceny dostępne. 8776 

Krawiec damski 
E. DUBONIEWICZ 

ul. Zamkowa 10, m. 2, 
przyjm. wszelkie obstal: 
futra płaszcze i kostjumy 
suknie. Ceny dostępne. 

7685 

PRACOWNIA 
DAMSKICH UBRAŃ 

pę,LKTZĄ” 
Wilno, W Stefańska 13-4 
Przyjmuje wszelkie zamó- 
wienia. Wykonanie so- 
lidne. 8734 

Pracownia krawiecka 
LonginaKulikowskiego 

ul. Wielka 13, 
przyjmuje zamówienia ne 
roboty męskie i damskie 
oraz futra. Wykon. solidne. 
Ceny dostępne. 6812 

  

  

ZAKŁAD 

ELERTRO-TECHNICZNY 
„ELEKTROPRĄD" 

Szopena 3. 
Przyjmuje wszelkie roboty 
elektr. i ładowanie aku- 
mulatorów 8775 

Mieszkania 
4—5 pokojowe ze wszel- 
kiemi wygodami do wy* 
najęcia. Szopena Mr. 3 
aan 

Garaż 
do wynajęcia Kolejowa 15 

      

byli wielkie powodzeni” 

Od roku 1843 istnieje ; 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 26 

Meble 
jadalne, U ae pa 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, | 
na dogodnych warankach | 

I NA RATY. | 
NADESZŁY NOWOŚCI. | 

8324 

  

Pol i Klemens 
ul. Wileńska 14. 

Poleca prace w dziedzinie 
fryzjerskiej, jak farbowa- 
nie włosów, perukarstwo 
i elektryczną ondulację. 
Dla urzędniczek 40%, zn. 

8777 

Salon 
Dameko-Męski AMINA 
Milosierna 2—poleca pra- 
ce w dziedzinie fryzjer- 
skiej, jak farbowanie wło- 
sów i perukarstwo. Wy- 

konanie solidne, Ceny 
zniżone, 7385 

Zakład Fryzjerski 
‚ $. Mełameda 
ul. Šw. Ignacego 12 

po przeprowadzeniu grun= 
townego remontu poleca 
się Sy. Klijenteli. 7852 

  

  

  

Fryzjer męski 
A. Chołow 

ul. Mickiewicza 41 
Dla urzędników i student. 
zn. 30%. Robota solidna. 
Spec. wykon. manicure, 

7686 

Zakład Fryzjerski 
„MAX* Kalwaryjska ll 
zawiadamia, że został ra- 
angażowany fachowy pra- 
cownik damski. Ceny bar- 
dzo przystępne. 8736 

  

  

Pierwszorzędny 
Zakład Fryzjerski 

CH. GOLD—Rudnicka 13 
(róg Dziśnieńskiej). Salon 
męski i damski zaopatrz. 
w najnowsze elektr. apar 

higjenicz. urządz. 7794 

reperuję Pianina (242! 
wynajmuję — Mickiewicza 
37—32, Wiejście z ulicy 
Ciasnej, p. Estko. 7702 

DŹWIĘKOWA” aparatura 
do lokali rozrywkowych 

(kino i t. p.). w dobrym 
stanie okazyjnie do sprze- 
dania Kalwaryjska 99-1 

  

  

  

i za 325- zł. Fortep'am &° dobrym 
stanie do sprzedania. 

Zarzeczna 25-5 
Tamże pokój do wyna- 

jęcia dla samotnego. 

  

Znana orkiestra 
lorganoła jazz-harm. 

St. Uzdowskiego poleca 
swoje usługi na bale. 

Dowiedzieć się, Rest. Eu- 
ropa vel tel. 15-95 od 9-1 

8724 

Spec. sklep pończoch 

Pogotowie Pończosznicze 
Wileńska 30. A. Obu 

chowski, olbrz. wyb. naj- 

modn. kolorów, wykwintne 

podnoszenie oczek nspo- 

czekaniu. Ceny niskie. 
8723 

m 
Sklep gastronomiczny 

N. Jezierski Wielka 47 
polece na święta różne 

towary, karty do gry po 

cenach zniżonych o 20% 

8725 

Liperdnia lekcje 
indywid. lub w grupach. 
Uli. 3-go Maja 7, m. 11. 
orozumieć się w godz. 

9S—K 4 35%, 8626 

    

  

Salon Damsko - Męski 

Nr. 295 (2237) 

  

p Fason 9837-21 

Eleganckie półbuciki lakierowe, które zdo- 

  

Fason 1885-05 

Całogumowe czarne šniegowce na pase- 

czku, z gustownym kołnierzykiem gumowym. 

  

MH Kenigsberg 
Choroby skórne, 

weneryczne 
1 moezopłeiewe, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 1 

od g dz. 9—12 1 4—8. 

  

Lekarz-Dentysta 

L. ASS 
Wielka 32, m. 6 

przyjmuje od !0—] i 3—6 

7056 | 

Lekarz-Dentysta 
B. Leskies-Kłok 
Wilno, Wileńska 15 m. A 

Przyjm. od 10—2 i 4—7.. 
8771 

Lekarz-Dentysta 

D. Frydman Jagz: 
ul. Wielka Nr. 4 

Nowość Korony i mostkó 
porcelanowe z gwarancję: 

alk i A 
Lekarz-Dentysta 

P. Zarchi 
ul. Wielka 18 

Zęby sztuczne na złocie” 
i kauczuku, godz przyjęć: 
od 9—2 i od 4—7 wiecz. 

8391 

Lekarz-Dentysta 

M. Goldbarg 
uł, Wielka 26 

Choroby zębów i jamy 
ustnej 

Godz. przyjęć od 9—7 w. 
8415 

Akuszerka 

Mara drze 
przyjmuje od 9 r. do 7 w. 
przeprowadzka się 

uł. Miekiewicza 22, m. B 
tel. 14-05. W. Z. Nr 309% 

Akuszerka - 

Marja Latnorowa 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz.. 
ułica Kasztanowa 7, m, 5. 
W. Z. P. Nr. 69. 8520 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Zamkową 3, m. %. 
tamże gabinet kosmetycz- 
ny, usuwa zmarszczki, bro 
dawki, kurzajki i wągry, 
W. Z. P. 48. 8325 

Tydzień modu naturalnego. 
Organizuje 

T-wo Pszczelarskie 
w dniach od 17 do 23 b.m.. 
Miód gwarantowany 
z własnych pasiek. Sprze— 
daž na wagę po cenach 
niskich przy ul. Zawałnej 9> 
Syndykat Rolniczy. 8720“ 

murowany 2: 
D 0 M ogrodem do» 
sprzedania na bardzo do-- 
godnych warunkach. In- 
formacje w Związku Wła=- 
ścicieli Nieruchomości — 

Gdańska 1 —6 

W folwarku MARKUCIE— 
SWISTOPOL m. WILNO> 

Sprzedają się 

PARCELE 
na dogodnych warunkach. 
Zgłoszenia u właścicielki 
tegoż majątku. 8735 

WYSOKI PROGBNT 
ZA POŽYCZENIE 5000 Zt.. 

pod dobrą gwarancją 

Sklep win i wódek 
Antokolska 169. 733. 

HNEBEAREN 
Popierajcie 

przemysł 

" krajowy 

[ELLLLULI 

      

  

      

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis.


