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Bieżące zadania lady Przemycłowo-Mandlowej w Wilnie 
Wywiad u p. Dyrektora d-ra Władysława Barańskiego. 

Od chwili powołania na stanowi 
sko 3-go wice-ministra skarbu, dyre- 
ktora Izby P.-H. w Wilnie prof. Wła- 
dysława Zawadzkiego, w ciągu szere- 
gu miesięcy placówka ta nie miała o- 
ficjalnego kierownikat 

Przesilenie na stanowisku dyre- 
ktora zlikwidował zarząd Izby w ten 
sposób, iż ustanowił etat vice-dyre- 
ktora, z pełnemi kompetencjami na- 
czelnego kierownika instytucji. 

Na to odpowiedzialne stanowisko. 
powołany został radca Ministerstwa 
Rolnictwa, znany w szerokich sferach 
przemysłowo-handlowych, jako kon- 
sułtant w sparawach drzewynch Izby 
Wileńskiej Dr. Władysław Barański. 
P. Dyrektor Barański chętnie zgodził 
się na udzielenie nam wywiadu, któ- 
ry zamieszczamy w celu zorjentowa- 
nia sfer gospodarczych, co do bieżą- 
cych prac, zadań Izby Przemysłowo- 
Handlowej, powołanej do generalne- 
go reprezentowania i obrony intere- 
sów życia gospodarczego Ziem Półno- 
cno-Wschodnich. 

Ze względu na rozleglošč tematu, 
ograniczamy się w tym wywiadzie do 
omówienia najważniejszych kwestyj 
bieżących w świetle ustosunkowania 
się do nich nowego kierownika Izby. 

— Panie Dyrektorze — rozpoczy- 
namy rozmowę — czy przedsięwzięte 
są jakieś kroki do wzmożenia akcji 

, propagandowej" na rzecz postulatów - 
: arczych terenu, które znalazły 

swój wyraz w znanym memorjale, о- 
pracowanym i wydanym w swoim cza 

pod patronatem Izby Przemysło- 

wo-Handlowej? 

— Oczywišcie tak. Otóż w myśl 
swych zamierzeń przeprowadzenia pe 

wnych zmian w wewnętrznej organi- 

zacji Biurą Izby, powierzyłem już na- 
wet jednemu z referentów, prowadze- 
nie nowego, nieistniejącego dotąd for 

malnie działu sprawozdawczo - pra- 

sowego. 
Drugim wyodrębnionym działem 

ma być dział szkolnictwa i oświaty 
zawodowej. 

Na warsztacie pracy znajduje się 
sprawa regulaminu wewnętrznego 
działalności Biura. 

— W czem się wyraża obeenie 
działalność Izby i co jest przedmiotem 
jej największej troski? 

— W zakresie właściwej „działal- 
ności zabiegamy przedewszystkiem o 

zwrócenie uwagi na podstawowe ar- 
tykuły produkcji naszego terenu: 
drzewo, len, przetwory rolniczo-ho- 
dowlane, skóry. 

Nie potrzebuję chyba podkreślać, 
iż zdajemy sobie tutaj sprawę, że ra- 
dykalne rozwiązanie tych zadań w 
seńsie tez wspomnianego przez pana 
memorjalu nie jest możliwe i działal- 
ność naszą kierujemy ku przygotowa- 
niu się do ich realizacji, kiedy warun- 
ki na to pozwolą. 

— (o zrobiła Izba w zakresie drze- 

wnictwa? 

— Przygotowaliśmy materjały na 
konferencję w Ministerstwie Przemy- 
słu i Handlu, która odbyła się 15 bm. 

i ustaliła program państwowej poli- 
tyki drzewnej na rok 1932. Na tym 

odcinku specjalnie zaakcentowane bv 
ły przez nas i ogólnym aplauzem przy 
jęte tezy pogłębienia rynku wewnę- 
trznego. 

— Chodzi tu, zdaje się, o sprawę 
budownictwa drewnianego? 

— O tem właśnie chce mówić, 

gdyż w istocie konkretnie rzecz bio- 
rąc chodziło tu o usunięcie pewnych 
ustawowych trudności, krępujących 

budownictwo drewniane, zlikwidowa- 

nie polityki banków wobec finanso- 
wania budownictwa _ drewnianego, 
przeznaczenie pewnych sum z fun- 

duszów na budownictwo mieszkanio- 

we, tudzież i na budownictwo drzew- 

ne, budowa w drzewie gmachów pań- 
stwowych typu drzewnego, jąk szkół 
powszechnych, stražnic K.O.P., wre- 
szcie sprawa kostki drzewnej, jako 
środka budowy nawierzchni dróg. 

— A propos kostki drzewnej, jaki 
jest los projektu wyłożenia nią ulie 
w Wilnie? 

— Decyzja w tej sprawie w każ- 

dym bądź razie jeszcze nie zapadła, 
lecz w; sferach wojewódzkich projekt 
ten cieszy się całkowitem zrozumie- 
niem. 

Izba dotychczas patronowała tej 
inicjatywie, nie zajmując jeszcze de- 
finitywnego stanowiska, choć je nie- 
wątpliwie zajmie, zwłaszcza, iż zdo- 
była już materjał porównawczy z ma- 
gistratów szeregu wielkich miast za- 
granicznych, który wyraźnie przema- 
wia na korzyść projektu. 

— Czem się wyraża zastój w drze- 
wnietwie? 

— Odpadnięciem rynków zagrani- 
cznych, przedewszystkiem niemieckie 
go naskutek nieodnowienia umowy 
drzewnej i spadku pojemności tego 
runku. Dalej na rynku francuskim 
kontyngentowanie wwozu drzewa od 
bywa się w proporcji dła Polski nie- 
korzystnej. Jeśli chodzi znów o rynek 
angielski, to na eksporcie naszego 
drzewa odbija się spadek funta oraz 
walut skandynawskich, co w sumie 
stworzyło dla nas konkurencję trud- 

ną do zwalczenia. 
— Jakie są usiłowania w zakresie 

eksportu drzewa? 

— Aktualną nie przestaje być spra- 
wa w zakresie zbytu papierówki. Izba 
stara się o uzyskanie możliwości ot- 
warcia spławu na Niemnie dla loko- 
wania jej na fabrykach wschodnio- 
pruskich w Tylży. 

— Jakie widzi pan możliwości zre- 
alizowania tej sprawy? 

— Sprawa otwarcia Niemna ma 
być omawiana w początku przyszłe- 
go roku w Lidze Narodów, tak, iż Iz- 
ba ma nadzieje, że zostanie ona zała- 
twiona zgodnie z interesami zarówno 

Polski, jak i Litwy. 

— (Co może ponadto powiedzieć 
P. Dyrektor o sytuacji na wewnętrz- 
nym rynku drzewnym? 

— Jeżeli chodzi o rynek wewnętrz- 
ny to zastój w drzewnictwie pogłębia 
ogólny spadek konsumpcji i niepo- 
pularność drzewa, jako środka budo- 

wlanego. 
Izba nasza podjęła pierwsza w Pol- 

see pracę nad kodyfikacją zwyczajów 
handlowych t. j. zwyczajowych przepi 
sów: dotyczących warunków tranzak- 

cji drzewem, mających b. ważne zna- 
czenie w postępowaniu arbitrażowem, 
w sądach polubownych itd. 

Dążymy do stworzenia porozu 
mień międzynarodowych, regulują- 

cych podaż, do uporządkowania eks- 
portu drzewa przez utworzenie orga- 
nizacyj eksportowych oraz jeśli mowa 

o wzmożeniu wywozu do Anglji, to 

zabiegamy o premje taryfowe, stawia- 
jące nas zpowrotem w równych szan- 
sach z państwami skandynawskiemi, 

Finlandją i ZSSR., jako największy- 

mi naszymi konkurentami na tym 

rynku. 
— Sprawa eeł wywozowych? 

— Wypowiedzieliśmy się w spra- 
wie zniesienia wysokich ceł wywozo- 
wych na osikę, nie mających już ra- 
cji bytu po wprowadzeniu monopolu 
zapałczanego. W sprawie ceł na ołszę, 

zaproponowaliśmy obniżenie dotych- 

czasowego cła ulgowego. Wracając 

do środków: odprężenia ciężkiej sytu- 

acji na rynku wewnętrznym ufamy, 

iż wniesiona do Sejmu ustawa O za- 
stawie rejestrowym na drzewie, z 
chwilą jej uchwalenia i wcielenia w 
życie, będzie w tej mierze skuteczna. 

Po tych wyczerpujących informa- 
cjach, co do sytuacji w drzewnietwie, 

przechodzimy do zagadnienia Iniar- 

skiego i poczynań w tej dziedzinie Iz- 

by. 
— Wydaje nam się, iż zagadnienie 

Iniarskie, mimo, iż tyłu ma orędow- 

ników, nie jest należycie postawione? 

— (o do Izby — mówi p. Dyt. 

Barański — to staramy się o rozwią- 

zanie kilku problemów. posiadają- 

cych poważne znaczenie praktyczne, 
aczkolwiek napozór niezbyt efektow- 
nych. 

Przeprowadziliśmy np. ankietę 

wśród odbiorców lnu polskiego zagra 

nicą, co do jego wad. Rezultaty ankie- 
ty wykazały możliwości poprawy lnu 
polskiego kosztem stosunkowo nie- 
wielkich wysiłków, które chcemy u- 
skutecznić przez zorganizowanie kup- 
ców i eksporterów lnu. Już w tej 
chwili Izba ma w swojem ręku kon- 

trolę nad jakościową stroną eksportu 
Inu, poprzez wykonywanie inspekcji, 
od wyników której uzależniony jest 
rozdział premij wywozowych. 

— Qzyli zbliżamy się do ustalenia 
typu lma towarowego, co dotych- 

czas jak najmniej było doceniane? 

+— Tak jest, tu właśnie ma być po- 
mocną organizacja ekspórterów. 

W zakresie konsumpcji wewnętrz- 
nej, zainicjowaliśmy wprowadzenie 
umiarkowanych stawek celnych na 
jutę, bawełnę oraz stosunkowo wyż- 
szych na len zagraniczny. Z okazji 
zryczałtowania podatku obrotowego 
we włókiennictwie zastępujemy ideę 
— zwolnienia od tego podatku całego 
Iniarstwa. 

Rozmowa nasza ma się ku końco- 
wi, tak, iż na omówienie prac Izby w 
šunych dziedzinach pozostają bardzo 
wąskie ramy. 

— Jak się przedstawia praca w 
zakresie popierania przemysłu rolue- 
go? — rzucamy kolejne pytanie. 

— W sprawie artykułów rolniczych 
i przetworów hodowlanych kończą 
się na terenie Izby prace. z powoła- 
niem do życia Giełdy Zbożowo - To- 
warowej, nadto zainicjowaliśmy z0r- 
ganizowanie eksportu wędlin z na- 
szego okręgu. 

W przeciągu tej zimy mamy za- 
miar zająć się sprawą zorganizowa- 
nia prywatnego przetwórstwa  mle- 
czarskiego, poczem będziemy mogli 
uzgodnić naszą taktykę z istniejące - 
mi organizacjami spółdzielczemi, któ- 
re do nas nie należą. 

Co do jaj, to cała kontrola nad ich 
wywozem skoncentrowana jest w Iz- 
bie Przemysłowo - Handlowej. Pod 
względem jakościowym eksport jaj 
się poprawił. lecz konjunktura, tak, 
jak i w innych dziedzinach jest nadal 
niepomyślna. 

— Sprawy taryfowe? 

— W sprawach taryfowych uzy- 
skaliśmy prolongatę ulg, obowiązują- 
cych na terenie Izby na cały przyszły 

rok. 
— W zakresie podatkowym? 

— Po wprowadzeniu noweli do 
podatku przemysłowego ma zamiar 
Izba rozpocząć akcję ułatwiającą za- 
kładanie i prowadzenie prawidłowych 
ksiąg handlowych, od czego uzależ- 
niony jest cały szereg ulg podatko- 
wych. 

Na tem wyczerpaliśmy z p. Dyre- 
ktorem Barańskim temat wywiadu, 

rezerwując sobie omówienie nie poru- 
szonych w nim spraw, związanych 
z istnieniem i działalnością Izby, lecz 

o tem na innem miejscu. 

B. W. Ś. 

WEPEERZOCE TO CZOWEI ОНЕ ОНО НОИ ТРАЕН оОЫЕ 

Ambasador Turcji 
u min. Zaleskiego. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Min. Zaleski przyjął dziś nowomia- 
nowanego ambasadora Turcji w War- 
szawie p. Djevad Beja, który w sobotę 
ubiegłą przyjechał do Warszawy. 

Nowelizacja rozporządzenia 
o ewidencji i ruchu ludności. 

Teł. od wł. kor. z Warszawy. 

Rada Ministrów uchwaliła projekt 
nowelizacji rozporządzenia Prezyden- 
ta Rzplitej o ewidencji i kontroli ru- 
chu ludności. Projekt ten upraszcza 
w pewnej mierze dotychczasowe prze- 
pisy rozporządzenia. Zostanie on nie- 
bawem zgłoszony do laski marszał- 

kowskiej. 

Na apel p. premjera. Prystora 

WARSZAWA 22.XII. Pat. — Idąc 
za przykładem szefa rządu p. premje- 
ra Prystora, który pierwszy w myśł 
apelu Naczelnego Komitetu do Spraw 
Bezrobocia. złożył ofiarę na rzecz bez- 
robotnych zamiast przesyłania życzeń 
świątecznych i noworocznych, urzęd- 
nicy państwowi różnych dykasteryj 
zadeklarowali również udział w tej a- 
kcji. Między innemi komendant i ofi- 
cerowie straży granicznej w Warsza- 
wie zebrali między sobą na ten cel 
100 zł. Należy się spodziewać, że i 
szerokie masy naszego społeczeństwa 
pośpieszą za temi przykładami i zło- 
żą zamiast życzeń ofiary, czy to za 
pośrednictwem prasy, czy też bezpo- 
średnio do odpowiednich komitetów 
do spraw bezrobocia. 

    

  

  

Prezydent Folejewski 
będzie mianowany sędzią Sądu Apelacyjnego. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Dotychczasowy prezydent miasta 

Wilna p. mec. Fołejewski w najbliż- 
szych dniach zostanie mianowany 
sędzią Sądu Apelacyjnego w Wilnie. 

Uchwały Komisji 

Odpowiedni wniosek uchwaliła wczo- 
raj Rada Ministrów i zostanie on 
przedłożony do podpisu P. Prezyden- 
towi Rzplitej. 

dla Usprawnienia 
Administracji. - 

(Telej. od' tółasn. kor. z 
Dnia 21 b. m. odbyło się posiedze- 

nie Kolegjum Uchwalającego Komisji 
dla usprawnienia Administracji Pub- 
licznej przy prezesie Rady Ministrów. 
na którem uchwalono wnioski w spra 
wie dekoncentracji administracji o- 
pieki społecznej, emigracji oraz ad- 
ministracji skarbowej. 

(Komisja zakończyła na wiełką 
skalę zakrojone prace nad projektem 
jednolitego uregulowania  właściwo- 

Warszawy). 

ści władz administracyjnych oraz to- 
ku instancyj w postępowaniu przed 
swoją władzą. W sumie komisja wy- 

. stąpiła z 351- wnioskami o przesunię- 
cia względnie o ustalenie kompetencji 
poszczególnych instancyj tych władz. 
Reforma ta, która zbliży władzę de- 

cydującą do decydowanej sprawy. 3 
ludności ułatwi kontakt z władzanmii 
wkracza już.na drogę realizacji. 

  

| Rozwiązanie wschodnio - pruskiej 
Izby Rolniczej. 

BERLIN, 22. 12. (Pat). Prasa pru- 
ska donosi, że rząd pruski zarządził 
rozwiązanie wschodnio-pruskiej izby 
rolniczej. Rozwiązanie nastąpiło z po- 
wodu uchwalenia przez Izbę znanej 
rezolucji narodowych socjalistów wzy- 

wającej prezydenta Hindenburga i ga- 
binet Rzeszy do ustąpienia. Tymeza- 
sowym komisarzem rządowym, które- 
mu zostały przekazane agendy Izby, 
mianowany został prezes urzędu ziem- 
skiego Pauli. 

Wypadek samochodowy 
przywódców narodowych socjalistów. 

Hitler i Goebbels ranni. 

BERLIN 22.XII. Pat. — Na szo- 
sie między Kyrith i Pritzewałk wpo- 
bliża Poczdamu uległy katastrofie 2 
samochody, któremi powracałi z Me- 
klemburgji do Berlina przywódcy na- 
rodowych socjalistów Hitler, dr. Go- 
ebbels i gen. Epp. W samochodach 
znajdowali się pozatem powracający 

z uroczystości weselnych dr. Gocb- 

belsa goście. Szofer jednego z samo- 
chodów doznał pęknięcia czaszki i w 
Stanie groźnym odwieziony został do 
szpitala. Hitler ze złamanym palcem 
po nałożeniu opatrunku odjechał do 
Berlina. Goebbels i inni pasażerowie 
ulegli lekkiej kontuzji. Wypadek ten 
do ostatniej chwili utrzymywany był 
w jak najściślejszej tajemnicy. 

Działalność hitlerowców w Brunświku. 
BERLIN, 22. 12. (Pat). Partja socjalisty- 

czna w Brunświku wraz z innemi organiza- 
cjami republikańskiemi zwróciła się do rzą- 

du Rzeszy z memorjałem w sprawie dzia- 
łalności hitlerowskich oddziałów szturmo- 
wych na terenie Brunświku. 

Z memorjału tego wynika, że hitlerowey 
nabyłi w miejscowości Kreiensen fabrykę bro 
ni i ezęść jej zabudowań przeszkształcili na 

Daleki Wschód 

koszary dla oddziałów szturmowych, które 
odbywają ustawieznie ćwiezenia połowe w 
dzień i w nocy w okolicach. Fabryka ta po- 
łożona jest w bardzo ważnym punkcie ko- 
munikacyjnym. W ręce hitlerowców prze- 
szedł wraz z fabryką zapas broni wartości 
60 tysięcy marek. Autorzy memorjała wzy- 
wają rząd do interweneji. 

znów w ogniu. 
Ofenzywa japońska na miasto Czin-Czou. 

MOSKWA. 22.XI1. (Pat.) Kores- 

pondenci sowiecey donoszą. że armja 

japońska w Mandżurji rozpoczęła ge- 
neralną akcję wojenną, zmierzajacą 

do zajęcia Czin-Czou i ostatecznej lik- 

widacji oddziałów chińskich, krążą- 

cych jeszcze w różnych okolicach 

Mandżurji. Oczyszczanie terenu pro- 

wadzone jest w dwóch kierunkach: 

na półnoe od Mukdenu i na południe 

od strefy poludniowo-mandžurskiej 

kołei żelaznej. Wczoraj rozpoczęły się 

pierwsze wałki w okolicy Sypinhaju, 

Czantu i Fakumenu. W walkach tych 

poza piechotą brała udział artyterja, 
oraz samoloty wojskowe. Dziś spo- 

dziewane są utarczki w okolieach 

Sinmina, dokąd wysłano japońskie 

oddziały wojskowe i eskadrę lotniczą. 

Zajęcia Czin-Czou spodziewają się 

tutaj dnia 25 b. m. 

Dymisja rządu chińskiego. 
Czang-Kal-Szek opuścił Nankin samolotem. 

NANKIN 22.XIL. Pat. — Rząd na- 
rodowy podał się do dymisji. Czang- 
Kai-Szek odleciał samolotem do Feng- 
Hua, swego rodzinnego miasta. Peł- 
niąey funkcje prezydenta nałega na 
członków gabinetu. by pozostali na 

swych stanowiskach i narazie odma- 

wia przyjęcia dymisji. Wedłag ogół- 
nego mniemania, Czang-Kai-Szek wy- 
jechał, gdyż przeczuwał, że naskutek 
przybycia delegatów  kantońskich 
stronnictwo jego znajdzie się w mniej 
szošei na plenarnem posiedzeniu Kuo- 
mintangu. 

, 

Komisja Ligi Narodów do Mandżurji. 
GENEWA, 22. 12. (Pat). Liga Na- 

rodów postanowiła wysłać do Mand- 
żurji komisję, na czełe której ma sta- 
nąć lord Litton. W skład komisji ma- 

ją wejść francuski generał Claudel, by 
ły gubernator niemieckiej Afryki 
Wschodniej. Schnee, rzeczoznawca a- 
merykański Pines i hr. Aldobrandini 

W IADOMOŚCI z KOWNA 
DOKOŁA SPRAWY USUNIĘCIA DZIECI Z 

POLSKICH SZKÓŁ. 

Naskutek rozporządzenia ministerstwa 0- 
światy usunięto około 260 dzieci z państwo- 
wych szkół powszechnych z polskim  języ- 
kiem wykładewym, ponieważ w paszportach 
rodzieów tych dzieci narodowość jest okre- 
ślona jako litewska. Kierwnictwo mniejsze- 
śei polskiej starało się od dłuższega czasu © 
pozostawienie tych dzieci w szkołach  pol- 
skieh, jednak nadaremnie. Mniejszość polska 
posyłała dzieci do swich szkół, opierające się 
na oświadczeniu prezydenta państwa, które 
było opublikowane w „Deutsehe Nachrich- 
ten“, jako odpowiedź na starania mniejszo- 
šei niemieckiej w identycznej sprawie. To 
oświadczenie prezydenta zdąża do tego, że 
na przyszłość dla ustalenia narodowości dzie 
ei nie będzie uwzględniane określenie w pa- 
szportach, a jedynie deklaracja  rodzieów. 
Opierając się na tem oświadezenia prezyden- 
ta, mniejszóść polska wydała do swoich fi- 
lij organizacyjnych okólnik, na podstawie 
którego nastąpiło przyjmowanie tych dzieei 
z początkiem roku szkolnego do szkół poł- 
skich. Po rozpoczęciu roku szkolnego przy- 
jęcie tych dzieci zostało przez inspektorów 
szkolnych z okazji wizytacji zakwestjonowa- 
ne, poczem nastąpiło obecne zarządzenie u- 
sunięcia tyeh dzieci z państwowych szkół 
powszechnych z polskim językiem wykłado- 
wym. (Pat). 

Dalsze awanse w wojsku. 
(Tel. od własn. koresp. 1 Warszawy). 

Prezydent Rzeczypospolitej podpi- 
sał dziś dalszą listę awansów wojsko- 
wych, a mianowicie w korpusie ofice- 
rów lotnictwa i lekarzy wojskowych. 
M. in. w korpusie lekarzy pułkowni- 
kiem zóstał mianowany ppłk. Woy- 
czyński przyboczny lekarz Marszałka 
Piłsudskiego. 

Życzenia świąteczne 
urzędników. 

Od dłuższego czasu ustalił się 
zwyczaj, że na Święta Bożego Naro- 
dzenia i Nowy Rok urzędy, czy urzę- 
dnicy państwowi przesyłali ministrom 
i innym swoim przełożonym życzenia 
świąteczne. 

W związku z tem Pan Prezes 
Rady Ministrów wydał, jak się do- 
wiadujemy, okólnik do wszystkich 
ministerstw, załecający wydanie za- 
rządzenia podległym władzom, urzę- 
dom, instytucjom i przedsiębiorst- 
wom co do zaniechania przesyłania 
tych życzeń, śwentualnie. co do zastą- 
pienia tych życzeń jakiemiś dobro 
wolnemi datkami na odpowiedni ceł 
społeczny, np. na bezrobotnych. rze 

(Iskra). 

Narada samorządowa. 
WARSZAWA 22.XII. Pat — Otwar- 

cia narady samorządowej w sali kon- 
ferencyjnej Ministerstwa Spraw We- 
wnętrznych dokonał o godzinie 10 m. 
30 p. minister spraw wewnętrznych 
Pieracki, witając zgromadzonych i 
zagajając zebranie, poczem podsekre- 
tarz stanu Korsak zreferował szczegó- 
łowo zagadnienie jednolitej gminy 
wiejskiej na całym obszarze państwa 
oraz zagadnienie gromady jako insty 
tucji pomocniczej w organizacji gmi- 
ny wiejskiej. Po referacie p. wicemi- 
nistra nastąpiła dyskusja. 

Choinka dla biednej dziatwy 
u p.premjerowej Prystorowej. 

WARSZAWA. 22.XII. W dniu 20 
b. m. w salach prezydjam Rady mini- 
strów odbyła się urządzona  przeź 
Tow. Przyjaciół Inwalidów, którego 
przewodniczącą jest „p. premjerowa 
Prystorowa, gwiazdka dla dzieci in- 
walidów. 

Do gmachu prezydjum przybyło 
około 400 dzieci z rodzicami. Przy 
świetle zapalonej pięknie przybranej 
choinki, odbyło się przedstawienie 
dla dziatwy, wykonano szereg pieśni, 
kolęd, dzieci odtańczyły kilka tań- 
ców, poczem nastąpiło obdarowanie 
dziatwy podarkami. Każde z dzieci 
otrzymało po dwa pakunki, jeden z 
bakaljami, drugi z czemś praktycz- 
nem. 

Uroczystość zaszczycił swą obec- 
nością p. premjer Prystor, który spę- 
dził jakiś czas w gronie uradowanej 
i rozbawionej dziatwy. 

Podpisanie umowy z Niemca- 
mi o ruchu granicznym. 
WARSZAWA, 22. 12. (Pat). W dniu dzi- 

siejszym podpisana została w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych umowa z Niemcami o 
ułatwieniach w małym ruchu granicznym, 
która zastąpi dotychczas obowiązującą umo- 
wę z roku 1924. Ze strony Polski podpisałk 
umowę: były dyrektor departamentu ceł w 
Ministerstwie Skarbu dr. Władysław Rasiń- 
ski oraz komisarz Rzeczypospolitej do likwi- 
dacji spraw granicznych niemiecko-polskich 
inż, Zakrzewski. Ze strony niemieckiej u 
mowę podpisał minister pełnomocny Eckard,



  

ARBON. 
Niedługo już będzięmy znosić na na 

szych ulicach rozklekotane, obszarpa- 
ne budy „Spółdzielni”. 

Konferencja prasowa, która się od- 
była wczoraj w lokalu T-wa Miejskich 
i Międzymiastowych Komunikacyj Au- 
tobusowych w Wilnie miała na celu 
poinformowanie przez Dyrekcję przed 
stawicieli prasy — a ci ze swej strony 
szerokiego ogółu społeczeństwa O Or- 
ganizacji pracy i planach „Arbonu” w 
Wilnie. Wyjaśnień udzielał zebranym 
dyrektor Towarzystwa p. J. Tarło. 

Rano 1 stycznia wozy „Arbonu* 
wyruszą na miasto podejmując nor- 
malną komunikację miejską w Wil- 
nie. Autobusy „Spółdzielni* znikną 
całkowicie (i oby nazawsze). Urucho- 
mione zostaną odrazu wszystkie do- 
tychezasowe linje, i kursować na nich 
będzie narazie 38 wozów. Nie jest to 
liczba ostateczna, bowiem z biegiem 
czasu i w miarę wzrastających potrzeb 
liczba wozów będzie zwiększona. 

Ta stosunkowo nieznaczna ilość 
wozów może nasunąć obawę, 
zmniejszy się znacznie częstotliw 
przejazdu wozów, a tem samem i oba- 
wę zbyt długiego oczekiwania na przy 
stankach. Na postawione w tym 
względzie-pytanie p. dyr. Tarło wy- 
jaśnił, że obawy są niesłuszne, ponie- 
waż autobusy będą prawie stale w 
ruchu i nie będzie na stacjach koń- 

cowych długich postojów, jak to się 
praktykowało w „Spółdzielni*. Prze- 
rwa pomiędzy jednym wozem a dru 

sim na linjach gdzie ruch jest znacz- 
ny (np. linja 1, 2) nie będzie większa 
ponad 5—6 minut przyczem surowo 
będzić przestrzegane, aby żadnych 
niedokładności w ustalonej. normie 
czasu nie było. 81 

Podstawową ceną * biletu będzie 
20 gr. Opłata ta obowiązywać będzie 
za przejazd maximum 1290 mtr. Za 
dalsze odległ. będzie pobier. opł. po 
10 gr. za każdy nowiy odcinek drogi. 
Ustalając ceny biletów Dyrekcja sta- 
ra się ułożyć je w ramach pobiera- 
nych dotąd: opłat przez „Spėldziel- 
nię*-i zapewnia. że tej normy nie 
przekroczy. Oczywiście ze swej: stro- 
ny podkreślać chyba nie potrzebuje- 
miy, że jest to bardzo ważny czynnik, 
od którego w olbrzymim stopniu za- 

„leżeć będzie z jednej strony powodze- 
nie „Arbonu na naszym terenie, z 
drugiej wygoda i możność korzysta 
nia z autobusów przez szerzsze rze- 
sze publiczności. ‹ 

Inną obawą, silnie zresztą podkre 
ślaną przez wszystkie bodaj pisma 

      

   

  

wileńskie w okresie decydowania ko-. 

mu miasto ma oddać eksploatację ko- 
" munikacji miejskiej w Wilnie—była 

jest sprawa ewentualnego pozostania 
bez pracy znacznej iłości autochto- 
nów pracujących obecnie w „Spół- 
dzielni* jako szoferzy i konduktorzy. 
Otóż zaznaczyć należy, że Dyrekcja 
„.Arbonu* przy przyjmowaniu perso- 
nelu technicznego przedewszystkiem 
uwzględnia podania * kandydatów 
miejscowych, biorąc dalej pod uwagę 
ich stan rodzinny i majątkowy, Ww 

    

„szych kocich łbach sz 
„trząść* swoje „kosteczki*. O asfal- 

czem wychodzi ze słusznego założe- 
nia, że w pierwszym rzędzie powinni 
być zatrudnieni ci, którzy mają na 
swojem utrzymaniu innych członków 
rodziny i których jedynem źródłem 
utrzymania jest praca ich rąk. 

Najpoważniejszym jednak czynni- 
kiem, ostatecznie decydującym 0 
przyjęciu do pracy, jest uzdolnienie 
petenta. „Nie możemy przecież po- 
wierzyć kierowanie maszyny—mówi 
dyr. Tarło — takiemu osobnikowi, 
który ma słabe wyszkolenie i na Szo- 
fera się nie nadaje, czego dowodem 
kilka lub kilkanaście ciążących na su- 
mieniu protokółów policyjnych za 
nieostrożną jazdę. Nie jesteśmy prze- 
cież instytucją dobroczynną żeby dla 
jakiegoś sentymentu lub...czyjejś pro- 
tekcji narażać na szwank bezpieczeń- 
stwo publiczności jadącej lub prze- 
chodzącej ulicą. Upijanie się w czasie 
pracy z całą bezwzględnością też to- 
lerowane nie będzie”. 

Co do personelu konduktorskiego, 
to decydującym czynnikiem będzie 
zdolność jego panowania nad nerwa- 
mi i uprzejmość dla publiczności (o- 
bowiązuje to i szoferów, oczywiście). 
Szofer lub konduktor, którzy będą 

się zachowywać względem publiczno- 
šci arogancko i niegrzecznie, będą z 
miejsca usuwani. Jest to najważniej- 
szy warunek silnie zresztą podkreśla- 
ny w obowiązujących personel „Ac- 

bonu* przepisach. ; 

Dodać jeszcze należy, że personel 
obsługi autobusów będzie jednolicie 
umundurowany; w zimie mundury 
będą koloru czarnego, w lecie — gra- 
natowego. 2 

Po zapoznaniu się z najważniej- 
szemi wytycznemi tej nowej płacówki 
w Wilnie odbyła się jazda pokazowa 
nowym autobusem. Obszerny, ładnie 
zbudowany, w środku wygodny i 
czysty wóz. Pomimo swych rozmis- 
rów jest bardzo zwrotny i łatwo daje 
się kierować przy wymijaniu innych 
wozów. Pozatem zimą będą autobiisy 

„Arbonu* ciepłe, gdyż żaopatrzone są 
od dołu w specjalne ogrzewacze. 

I naprawdę żal się robiło tych 
pięknych wozów, na myśl, że po na- 

„bko mogą „roz-    

tach, które dla takich olbrzymów są 
poprostu konieczne, jakoś znów ci- 
cho i kto wie, co nasze władze miej- 
skie zamierzają z tem zrobić. Co pra- 
wda dyr. Tarło jest dobrej myśli 
twierdzi, że rychło li śniegi stają 
słońce nieco przygrzeje, roboty przy 
asfaltowaniu ulic będą w całej pełni, 
na co Magistrat nasz (poza owemi 
150.000 zł. zastrzeżonemi w umowie! 
ma możność otrzymania w każdej 
chwili dogodnej dodatkowej pożycz- 
ki — my jednak wilnianie, obawia- 
my się nieco, žė medytowanie nad ro- 
dzajem jezdni, a potem nad wyborem 
firmy może i drugie Śniegi zrzucić 
nam na bruki, bo przecież... czego 

się właściwie śpieszyć, czyż nie „pe- 
śpieim*'? 4. 

T ATR TIE IKS SIS EIK ZOT RTCD 

PALACZE! 
Chrońcie Wasze 

zdrowie, paląc 

używajcie 

Dwie krople BONICOTU wstrzyknięte do 

pspietosa, -częara lub Gejai JAG 
płuca, serce, żołądek i jelita od szkodliwego 

działania NIKOTYNY. Do nabycia w apte- 

kach, drogerjach i sklepach 

  

tytoniowych. 

ТОАНЕ PK E ARA EZIO ZEW OWOCOWA RS 

Projekty mauzoleum królewskiego w Bazylice. 
W dniu 22 b. m. odbyło się pod 

przewodnictwem J. E. ks. biskupa 
Michalkiewicza wspólne posiedzenie 
komisji historyczno-artystycznej i ko- 
misji technicznej Komitetu Ratowa- 
nia Bazyliki Wileńskiej. Na posiedze- 
niu tem rozpatrzono szkice do projek 
tu mauzoleum królewskiego pod ka- 
plicą Św. Kazimierza, opracowane 
przez prof. J. Kłosa. Trzy z pośród 
projektów przedstawione zostały w 
modelach, a mianowicie: 1) krypta ze 
sklepieniami żaglowemi, wspartemi 
na 4 filarach, 2) krypta, pokryta je: 
«lnem sklepieniem t. zw. „kłasztor- 

nem (bez filarów). 3) krypta ze stro- 
pem żelazo - betonowym kasetonowa- 
nym.. 

  

Po szczegółowem przedyskutowa- 
niu projektów i rozpatrzeniu modeli 
większością głosów zebrani wypowic- 
dzieli się za projektem krypty ze skle- 
pieniami żagłowemi. wspartemi na 4 
filarach. Szczegółowy projekt według 
zaakceptowanego szkicu opracowany 
będzie przez prof. Kłosa w terminie 

ycznia 1932 r. 
ja, powołana do zorga- 

nizowania wystawy, odbyła w dnin 
22 bm. zebranie, na którem zaakcep- 
towano przebieg dotychczasowych 
prac organizacyjnych. W związku z 
wystawą opublikowane będzie spec- 
jalne wydawnictwo, poświęcone Ba- 
zylice Wileńskiej i tegorocznym od- 
kryciom. 

   

KU RaJ SER WI 

llošė bezrobotnych w Angiji. 
LONDYN, 22. 12. (Pat). Dnia 14 

grudnia liczba bezrobotnych w Angłji 
wynosiła 2.572,602 ludzi, czyli o 54.722 
mniej, niż w tygodniu ubiegłym. 

Wzrost bezrobocia w Rzeszy. 
BERLIN, 22. 12. (Pat). — Według urzę- 

dowych obliczeń statystycznych, ilość bezro 
botnych w Niemczech wzrosła w ciągu pier- 
wszej połowy grudnia r. b. o 290 tysięcy 0- 

ób i wynosi na terenie całej Rzeszy 5.349 
tysięcy. Liczba pobierających zasiłki z fun- 
duszu uhezpieczeniowego bezrobotnych, nie 
licząc ich rodzin, wynosiła w tym czasie 
1.484 tysięcy. Pobierających zasiłki kryzyso- 
we bez rodzin było 1.446 tysięey. 

Epidemja Bridge'u. 
NOWY YORK, 22. 12. (Pat). — Odbywa się 

tu wielki turniej bridge'a, który trwać bę- 
dzie do końca stycznia 1932 roku. МУ grze 
tej zawierane są zakłady, gające tysięcy 
dolarów. Wszystkie dzienn zamieszczają 
szpaltowe sprawozdania o wynikach gry. 

: Bridge w Ameryce jest tak rozpowszech- 
niony, że powstał nawet odrębny zawód ek- 
spertów, któ. zarabają znaczne sumy nie- 
tylko przy zielonym stol ale również ja- 
ko nauczyciele i sprawozdawcy pism * 

   

     

  

      

L EN S KI 

ALEŽ NA DYMILI! 
OTO UWAGA PANI DOMU PRZY PRZYJĘCIU ŚWIĄTECZNEM.... 
PAN DOMU STARA SIĘ, ABY TE DYMY BYŁY RACZEJ MIŁE 

CENY: 

I WONNE. TO TEŻ CZĘSTUJE SWOICH GOŚCI SZLACHETNEMi 

EGIPSKIEMI SPECJALNEMI, GABINETOWEMI, DAMESAMI 
A PONADTO PAPIEROSAMI Z KOLEKCJI ŚWIĄTECZNEJ: 
WYBÓR ŚWIETNYCH PAPIEROSÓW W JEDNEM 
UZUPEŁNIAJCIE ZAPASY! 

PUDLE. 

Kolekcje papierosowe w wytwornem opakowaniu po 200 sztuk zł. 33 
Egipskie specjalne 20 szt. 4 zł. 
Gabinetowe o” 
Damesy ъ 33 э 

Moratorjum Hoovera w Senacie. 
WASZYNGTON, 22. 12. (Pat). Na 

dzisiejszem posiedzeniu Senatu w dy 
skusji nad projektem ratyfikacji mora 
torjum zabrał głos zdecydowany prze- 
ciwnik moratorjum sen. Johnson, któ- 
ry zaznaczył, iż Senat zmuszony jest 
do. ratyfikacji moratorjum pod groź- 
bą reprecyj i zwalczał propozycję, by 
Senat obradował nawet całą noc, je- 
śli tego okaże się potrzeba dla załatwie 

nia sprawy przed końcem sesji. 
Odpowiedział mu sen. Borah, który 
jak wiadomo jest zwolennikiem mora- 
torjum i stwierdził, że nocne posiedze- 
nie Senatu nie powinno nikogo prze- 
straszać, Siedzieliśmy w domu całemi 

„miesiącami — mówił sen. Borah — 
i nasze żony i dzieci zmęczone są na- 
szem towarzystwem. 

Centrolew przed sądem. 
_ Dalsze przemówienia adwokatów, 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 
W dniu dzisiejszym w procesie przeciwko 

przywódcom Centrolewu przemawiali: adw. 
Urbanowicz obrońca osk. Kiernika i adw. 
Benkieł — obrońca osk. Ciołkosza i Dubois 

Krwawe starcie policji z bandytami. 
_ WARSZAWA, 22. 12, (Pat). W lesie na 

drodze od wsi Krzywda do Adamowa w pow. 
łukowskim, województwa lubelskiego trzej 
bandyci napadli na 5 przejeżdżających osób. 
Bandyci zrabowałi 200 złotych. gotówką, re- 
wołwer i różne drobiazgi, Wysłany w poś- 
cig patrol policyjny w lasach za Adamowem 
odnalazł bandytów. W czasie pościgu w wy- 

оа wymiany strzałów między policją a 
bandytami został zabity posterunkowy Ma- 
teusz Bortnowski i ciężko ranny jeden z 
bandytów Edward Wójcicki, który następ- 
nie strzałem w skroń pozbawił się życia. 
Dwaj pozostali bandyci — Józef i Marceli 
Osikowie, obaj ze wsi Górki w pow. łukow- 
skim, zostali ujęci. 

Nie dziecio- i samobójstwo, lecz morderstwo. 
LWÓW, 22. 12. (Pat). Jak już donosiliś- 

my, w dniu wczorajszym na przedmieściu 
Lwowa Lewandówce znaleziono w jednym 
z domów zwłoki dwojga dzieci ślusarza ko- 
lejowego Ostrówki z pętlicami na szyi oraz 
zwłoki ieh matki, która się powiesiła. Po- 
czątkowo poszłaki wskazywały na to, że mat- 
ka w przystępie szału zamordowała dzieci, a 
następnie popełniła | zabójstwo. Śledztwo, 

prowadzone przez policję, natraflło — jak 
donosi dzisiejsza prasa poranna — na sen- 
sacyjne szczegóły sprawy. Nie jest wyklu- 
czone, 7е popełnione zostało morderstwo. 

Podejrzenia kierują się przeciwko mężowi 
zmarłej Franciszkowi Ostrówce i przeciwko 
Stefanowi Czerkiesowi, który stale bywał u 
Ostrówkowej. Obu ch aresztowano. Dalsze 
śledztwo w toku. 

Sąd doraźny za podpalenie. 
BYDGOSZCZ, 22. 12. (Pat). Działająca na 

Pomorzu, zwł w powiecie lubawskim 
wojewódzka komisja śledcza, przeprowadza- 

jąca dochodzenia w sprawie coraz bardziej 
wzmagających się pożarów, zarządziła ostat- 
nio aresztowanie 4 gospodarzy. pod zarzutem 
wzniecenia pożarów t. zw. asekuracyjnych. 

    

  

  

Między innemi dwaj aresztowani: Bolesław 
Mówiński i Juljusz Gałka staną przed sądem 

doraźnym. Dotychczas pod zorzutem podpa- 
lenia własnych budynków i dokonania о- 
szustw asekuracyjnych aresztowano 23 oso- 
by. 3 

  

Požar zamku stutgarckiego. 
W akcji ratunkowej 2 osoby poniosły śmierć. 

Oibrzymie straty. 
BERLIN, 22. 12. (Pat). W czasie pożaru 

starego zamku stutgarckiego dotychczas po- 
niosło śmierć dwie osoby, a 11 — ciężkie ra- 
ny. Mimo akcji ratunkowej, prowadzonej 
przez całą nóc, oddziałom straży ogniowej 
nie udało się stłumić ostatecznie ognia. Po- 
żar przerzucił się rano z niebywałą siłą na 
część południową zamku. Oprócz tłumienia 
ognia w tem skrzydle, dzi: kontynuowa- 

  

no gaszenie ostateczne zgliszcz i zabezpie- 
czanie nadwątlonych części budynku. Pod- 
czas tych prae zawaliła się jedna część zam- 
ku, zasypując gruzami oddział ratunkowy. 
Szkody materjalne wyrządzone przez pożar 
dochodzą do 6 miljonów mk. Nietknięte z0- 

stało ogniem tyłko zachodnie skrzydło zam- 
ku wraz z okolicą. 

  

  

Od czwartku, dn. 24 b. m. rozpoczynamy druk wstrząsającego opowia- 

dania zbiega z Wysp Śołowieckich. 
P. Sranciszek Gietkiewicz, student U. 0. B. a po ucieczce do Rosji 

4.letni więzień katorgi sotowieckiej, w obrazach pelnych tragicznej grozy opowie 
na szpaltach naszego pisma o swych strasznych przeżyciach w lochach G. P.W., 
ciężkich robotach w lasach sołowieckich i syberyjskich, okropnych katuszach 
więżniów Śotowek oraz swoją o głodzie i chłodzie ucieczkę do Śolski poprzez 
całą szerokość Rosji przez lasy, moczary i pod wagonami pociągów. 

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

Pozatem daje jeszcze autor dokładne odźwierciadlenie obecnych stosunków 
w dowietach, tragedję pozbawionych wszelkiej własności wieśniaków, nędzę 
inteligencji i robotników i, 
duchowieństwa wszystkich wyznań. 

  

jak sam pisze, cierniową drogę prześladowanego 
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Wywiad angielski i finanse. 
Historja wielkiej operacji giełdowej. 

Rola, jaką odgrywa Intelligence Service, 
t. jj wywiad angielski, w polityce Wielkiej 
Brytanji, jest naogół dość znana z czasów 
wojny światowej. Ukrytą zato bardziej w cie 
niu jest ta strona. działalności Intelligence 
Service, która styka się z finansami, giełdą, 
przemysłem i wogóle businessem. 

Wiadomo, że wywiad angielski dysponu- 
je wielkiemi środkami finansowemi, których 
dostarcza mu rząd, jako organowi państwo- 
wemu. Intelligence Service prowadzi jednak 
akcje tak wielkie, na taką zakrojone mia- 
rę, niezależnie od tego. kto, jaka partja 
znajduje się u steru rządów, iż Środki na te 
cele muszą być nieograniczone. To też cent- 
rała londyńska Intelligence Service prowadzi 
swą własną politykę finansową, której ce- 
lem jest finansowanie: siebie samych, zdoby- 
wanie olbrzymich sum, niezbędnych dla urze- 
czywistnienia planów politycznych na wszyst- 
kich kontynentach, gdzie wchodzą w grę in- 
teresy W. Brytanji. 

Jedną z największych operacyj finanso- 
wych, jakie napędziły miljony do skarbca In- 
telligence Service, była gra na zniżkę papie- 
rów procentowych na giełdzie nowojorskiej. 
W! dniu, w którym stoczona została. bitwa 
morska (31 maja 1916 r.) na wodach Jut- 
landji, wieczorem nadeszła depesz4 do New- 
Yorku z Londynu, nadana przez znanego ban 
kiera, sir E, Cassel'a, z wiedzą rządu. De- 
pesza ta głosiła, iż flota angielska poniosła 
klęskę pod Skagerrakiem. 

Nazajutrz, 1 czerwca, New-York wstrząs- 
nięty został wiadomością o klęsce Anglików. 
W dodatku w depeszy wymieniono szczegó- 
łowo straty angielskie, przemilczano zaś zu- 
pełnie straty poniesione przez Niemców. Na 
Wallstreet powstał popłoch i panika, jakich 
New-York nie ogłądał dotychczas. Akcje, pa- 
piery procentowe spadły ha łeb na szyję, © 

40 do 50 proc. Spadek byłby może jeszcze 
większy, gdyby nie to, że znalazł się klijent, 
który począł skupować en masse walory po 
niskiej cenie. Klijentem tym było — Inteth- 
gence Service. + 

Po zakończonej operacji przystąpiło do 
działania min. spraw zagranicznych. Dow- 
ning Street zaczęła wysyłać szereg depesz, 
komentujących przebieg i wyniki bitwy pod 
Skagerrakiem. Z zestawienia strat jednej i 
drugiej strony okazało się, iż Niemcy prze- 
grali bitwę. Nazajutrz giełda nowojorska о- 
detchnęła z ulgą i rozpoczęła się gorączkowa 
haussa ną wszystkie papiery. Zwyżka wy- 
równała nietylko straty z poprzedniego dnia, 
ale przyniosła jeszcze 20 do 30 proc. zysku 
in plus kursu majowego. W tym momencie 
Intelligence Service rozpoczęła za pośred- 
nictwem swych maklerów sprzedawać naby- 
te podczas historycznej baissy papiery. O- 
peracja ta przyniosła w zysku zgórą 60 mii- 
jonów funtów, które zasiliły na długi czas 
skarbiec wywiadu angielskiego. 5 

Wiadomo też, iż Intelligence Service bie- 
rze udział w rozmaitych przedsięwzięciach 
przemysłowych, zwłaszcza tych, które ' są 
związane z planami politycznemi Gdy. toczy- 
ła się wielka gra między mocarstwami o naf- 
tę w Mezopotamji, wówczas utworzona spec- 
jalnie filja Royal Shell pod nazwą Angło- 
Persian Oil Cy zajęła wielkie tereny nafto- 
we wpobliżu zatoki Perskiej. Jednym z 
głównych udziałowców tej filji była Intelli- 
gence Service, której agenci działali na tery- 
torjum -Basry, Koweit'u i Mezopotamji, or- 
ganizując tam plemiona tubylcze w pewną, 
całość, inspirując pod przewodnictwem słyn- 
nego płk. Lawrence'a akcje niepodległościo- 
we, które zostały uwieńczone utworzeniene 
królestwa Iraku z królem Faisalem na cze- 

le. Ę..K. 

  

  Największy wybór: 

świątecznego. 

Oddział hurtowej sprzedaży: 

iii iii SE. 

W.CHARYTONOWICZ i S-ka 
i APTECZNY D./H. ków 

Wilno, Mickiewicza 7, tel. 9-71 

PERFUM, KOSMETYKÓW, 
ŚRODKÓW GOSPODARCZYCH. * 

Zamiast małowartościowych podarków udzielamy 109/4 rabatu 
Ceny najniższe. 

ul. WIELKA 58, telefon 3-92    
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Ograniczenie imigracji 
robotników obcokrajowych 

do Francji 

PARYŻ. 22.XII. (Pat.) Izba Depu- 
towanych zakończyła dziś w nocy dy- 
skusję nad projektem ustawy, regu- 
lującej sprawy robotników obcokra- 
jowych. Projekt ten opracowany zo- 
stał z ramienia komisji finansowej 
przez deputowanego Ludwika Dumas. 
Izba projekt przyjęła. 

Wprowadza on zapowiedziane o: 
graniczenia przyjmowania robotni- 
ków obcokrajowców do 10 proc. w 
instytucjach rządowych, miejskich. a 
nawet w niektórych prywatnych. Ten 
punkt wywołał najdłuższą dyskusję. 
Wskazywano na pewne kategorje ro- 
bót, w których, zwłaszcza w rolnie- 
twie, niemożliwe jest obycie się bez 
robotników obcokrajowych. Ostatecz- 
nie przyjęto poprawkę, która dopusz- 
cza w wyjątkowych wypadkach prze- 
kroczenie uchwalonej 10-procentowej 
normy. 

Projekt ustawy ustala pewne kate- 
gorje uprzywilejowanych robotników 

   

obcokrajowych. Są to emigranci poli- 
tyczni, byli kombatanci armij sojusz- 
niczych, cudzoziemcy żonaci z Fran- 
cuskami, które zachowały obywatel- 
stwo francuskie, oraz cudzoziemcy, 
których dzieci są obywatelami fran- 
cuskimi. Na podstawie tej ustawy ro- 
botnicy wyższych: 4 kategoryj będą 
mieli pierwszeństwo w otrzymywania 
pracy przed innymi cudzoziemcami. 

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

w najpopuląrniejszym filmie p t. 

KRÓL BULWARÓW 
  

   
   

Reperacje 

maszyn rolniczych 
siewników, tryerów, młocarń, kieratów, 
oraz motorów wszelk. rodzaju i trak- 
torów dokonywa Zakład Reperacyjny 

przy składzie maszyn 

Zygmunta Nagrodzkiego 
w Wilnie. 7025 . 

A> CR ZA SED TT REA OD ARA CZY ROR ABS 

Pomieszanie pojęć. 
W związku z dopiskiem redakcyjnym 

do odcinka w Nr. 279 „Kurjera Wił* z 
dnia 2 b. m. nad. nam Szanowna 

autorka poniższe uw: Uznanie słusz- 
mości rozróżnienia pojęć ateizmu i wol- 
no licielstwa, podanego przez p. Mil- 
kiewiczową, nie osłabia jednak nasze- 
go poglądu, że wielkie reformy mogą 
być przeprowadzone tylko przez zwar- 
te i objęte jedną ideą i jednem dąże- 

niem grupy, a nie przez luźne zespoły 
ludzi choćby najrozumniejszych, lecz 
różnie myślących i indywidualnie dzia- 
łających. Takiem jest bowiem prawo 
socjologiczne — niezmienne jak dale- 

ko historja sięga. (Red.) 

W czasach wzmožonej akeji, pro- 
wadzonej przez wolnomyślicieli róż- 
mych krajów, byłoby rzeczą ważną 
rożgraniczyć pojęcia częstokroć mię- 
szane. Mianowicie: pojęcie wolnej 
myśli i ateizmu. 

Już przeszło ćwierć wieku temu, 
bo w roku 1904-ym, odbył się w Rzy- 
mie Międzynarodowy Kongres Wol- 
nej Myśli, na którym jednogłośnie 
przyjęto deklaracje jasne i nie budzą- 
ce wątpliwości. Pojęcie wolnej my- 
Śli zostało tam zdefinjowane niezmier 
nie szczegółowo. Reasumując te wszy- 

  

  

          

  

  

stkie definicje widzimy, że: wolna 
myśl jest metodą, a nie doktryną, bo. 
jak słusznie powiada były prezes 
Międzynarodowego Związku Wolnej 
Myśli profesor Gabrjel Sćailles 
gdyby była tą ostatnią — przeczyła- 
by samej sobie. Uznając prawo, u 
ściślej — niezbędność postępu — wa! 
na myśl jest daleka od chęci zbudo 
wania systematu ostatecznego. Po- 
stulatem jej, obejmującym wszelkie 
ewolucje, jest. dążenie do prawdy 
przez naukę, do dobra przez moral- 
ność i do piękna przez sztukę. Jako 

świecka, demokratyczna i społeczna 
— wolna myśl odrzuca w imię god- 
ności człowieka władzę autorytetu w 
rzeczach wiary, przywilej w życiu 
społecznem i ucisk w życiu ekonomi- 
cznem — czyli —— dąży do stworzenia 
takiego ustroju, w którym ani jedno 
stworzenie łudzkie nie będzie przez 
społeczeństwo poniewierane, a przez 
to samo — nie będzie pozostawione 
w niemożności korzystania z praw 
człowieka i spełniania obowiązków 
człowieka. 

    

Jeszcze przed Międzynarodowym 
Kongresem w Rzymie, bo w roku 

1902-im odbywał się w Genewie Kon- 
gres Wolnej I ii. Na ten kongres 
Sćailles nadesłał list streszczający po 
stulaty wołnomyślicielstwa. Między 
innemi — przeciwstawia w him woł- 
ną myśl ateizmowi, który jest takim 
samymi dogmatem, jak każdy inny. 
Wolna myśl == pisze — jest wołna od 
dogmatyzmu i nie przedstawia bynaj 
mniej Świeckiej nietolerancji, łe 
zawiera w sobie wolność i myśl. Nie 
poświęcajmy ani myśli, ani wolności 
Bądźmy wyraziciełami prawa swo- 
bodnej krytyki w przeciwstawieniu 
się wszelkich doktrynom, zarówno a- 

  

      

    

teistycznym, jak teistycznym. W imie” 
miu wolnej myśli dążmy, aby nie by 
ło opinji podejrzanych, ani uprzywi 
lejowanych: by można było być ate- 
uszem nie będąc traktowanym jak 
przestępca i, by można było wierzyć 
w Boga nie będąc traktowanym jako 
głupiec. 

Cytując „Les obsessions et la psy- 
chestćnie* znakomitego psychjatry 
Piotra Janet'a, Sćailles stwierdza, że 
fanatycy, łak jak chorzy, obserwowa- 
ni przez Janet'a, odczuwają potrzebę, 

  

by wszyscy tak samo myśleli i dzia- 
lali, jak oni. Rodzajem takiego same- 
go, lecz — zbiorowego obłędu były 
stosy średniowiecza, zapalane bynaj 
mniej nie przez wiarę, a przez teror 
zwątpienia, który pobudzał tanaty- 
ków. Jasnem przeciwstawieniem te- 
go jest właśnie wolna myśl. nie za- 
wierająca w sohie žadnego credo te- 

istycznego, lub atcistycznego —- spi- 
rytualistycznego, lub materjalistycz- 
nego —- mająca określić nie to. w co 
człowiek wierzy, lub czemu przeczy. 

     

  

  

lecz -- sposób, w jaki wierzy, lub 
przeczy. 

Z powyższych deklaracyj jasno 

  

  

wynika więc, że wołna myśł uznaje 
prawo spirytuaizmu i wszelkich wie - 
rzeń oraz obrządków nie przeczących 

  

pojęciom  morałności. Tak samo. 
rzecz prosła, uznaje prawo niewie- 
rzenia. 

Chcąc jaskrawo i dobitnie zobra- 
zować różnice dziełące wołnomyśli- 
cieła od ateisty — wystarczy zestawić 
pogląd jednego i drugiego na tę sa- 
mą sprawę dotyczącą ich wspólnych 
zainteresowań w rzeczach religji. Na- 
przykład: ateista powiada: oblewa- 
nie łudzi wodą przy wymawianiu pe- 

wnych słów jest takim samym zabo- 
bonem, jak tatuowanie murzynów — 
należy więc znieść jedno i drugie. Wol 
nomyśliciel zaś powiada: tatuowanie 
murzynów jest łaką samą potrzebą 
uzewnętrzniania swoich wierzeń, jak 
polewanie łudzi wodą przy wymawia 
niu pewnych słów — nie negujmy 
więc potrzeby tatuowania murzynów. 
skorośmy uprawnili polewanie wodą. 
Jak widać na tym przykładzie różni- 
ca stanowiska jest ogromna i — jeś- 
li zachodzi w tym wypadku jakiekol- 
wiek podobieństwo pomiędzy wolno- 
myślicielem., a ateistą, to chyba to 
jedno, że ani jeden, ani drugi nie po- 
leci się wytatuować. e, 

Zaprawdę — niema ludzi głębiej 
wierzących i bardziej zatroskanych 0 
szczęście ludzkości, jak właśnież wol- 
nomyśliciele, podczas, gdy ateiści są 

to tacy sami doktrynerzy, jak WSZy- 
scy fanatycy. religijni, których nic nie 
obchodzi dobro ludzkości i, którzy- 
by chętnie zgodzili się na jej wytę- 
pienie, byleby ich doktryna święciła 
triumfy. Nie łatwiejszego, jak *za- 
pewnić ludziom wszelakie dobro po 
śmierci, lub — odebrać im wiarę w 

możność poprawy nąwet za grobem. 

Jedno i drugie jest wygodne. oparte 
na motywach płynących z egoizmu. 

Potrzebą reform w imię szczęścia 
ludzkości na ziemi zajmują się tylko 
wolnomyśliciele, do jakich ostatnia 
zalicza się przedewszystkiem Russell, 
którego ładnie i trafnie ktoś nazwał 
„Nauczycielem Szczęścia”. Nie zamy- 
ka się on w ciasnych ramach żadnych 
doktryn, nie negując stałych elemen- 
tów psychiki ludzkiej, tylko — stara 
się podać rękę tym, którzy jeszcze 
nie zdołali jasno sobie uprzytomnić, 
iż w naszych czasach życie pędzi na- 
przód z taką zawrotną szybkością, że 
ci, którzy mu nie nadążą mogą tylko 
zginąć. 

Nieprzeparta, niezwyciężona logi- 
ka życia i faktów jasno wskazuje na 
to, że ostatecznie musi zwyciężyć nie 
doktryna, lecz Prawda, przy pomocy 
jej jedynej, lecz wiełkiej sojuszniczki 
— Wolnej Myśli. 

Marja Milkiewiczowa. - 

L a    
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WIESCIIOBRAZKI Z KRAJU. 
Wykonanie wyroku 

NOWOGRÓDEK. (Pat.) Wobec 
mieskorzystania z prawa łaski przez 
апа Prezydenta Rzeczypospolitej w 
stosunku do Prokopa Moskaluka, ska- 
zzanego za szpiegostwo na .karę šmier- 

śmierci na szpiegu. 
ci przez powieszenie, wyrok został 
wykonany w dn. 22 b. m. o g. 4 min. 
50 rano w obrębie więzienia w Nowo- 
gródku. 

Zamordowanie przekupki 
w celąch rabunkowych. 

W dniu wczorajszym władze bezpieczeń- 
«stwa publicznego zostały zaałarmowane wia- 
<tomością, iż na szosie Mejszagolskiej pod 
Wilnem popełniony został mord rabunko- 

wy na nieznanej kobiecie. Niezwłocznie po 
"otrzymaniu tełefonogramu na miejsce wy- 
„padku wyjechał naczełnik Urzędu Śledeze- 
sgo z kilkoma oficerami służby śledczej. 

W wyniku wsiępnyeh dochodzeń zdoła 
mo ustalić, ofiarą morderstwa padła nie 
jaka Anna Jasiełewicz zam. w Wilnie przy 
zał. Rysiej 22. Złeczyńcy w ohydny sposób 

  

zmasakrowali swoją ofiarę, poczem ją ob- 
rabowali z gotówki i cenniejszych przedmio- 
tów, jakie posiadała przy sobie. Zamordowa- 
ną Jasielewiczową znałeziono w rowie zasy- 
paną śniegiem. Z polecenia władz sprowa- 
dzone psa policyjnego, przy pomocy którego 
funkcjonarjusze wydziału śledczego rozpo- 
częłi poszukiwania śładów ucieczki bandy- 
tów. Dotychczas władze śledcze nie zdoła- 
ły wpaść na trop sprawców napadu. Docho- 
dzenie w toku. (e). 

  

Usiłowanie zabójstwa za zdemaskowanie 
przed władzami 

msku zgło- 

  

Na posterunku policji w 
sit się niejaki Miehał Borowski, który zło 
zżył następujący mełdunek: 

Przedwczurauj wieczorem przed :lomem 
„jego brata Stanisława Borowskiego we wsi 

"Windziuny zebrało się kilku osobników, 
wśród k'órych znajdowali się równicż bravia 
Aleksander i Wiadysław Dudzienie. Zebrani 
sżaczęli wybijać kamieniami szyby w imiesz- 

Wykrycie fabryki 
Nocy ubiegłej w zaścianku Podkowy gm. 

:zaleskiej ujawniono zakonspirowaną fabry- 
<tzkę 1 zł. monet. Warsztat fałszywych mo- 

met znajdował się w stodołe Zygmunta Ra- 
„łonia, który przy pomocy dwóch synów Sta- 

znisława i Andrzeja fabrykował 1 złotowe mo- 
anety. Podczas rewizji w stodołe i w domu 

bezpieczeństwa. 
kaniu Borowskiego, a gdy Borowski wyszedł 
na ganek, by odpędzić napastników jeden 
z nich, a mianowicie Aleksander Dudzeń wy- 
strzelił z dubeltówki raniące ciężko Stanisła- 
wa Borowskiego w brzuch. Jak Borowski 
zeznaje był to ze strony Dudzienia akt zem- 
sty za powiadomienie władz, że Dudzeń zaj- 
muje się potajemnem gorzelnictwem. (e). 

fałszywych monet. 
Radoniów znaleziono kilkadziesiąt fałszy- 
wych monet. Tyleż zdołali już oni puścić 
w obieg w pobliskieh wsiach i w miastecz- 
ku. Fałszerzy aresztowano i przekazano wła- 
dzom śledczym. Fabryczkę opieczętowano. 

(e). 

Šwieciany. 
Ošwiata pozaszkolna. 

W Święcianach odbyło się posiedzenie 
„Komitetu Oświaty Pozaszkolnej Sejmiku 

_. Święciańskiego. Obradom przewodniczył p. 
=starosta Mydlarz. Inspektor óświaty pozas: 

Ikolnej p. Sulżycki złożył sprawozdanie ż pra- 
<cy oświatowej za rok ubiegły, przyczem zi- 

A4ustrował stan obecny oraz w dalszej części 
"wygłosił referat i plan pracy na rok przyszły 
Po dyskusji ustalono szereg referatów z dzi 
<dziny organizacji pracy oświatowej  poza- 
=szkolnej. 

- Zebranie Tow. „Kułtura*. 
|. W dniu wczorajszym odbyło się w Świe- 
<©ianach organizacyjne zebranie powiatowego 

* komitetu T-wo „Kułtura*. Referat o zada- 
miach i celach T-wa wygłosił p. mec. Olech- 

«nowicz. Po wysłuchaniu referatów zebrani 
„obrali z pośród siebie Komitet powiatowy, 
«w skład którego weszli pp. Motylewski, Wój- 
«©iak, Jonak, Chomicki i Kozłowski. 

  

   

Kiermasz. 

Staraniem kierownictwa Sejmikowej Żeń- 
skiej Szkoły Zawodowej w. Święcianach zo 
=stał zorganizowany kiermasz przedświątecz- 
«ay. Społeczeństwo miało możność oglądania 
R nabycia przedmiotów ręcznego wykonania 
-wychowanek. Kiermasz był obficie zaopatrzo- 
any w przedmioty dekorycyjne, bieliznę i t. d. 

Kobylniki. | 
Wieczór Św. Mikołaja. 

Staraniem Oddziału Związku Pracy Oby- 
-watelskiej Kobiet w Kobylniku, został u- 
sządzony dnia 6 grudnia tradycyjny „Wie- 
<czór św. Mikołaja”. Na program złożyły się 
<deklamacje, śpiewy, monołogi i djalogi mło 
<dłociannych artystów, wychowanków tutej- 
*szej ochronki. Najmilsze wrażenie na wi- 
«dzach zrobił barwny korowód pajaców, jak 
xowniež i krakowiak, tańczony przez dzie- 
<i w oryginalnych strojach krakowskich. 
"Wreszcie wśród rozbawionej gromady zja- 
wił się św. Mikołaj z ogromnym koszem 
poliarków, którego zawartość rozdzielił 
mmiędzy dzieci zgromadzone na sali. Dochód 
«uzyskany z wieczorku przeznaczono na u- 

ądzenie choinki dla biednej dziatwy mia- 
»steczka. Obeeny. 

Dukszty. 
LIST DO REDAKCJI. 

Wielce Szanowny Panie Redaktorze! 

W N-rze 286 „Kurjera Wileńskiego” z 
<dnia 11 grudnia r. b. w dziale „Wieści i ob- 
srazki z Kraju" ukazał się artykuł p. Bronisła 
wa Owczynnika pod tytułem: „Dukszty — 
iBudżety szkolne”. 

Wobec nieścisłości i tendencyjnych oświet 
Чейё jak w stosunku do powierzonego mi U 
"rzędu, tak i do mnie osobiście, uprzejmie 
«proszę o umieszczenie na łamach poczytne- 
*g0 pisma poniżej podanych sprostowań i wy- 
jaśnień. p 

1) Nieprawdą jest, że na terenie gminy 
<duksztańskiej jest 11 szkół powszechnych, z 
*xtórych jedna jeszcze jest wątpliwą dla an- 
*tora artykułu(?). Natomiast prawdą jest, że 
“na terenie gminy duksztańskiej jest 12 szkół 
iktóre utrzymuje gmina. 

2) Nieprawdą jest, że „sumy nadzwyczaj- 
ae" w budżecie na rok bieżący przewid 
me w wysokości 8.000 zł. czekają „okaz, 
„jak to autor sobie rozumie. Natomiast p да jest, že sumy te przewidziane były w Ioudżecie, jako subewencja na budowę szkół, Mecz wobec nieotrzymania — takowe zosta- 
ky skreślone z budżetu, jako nierealne. 

WIEŚCI Z WOJEW. 
Oddział Nowogródzki „Kurį 

w Nowogródku przy 

   

        

Kino dźwiękowe 

Pogoń 
w Nowogródku   

  

Nowogródek. 
WYKRYCIE NADUŻYĆ. 

W hurtowni tytoniowej w Nowogródku 
wykryto nadużycia, słęgające 20 tysięcy zło- 
łych, a datujące się od roku 1928. Naduży- 
cia te popełnii pracownik hurtowy Jurewicz 

prokuratorskie zastosowały wzglę- dem niego areszt, 

Zebranie Związku Automobilistów 
R. P. Oddział w Nowogródku. 
Onegdaj odbyło się w lokalu Sekr. Woj. 

B..B. W..R. w Nowogródku Zebranie mie- 

3) Nieprawdą jest, że Urząd gminy płaci 
za drzewo opałowe dla szkół po 10 zł. I m*. 
Natomiast prawdą jest, że drożej niż 7 zł. za 
1 m*% drzewa nigdy Urząd gminy nie płacił 
W. większości wypadków Urząd gminy pła- 
cił za 1 m*% drzewa opałowego po 5 zł., na 
co są dowody. 

4) Nieprawdą jest, że meble dła szkół 
Urząd gminy przydziela tyłko tym kierow- 
nikom szkół „którzy najlepiej żyją z Wój- 
tem gminy”. Natomiast prawdą jest, że po- 
trzebne meble przydziela się do szkół najbar 
dziej potrzebujących i oczywiście nie tam 
gdzie życzyłby sobie p. Owczynnik. 

5) Nieprawdą jest, że za ławki szkolne 
Urząd gminy płacił po 25 zł. Natomiast 
prawdą jest, że za ławki dobrze wykonane 
i malowane. płacono po 23 zł., które każdo- 
razowo były przyjmowane przez Komisję 
szkolną. Obecnie wogóle Urząd gminy żad- 
nych ław nie obstalowywał. 

6) Odnośnie wypłacania należności kan 
celaryjnych i innych dla szkół wyjaśniam: 
Od dłuższego czasu (rokrocznie) omawiane 
należności są wypłacane na ręce miejscowe- 
go kierownika 7 klasowej szkoły powszech- 
nej, celem sprawiedliwego podziału pomic- 
dzy szkołami na terenie gminy, a to na mo- 
cy porozumienia się z powiatowemi Władza- 
mi szkolnemi. 

7) Budżet szkolny realizuje się zawsze 
współmiernie z innemi działami budżetu o- 
gólnego, zaś realizowanie zależy. wyłącznie 
od wpływów podatków gminnych, które nie- 
stety z racji kryzysu gospodarczego. wpły- 
wają bardzo powoli, pomimo zastosowania 
agzekucji. 

Na dalszą tego rodzaju koresposdencję 
nie będę udzielał odpowiedzi, uważając ją 
za bezcełową stratę czasu. 

Łączę wyrazy szacunku: 

J. Szejko. 
Wójt gminy duksztańskiej. 

Dukszty, dnia 17 grudnia 1931 roku. 

Jody. 
Tragiezna śmierć żebraka-tułacza. 
W kołonji Okolica-Rudawa jodzkiej 

w łaźni Wł. Gasiełea znaleziono isę Ee 
ki głuchoniemego pastucha wioskowego Je- 
roma, który od 10 lat włóczył się na terenie 
gminy. Jerom prawdopodobnie uśnął w no- 
cy w łaźni i zaczadział na śmierć, Zmarły Jerom uchodził za b. pobożnego i włócząe 
się po wsiach pow. brasławski na migi 
tłumaczył, iż jest podobny do yda wiecz- 
nego tulacza“, który całe życie będzie wę: 
drował za pokutę. (e) 

WORSE WZT 

- Korkożyszki. 
Wieczór ku czci 
H. Sienkiewicza. 

„Miejscowe Koło Młodzieży Wiejskiej we Ai O Em. podbrodzkiej, urzą- o uroczystą wieczornic: świ 
czci H. Sienkiewicza. mą 

„Na program wieczornicy 
śpiewanie „Roty“ -— następnie p. Maciuso- wiczowa, nauczycielka miejscowej szkoły, wygłosiła referat p. t. „H. Sienkiewicz". Po referacie p. Marja Stasiewiczówna przeczy- tała urywek z „Krzyżaków*. ć Miłą niespodzianką było odwiedzenie na- szego Koła przez p. Stefana Dziubaka, in- spektora kult.-ośw. Centr. Zw. Osadników w Warszawie, który zlustrował Koło i za- chęcił do wysłania jednego z członków na kurs pracowników społecznych. 

Podczas przerw śpiewał chór, prowadzo ny przez p. Sielukównę. 

złożyło się od- 

Obecny. 

NOWOGRÓDZKIEGO 
era Wileńskiego" mieści się 
ul. 3-go Maja, tel. 94, 

wspaniały film džwiękowo-špiewny P. t. „ZNAJOMA Z ULICY" 
w rolach gł.; BETTY COMPSON i TWAN MALIKOW. 

sięczne członków Oddz. Nowo; r. Zw. Automobilistów. W. zebraniu a a. p. inż. Chmieliński, Poruszono szereg ak- tualnych kwestyj, związanych z działalnoś. cią Związku, oraz z sytuacją w zakresie bezrobocia. 
R. 

Pod znakiem balu strażackiego. 
‚ Zarząd Związku Straży Pożarnych W: Jew6dztwa Nowogródzkiego, poza ao Ika acyjnemi wewnątrz Związku i stałą e podniesienie i udoskonalenie obro- gród: e wesołego spędzenia kilku godzin poza domem, a tem samem, zapomnienia o dzisiejszych ciężkich czasach. Hołdując za- 

sadzie, że przyjemnie musi być połączone 
z pożytecznem, postanowił urządzić w dniu 
9 stycznia 1932 r. Bal Korporacyjny  Stra- 
żactwa Ziemi Nowogródzkiej. 

Biorąc pod uwagę, że nowogródzki kar- 
nawał rozpocznie się balem strażackim, ini- 
cjatorzy balu nie szczędzą pracy i zabie- 
gów, by bal wypadł jak najlepiej, a: wspom- 
nienia pozostały jak najdłużej. Intensyw- 
nie czynione są przygotowania i jak nas in 
formują niespodzianek ma być moc. Pra- 
ca organizacyjna wre. 

Z działalności Polskiej Macierzy 
Szkolnej. 

Onegdaj odbyło się w Nowogródku ze- 
branie Zarządu. Polskiej Macierzy Szkolnej, 
na którem postanowiono rozszerzyć zakres 
pracy kulturalno-oświatowej na więźniów. 

Począwszy od najbliższej niedzieli roz- 
poczną : prelegenci P. M. S$, cykł odczytów 
w więzieniu nowogródzkiem. 

W akcji tej współdziała z P. M. S. Sek- 
cja Oświat. Sekr. Woj. B. B. W. R. 

R. 

Lida. 

  

JAKÓB WINER i S-ka 

  

LIDA, Suwalska 58, tel. 90 (obok kino teatru Nirwana) 

Poleca: jedwabie, wełny, korty, sukna, płótna, 

oraz futra i okrycia damskie i męskie. 8730 

  

Wzorowa i po europejsku urządzona mechaniczna przetwórnia mięsa 

ALEKSANDRA WERSOCKIEGO 
w Lidzie poleca szanownej klijenteli bezkonkurencyjne pod każdym względem 

najrozmaitsze kiełbasy, szynki i t. p. 

Przed Świętami otwarty do g. 9 wiecz. 

swe wyroby ja! 

Sklep: ul. Suwalska Nr. 9. 

  

8731 

  

Opłatek w Zw. Oficerów Rezerwy. 

Staraniem tutejszego Koła Związku Ofi- 
cerów "Rezerwy odbędzie się po raz pierw- 
szy w Lidzie dła oficerów rezerwy i ich 
rodzin wspólny opłatek. 

M-ur. 

Odezyt inżyniera Lubesa. 

We środę w kinie Nirwana były major 
legjonu żydowskiego w Palestynie inż. Lu- 
bes wygłosił dość obszerny odczyt uświa- 
damiający społeczeństwo żydowskie w spra- 
wie legjonów żydowskich w Palestynie, ma- 
jących za zadanie strzeżenie obywateli ży- 

dowskich w Palestynie oraz wzmocnienie 
palestyńskiej armji żydowskiej. Referatu 
wysłuchało powyżej 200 osób. Przy tej spo 
sobności prelegent opowiadał o walkach, 
jakie toczyły legjony żydowskie z Arabami. 

M-ur 

Życie ponad stan pchnęło go na dro- 

gę występku. 
Henryk Ryczkowski rodem z Białego- 

stoku, 23-chletni przystojny młodzieniec był 
asystentem pocztowym w Mławie, żył nor- 
malnie i obowiązki swe w urzędzie pełnił z 
sumiennością. Lecz niestety, trwało to do- 
tąd, dokąd na drogę jego nie weszła... kobie- 

ta zła i pusta, lubiąca się bawić i szaleć. 
Ryczkowski uległ jej czarowi i zaczęły się 
hulanki, początkowo skromniejsze, lecz z 
czasem przeszły ponad normę. Skromne jego 
pobory zaczęły nie starczać, więc zaciągał 
długi. 

Nadomiar złego Ryczkowski zachorował 
na chorobę weneryczną. Odwróciła 516 Каг- 
ta w jego życiu. Dotąd skromny i pracowi- 
ty, zaczął się zaniedbywać w obowiązkach 
służbowych, czem zwrócił na siebie uwagę 
przełożonych. Przyszedł wreszcie czas że dłu- 
gi trzeba było regulować a tu brak pienię- 
dzy. Długo borykał się z szatańskiemi pod- 
szeptami, by ręką sięgnąć po cudze pienią- 

dze aż uległ. Zaczęły ginąć na poczcie listy 
wartościowe, paczki oraz pieniądze wpłaca- 
ne na książeczki oszczędnościowe P. K. O. 
Podejrzenie padło na Ryczkowskiego. Kiedy 

0DE 

  

  

dowiedzial się, že ma byč przeprowadzona 
kontrola jego książek i w kasy, uciekł z 
Mławy w niewiadomym kierunku, w dniu 
19 kwietnia 1931. 

Przeprowadzona kontrola ujawniła i 
stwierdziła wysokość zdefraudowanej sumy 
na zł. 3.550. Po kilku tygodniach Ryczkow- 
skiego aresztowano w Lidzie i osadzono w 
więzieniu. Epilog tej sprawy rozegrał się w 
dniu wczorajszym w Wileńskim Sądzie Okr. 
Oddz. Zam. w Lidzie. Ryczkowski do winy 
się przyznał. Blady i wynędzniały złamany 
duchowo ze łzami prosił Sąd o łagodny wy- 
miar kary. Sąd w składzie: prezesa Bukow- 
skiego i sędziów Borysowskiego i Łandfisza 
po naradzie ogłosił wyrok mocą którego 
Ryczkowski skazany został na 3 lata więzie- 
nia. Nietylko na defraudacji kończy się je- 
go przestępstwo, bowiem tenże Ryczkowski 
przed trzema tygodniami skazany został wy- 
rokiem tut. Sądu Okr. na 5 lat ciężkiego 
więzienia za uprawianie szpiegostwa na rzecz 
jednego z ościennych państw. Od wyroku 
tego skazany zapowiedział apelację gdyż 
twierdzi że jest niewinny. M-ur. 

  

  

Z ruchu przedświątecznego w Lidzie. 

Aczkolwiek słyszy się na każdym kroku 
utyskiwa a kryzys i bezrobocie to jed- 

  

nak jak widać z obecnego ruchu przedšwią- | 
tecznego, utyskiwania te wprawdzie nie cał- 
kowicie, lecz w większej czę mijają się z 
prawdą bowiem dzień wczorajszy jako dzień 
targowy Ściągał do Lidy dawno nie widzia- 
ną masę ludzi. Rynek zapchany najrozma- 
itszemi towarami i artykułami czego dusza 
zapragnie. Kupujących nie brak. Ludziska 
kupują jak za dobrych czasów i ma się wra- 
żenie że jest „jak za króla Sasa'. Szeregi 
pań, służących, kucharek i ordynansów obła 
dowane przepełnionemi koszami ba, nawet 
workami rozchodziły się do swych domów. 
Wzmożony ten ruch trwa już od kiłku dni 
i z każdym dniem się zwiększa. Ceny poszły 
trochę: w górę lecz niewiele. to też kury, gę- 
si, ryby i inne „luksusy* poszły w ruch. 
Miejski Komitet Dla spraw bezrobocia też 
podobno szykuje dla swych klijentów coś na 
gwiazdkę. M-ur. 

ZWA 

  

DO KOBIET! 
Na ulicach Wilna ukazała się na- 

stępująca odezwa: > 
Setki, tysiące naszych mężów, bra- 

ci i synów pozostaje bez pracy. Ro- 
dziny całe są rzucane na pastwę skraj 
nej nędzy, a co za tem idzie, pogrą- 
żone w bezczynności i niezadowole- 
niu Ratujmy tych, co nie mają pracy. 
Ratujmy tych, którzy nie mogą zaro- 
bić na utrzymanie rodziny. Idźmy z 
pomocą upadającym na duchu bezro- 
botnym. 

W akcji tej — najwydatniejszą 
pomoc mogą dać przedewszystkiem 
organizacje kobiece, gdyż nikt tak nie 
zrozumie tragedji nędzy w rodzinach 
—jak kobieta, nikt tak nie współczu- 
je matce nie mającej na chleb dla 
dzieci jak druga matka, mająca lep- 
sze warunki. 

Niech żadna z Was nie uchyla się 
od tego społecznego obowiązku. "V 
dobrze zrozumianym wysiłku, po- 
magajmy wszystkie bez względu na 
narodowości i odcienie polityczne -— 
mając przed sobą obraz głodu i ne- 

dzy, który powinien żatrzeć wszelkie 
różnice. 

Na apel Wojewódzkiego Komitetu 
do spraw bezrobocia wzywamy Was 
—wszystkie kobiety zrzeszone i nie- 
zrzeszone, by. wszędzie czuwało współ 
czujące i przewidujące serce kobiece, 
gdzie się płaci i obowiązuje malutki 
procent groszowy na rzecz bezrobot- 
nych. Niech nikt nie uchyli się od 
spełnienia tego społecznego obowiąz- 
ku. Piętnujmy na każdym kroku lek- 
ceważenie, brak serca i niedbałość 
ogółu dla. nędzy ludzkiej. 
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Narodowa Organizacja Kobiet w Wil- 
nie, Stowarzyszenie Kobiet z wyż- 
szem wykształceniem, Stowarzyszenie 
„Rodzina Policyjna*, Stowarzyszenie 
„Rodzina Wojskowa* Kołę Wileń- 
skie, Towarzystwo Pomocy Żałnierzo: 
wi Polskiemu, Warszawskie Chrześc, 
Towarzystwo Ochrony Kobiet w Wil. 
nie, Zrzeszenie Wojewódzkiego Zwią- 
zku Pracy Obywatelskiej Kobiet, 

Związek Pań Domu w Wilnie. 
CR EZ 

Żołnierz polski — na froncie 
pomocy dla bezrobotnych. 
Wśród różnych koszmarnych  horosko- 

pów, snutych w najczarniejszych barwach 
przez wszelakich pesymistów,  opozycjoni- 
stów i inne klany zawodowych płaczków, 
winno się podnieść, jako zaprzeczający te- 
mu wszystkiemu jeden fakt: żołnierz polski 
nie płacze, nie gada, a robi. Ten rozumie 
Państwo i Jego przyszłość. Bez rezonowa- 
nia staje sa każdym posterunku do pracy 
pozytywnej. 

W czasie wojny lał krew, gdy inni de- 
batowali. w czasie pokoju, mimo ciężkiego 
trudu żołnierskiego, czule, jak sesmograf no- 
tuje wszelkie wstrząsy organizmu społeczeń- 
stwa i natychmiast reaguje. 

- Kryzys gospodarczy, dotykający boleśnie 
tysiące obywateli wywołał odruchowy i żywy 
rezonans wśród braci żołnierskiej przedew- 
szystkiem. I tu żołnierz polski nie dał się 
zdystansować, Kroczy w pierwszym szeregu 
ofiarności. 

Mamy do zanotowania nowy jej dowód: 
wszyscy szeregowi 1 Pułku Piechoty — poza- 
tem, wszyscy oficerowie i podoficerowie puł- 
ku opodatkowali się miesięcznie na bezrobot- 

nych, skutkiem czego już za listopad i gru- 
dzień b. r. z 1 p. p. Leg. wpłynęło do Fundu- 
szu Bezrobocia 711 zł. 50 gr., pułk jako taki 
wydaje 50 poreyj żywności dla bezrobotnych, 
50 porcyj dla biednych dzieci, ofiarował ca- 
ły szereg części ubrania, zebranych we włas- 
nym zakresie, własnemi siłami bezinteresow- 
nie wyreperował kilkadziesiąt par butów dla 
najbiedniejszej dziatwy, nawet najmłodsze 
jego latorośle — dzieci oficerów i podofi- 
cerów zrzekły się podarunków Św. Mikołaja 
i wymogły na swych rodzicach dodatkowe 
drugie śniadanie dla swoich młodych, a naj- 
biedniejszych kolegów i koleżanek, a grono 
Pań 1 p. p. Leg. zorganizowało w swoim za- 
kresie „Gwiazdkę* dla biednych dzieci w 

jednej ze szkół miejskich — pozaiem, jak 
powiadamy, do akcji tej samorzutnie przy- 
łączył się całem sercem i szary żołnierz puł- 
ku. Dał co miał. Zrzekł się tego, co stanowi 

ło dła niego może długo oczekiwaną atrak- 
cję, co przypominało mu może jego dom 
rodzinny, raz w roku. Zrzekł się świątecz- 
nych porcyj, należnych mu, jako poprawa 
wiktu żołnierskiego na okres Świąt, na rzecz 
Jego współobywateli, dotkniętych przez bez- 
robocie. Wyraziło się to w sumie 300 zł., któ 
ra została oddana Funduszowi Bezrobocia. 
„Jest to jego „Gwiazdka”, ofiarowana przez 

niego w najpełniejszem zrozumieniu swego 
obywatelskiego stanowiska, fakt, który jest 
oznaką wielkiego zdrowia moralnego žol- 
nierza polskiego, oznaką, że nie jest tak źle 
w narodzie, jak twierdzą zawodowi płacz- 
kowie. 

Oby tylko znaleźli się naśladowcy tego 
pełnego wyrazu czynu żołnierskiego wśród 
tych, którzy mają więcej do ofiarowania niż 
ów skromny żołnierz. 

Nie zawodzić — a robić! 

Miejski Fundusz Emerytalny. 
W dniu wczorajszym zwróciły się 

do p. Prezydenta miasta delegacje 0- 
bydwóch związków pracowników miej 
skich w sprawie funduszu emerytal- 
nego pracowników, w części pozosta- 
jącego, jak dotąd w bezprocentowym 
obrocie kas miejskich. 

Pan Prezydent obiecał wniknąć 
w sprawę funduszu emerytalnego i za- 
wiadomił delegacje że procenty od 
funduszu emerytalnego będą przez 
miasto wypłacone za cały czas korzy- 
stania przez kasy miejskie z sum eme- 
rytalnych. 
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Zmiany na stanowiskach oficerów 
policji w Wilnie. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 
Komendant Główny Policji Państ- 

wowej zarządził następujące przesu- 
nięcia na stanowiskach oficerów poli- 
cji: Dotyehczasowy komendant poli- 
cji powiatowej w Częstochowie ko- 

misarz Al. Herr przeniesiony został 
na stanowisko zastępcy komendanta 
Policji m. Wilna, omisarz Ku- 

barski przeniesiony został z komendy 
powiatowej w Nowogródku na stana- 
wisko p. o. komendanta rezerwy po- 
lieji w Wilnie, podkomisarz Ludwik 
Mankiewicz dotychczasowy kierow - 
nik komisarjata w Równem, przenie- 
siony został na stanowisko kierowni- 
ka III komisarjatu w Wilnie. 

  

Sensacyjne szczegóły dalszego 
śledztwa 

w Sprawie członków „Złotego Sztandaru". 
W związku z dochodzeniem prowadzonem 

w sprawie aresztowanych członków „Złote- 
wo sztandaru* wv::ła najaw nowa nieudana 
prowokacja planowana rzekomo przez osa- 
dzonych w więzieniu na „Łukiszkach* Le- 
winsona, Kaca, Krawieca i Frejzingiera. Pro- 
wokacja ta miała polegać na tem, iż aresz- 
towani będąc jeszcze na wolności nabyli 
maszynkę do fałszowania pieniędzy oraz 200 

sztuk 2 złotowych fałszywych monet. Ma- 
szynkę i monety mieli oni rzekomo podrzu- 
cić Aronowi Wójcikowi b. hersztowi „Bru- 

- derferajnu* oskarżając go o fałszowanie pie- 
niędzy. „Kombinacja* ta nie udała się, je- 
dynie ze względu na aresztowanie członków 
„Złotego sztandaru*. Dalsze dochodzenie ce- 
lem wyjaśnienia całej sprawy trwa. 

Wykrycie potajemnej gorzelni na Pośpieszce, 
" w zabudowaniach letniej kolonji t-wa „TOZ%. 

Organa śledcze w kolonji żydowskiej „Toz* 
przy ul. Góralskiej 10 ujawniły wielką go- 
rzelnię samogonki w pełnym składzie wraz 
z przygotowanym rozczynem w ilości 3 pu- 
dów do pędzenia wódki. Jak zdołano usta 
lić, samogonkę pędzili: dozorca tejże kolonji 
Aleksander Szezerbiński i Franciszek Mar- 
kowski zam. przy ul. Góralskiej 10, Obu 
konkurentów Monopolu Spirytusowego are- 

Dziś: Wiktorji. 
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Zachėd „‚ —. 15 m.28 

Spestrzeženia Zakladu Motoerslogį! U. 8. B 

w Wilmie 2 ėnia 22 XI — 1931 retu, 
Ciśnienie średnie w milimstrach: 772 

Temperstura średna —2 C 

% najwyśsza: 0 

„ . najniższa — Ф° С. 

Opad w milimetrach: 

Wiatr przeważający: pó!n.-zach. 

Tendencja barom.: spadek. 

Uwagi: pochmurno, przel śnieg. 

ADMINISTRACYJNA. 

— Pozwolenia na broń. Starostwo Grodz- 
kie Wileńskie podaje do ogólnej wiadomości, 
iż składanie podań o prolongowanie pozwoleń 
na posiadanie i noszenie broni na rok 1932 
rozpoczyna się z dniem 1 stycznia: 1932 r. 
i kończy się z dniem 28 lutego 1932 r. Termin 
ten jest ostateczny. Osoby, które nie złożą 
w tym terminie podań o prolongowanie po- 
zwoleń na posiadanie broni, będą uważane 
za posiadających broń nielegalnie i zostaną 
pociągnięte do odpowiedzialności administra- 
cyjno-karnej za przekroczenie art. 1 Dekretu 
Naczelnika Państwa z dn. 25 stycznia 1919 r. 
(Dz. Pr. Nr. 9 poz. 123). 

MIEJSKA. 
— Komitet Rozbudowy wstrzymał wyda- 

wanie pożyczek na drobne remonty domów. 
Naskutek całkowitego wyczerpania kredytów 
Komitet Rozbudowy wstrzymał ostatnio wy- 
dawanie pożyczek na drobne remonty do- 
mów. Prowadzone przez Magistrat starania 

o uzyskanie pożyczki w wysokości 100.000 
złotych nie dały pożądanych skutków i w 
związku z tem przerwa ta potrwa prawdopo- 
dobnie czas dłuższy. 

— Magistrat organizuje gwiazdkę dla bied- 
nych dzieci. W związku ze zbliżającemi się 
świętami Bożego Narodzenia Magistrat na 
skutek starań szefa wydziału opieki społecz- 
nej dr. Maleszewskiego przeznaczył pewien 
kredyt na urządzenie gwiazdki dla biednych 
dzieci w przytułkach i ochronach miejskich. 
W związku z tem wszystkie dzieci w przy- 
tułkach i ochronach obdarowane zostaną ła- 
kociami 

KOMUNIKATY. 
— Zarząd Obwodowy Funduszu Bezrobo- 

cia w Wilnie podaje do wiadomości, że z 
dniem 21 grudnia r. b. Zarząd i Obwodowe 

Biuro Funduszu Bęzrobocia przeniesione będą 
z ulicy Subocz 22 na ulicę Bodówą 28 m. 6. 
Teefon 12-06 pozostanie bez zmiany. Przy- 
jęcia pracodawców w sprawach zabezpiecze. 
nia robotników w F. B, odbywać się będą 
w nowym lokalu codziennie od godz. 9 do 
12-ej. 

Przyjmowanie rekłamacyj i udzielanie in- 
formacyj y sprawach zasiłkowych odbywać 
się będzie nadal w lokału Państwow. Urzędu 
Pośrednictwa Pracy (okienko Nr. 6) w dni 
powszednie z wyjątkiem poniedziałków i piąt- 
ków. 

Referent działu świadczeń przyjmuje bez- 
robotnych w lokalu przy ul. Portowej od 
godz. 10 do 12 z wyjątkiem sobót, po uprzed- 
niem zgłoszeniu się w P. U, P. P. (okienko 
Nr. 6). 

Kierownik Obwodowego Biura F. B. przyj- 
muje interesantów codziennie od godz. 10— 
12 w lokalu przy ul. Portowej Nr. 28 m. 5. 

WOJSKOWA. 
— Kary na opieszałych poborowych. Jak 

się dowiadujemy, Starostwo Grodzkie po- 
ciągnęło do odpowiedzialności karnej kilku- 
dziesięciu poborowych rocznika 1911, którzy 
w przepisanym terminie nie zarejestrowali 
się w referacie wojskowym Magistratu m. 
Wilna. 

Z POCZTY. 
— Ulgowa taryfa na żyezenia świąteczne. 

Dyrekcja Poczt i Telegrafów w Wilnie о- 
trzymała zarządzenie Ministerstwa wyjaśnia- 
jące, iż z okazji zbliżających się świąt Bo 
żego Narodzenia, karty z życzeniami świą- 
tecznemi korzystają z ulg taryfowych. 

Mianowicie za opłatą 10 groszy mogą być 

  

„przesłane karty pocztowe z życzeniami, za- 
wierające poza adresem 5 wyrazów, nie wli- 
czając daty i podpisu. 

— Urzędowanie w Dyrekcji Poezt i Tele- 
grafów i w kaneelarjach urzędów poczto- 
wych w dniu 24 grudnia b. r. ogranicza się 
do godz. 12, w dniach 25, 26 i 27 b. r. urzę- 
dowania niema. 

Urzędowanie w urzędach i agencjach po- 
cztowych ogranicza się w dniu 24 grudnia b. 
r. do golz. 17-ej — służbę doręczeń w tym 
dniu mniejsze urzędy będą wykonywały je- 
dnorazowo — doręczenie przesyłek pośpiesz- 
nych i dokonywanie protestów wekslowych 
normalne. 

W dniu 25 grudnia b. r. zewnętrzna służ- 
ba pocztowa oraz służba doręczeń przesy- 

sztowano i przekazano do dyspozycji sę- 
dziego sledezego. Preparaty i maszyny oraz 
eałe urządzenie gorzelni opieczętowano. 

. Zaznaczyć należy, iż do wykrycia tej go- 
rzelni przyczynili się dwaj funkcjonarjusze 
z IV Posterunku P. P. m. Wilna, którzy 
otrzymają pieniężne nagrody ustanowione 
przez władze skarbowe. (e). 

łek pocztowych ustają w zupełności z wyjąt- 
kiem przesyłek pośpiesznych. 

W dniu 26 grudnia b. r. urzędy i -agen- 
cje pocztowe będą czynne tyłko w zakresie 
wydawania gazet adresatom. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Wielka Zabawa w Ognisku Akademie- 

kim. W drugi dzień Świąt Bożego Narodze- 
nią bawi się brać akademicka w Ognisku 
Bratniej Pomocy P. M. A. U. $. B. (Wielka 
24). Podczas zabawy przygrywać będzie trio 
akademickie. Gorąca kolacja i zakąski na 
miejscu. Ceny 1.50 dla akademików. Począ- 
tek o godz. 20-ej wieczorem. 

Z Domu Akademickiego. W dniu 21 b. m. 
w sali gimnastycznej Domu Akademickiego 
obradowała pod przewodnictwem p. Kurato- 
ra Bratniej Pomocy P. M. A. U. S. B. prof. 
Jakowickiego oraz w obecności p, Kuratora 
Domu Akademickiego prof. Hillera, Komisja 
Techniczna budowy Domu Akademickiego 
nad ostatecznem uzupełnieniem dostrzeżo- 
nych usterek w wykończonym Domu Aka- 
demickim. 

Ze względu na dużą ilość spraw Komisja 
uchwaliła zwołać jeszcze jedno posiedzenie 
przed Świętami na dzień 23 b. m. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 
— Gmina żydowska w sprawie zajść li- 

stopadowych. Jak się dowiadujemy w najbliż 
szych dniach ma się odbyć posiedzenie Za- 
rządu Gminy Żydowskiej. Przedmiotem obrad 
ma być sprawa ostatnich zajść ulicznych oraz 
skutków jakie w swej konsekwencji pociąg- 
ńęły óńć za sóbą w posiaci bojkotu gospo- 
darczego sklepów żydowskich. 

— Prasa żydowska o bojkocie gospodar- 
czym. „Wilner Tog* w artykule wstępnym 
omawia wileńską akcję bojkotową oraz wspo- 
mina o wrażeniu tego bojkotu w Ameryce. 
Cała prasa żydowska amerykańska, pisze 
żargonówka, jak najostrzej potępia i sprze 
ciwia się tej nowej formie walki wyniszcze- 
nia Żydów prowadzonej przez antysemicką 
ludność polską, Żydowski „Vorwarts“ wy- 

stąpił z inicjatywą do Żydów amerykańskich, 
by ci w odpowiedni sposób rozpoczęli bojkot 
Polaków w Ameryce 

TEATR I MUZYKA 
— Teatry Miejskie Z.A.S.P. Dziś we śro- 

dė i jutro czwartek 24-g0 grudnia Teatry 
nieczynne, sA 

REPERTUAR ŚWIĄTECZNY. ET 

— Teatr Mieįški na Pohulanee; „Logika 
pana Baltazara“. W piatek dnia 25-g0 grud- 
nia b. r. o godz. 8-ej wiecz. doskonała ko- 
medja Leopolda Marchanda „Logika pana 
Baltazara" w reżyserji Wacława Radulskie- 
go. Komedja ta jest niejako satyrą na sto- 
sunki dzisiejsze panujące wśród burżuazji 
francuskiej, Obsadę stanowią: p. p. Kamiń- 
ska, Szpakiewiczowa, Stanisławska, Budzyń- 
ski, Czapliński, Ciecierski, Detkowski, Gliń- 

ski, Karpiński, Łubiakowski, Skolimowski i 
Zastrzeżyński. 2 

W sobotę 26 i w niedzielę 27 o godz. Š-ej 
wiecz. „Logika pana Baltazara”, $ 

— Teatr Miejski w Lutni. „Tak się zdo- 
bywa kobiety*, W piątek dnia 25 grudnia o 
godz. 8-ej wiecz. pełna beztroskiego humo- 
ru komedja L. Verneuilla „Tak się zdobywa 
kobiety*, Doskonałem urozmaiceniem przed- 
stawienia jest najnowsza, pełna temperamen- 
tu piosenka „Rumba* — którą odtańczy i 
odśpiewa p. Irena Brenoczy, równocześnie 
kreująca główną rolę kobiecą, a doskonała 
gra aktorów i nowe pogodne dekoracje — 
składają się na piękną całość widowiska. W 
sobotę 26 i w niedzielę 27 o godz. 8-ej „Tak 
się zdobywa kobiety”. 

— Poranki w Lutni. Uwaga dzieci W so- 
botę dnia 26 i w niedzielę 27-go b. m. o godz. 
12-ej przedstawienie dla dzieci „Kopciuszek *, 
Są to dwa przedstawienia tej przemiłej baj- 
ki, która umożliwia dzieciom spędzenie pa- 
ru godzin w krainie baśni i wzięcie udziału 
w perypetjach biednego kopciuszka, który 
wkońcu zostaje królewną. Dzieci które jesz- 
cze nie widziały tego uroczego widowiska 
niech pośpieszą z przybyciem, gdyż „Kopciu- 
szek* schodzi już z afisza. Ceny na bajkę tę 
znacznie zniżone. 

POPOŁUDNIÓWKI. | 
= Teatr w Lutni. W sobotę dnia 26 grud 

nia o godz. 4-ej p. p. przedstawienie popo- 
łudniowe „Pan poseł i Julja“, wybornej ko- 
medji wileńskiej autorów K. Leczyckiego i 
J. Mackiewicza, 

— Teatr na Pohulanee. W sobotę dnia 26 
b. m. o godz. 4-ej p. p. przedstawienie po- 
południowe sztuki Mikołaja  Jewreinowa 
„Teatr wiecznej wojny”. 

W niedzielę dnia 27-go grudnia o godz. 
4-ej pp. operetka „Lalka”, cieszącą się nie- 
zwykłem powodzeniem. 

— Koncert baletowy Sawinej Dolski. 
niedzielę dnia 27 suka o > IZ 

będzie się koncert baletowy, artystki baletu 
P. Sawinej Dolskiej, óraz jej zespołu, cieszą- 
cy się w Wilnie wielkiem powodzeniem. W“ 
Poe balet w 3-ch aktach p. t. „Mró- 
zek”, 

   

  

  

 



RADJO 
ŚRODA, dnia 23 grudnia 1931 roku. 

11.58: Sygnał czasu, 14.10: Progr. dzienny. 
14.15; Muzyka (płyty). 15.15: Kom. 15.25: 
„Wydawnictwa gwiazdkowe* pogad. 15.45: 
Koncert dla młodzieży (płyty). 16.15: Kom. 
sportowy. 16.20: „Teraz nad morzem” odczyt. 
16.40: Codzienny odcinek powieściowy. 16.55: 
Lekcja angielskiego. 17.10: Tajemniczość i 
czarodziejskość. посу w jnej'* . odczyt. 
17.35: Muzyka operowa (płyty(. 18.05: Poezje 
Stanisława  Miłaszewskiego. 18.20: Recital 
śpiewaczy Bronisławy Jagminówny  (alti. 
18.50: Kom. Zw. Młodz. Polsk. 19.00: Poła- 
kom na Kowieńszczyźnie. 19.155: Progr. na 
czwartek. 19.20: „Skrzynka pocztowa Nr. 
181*. 19.45: Pras, dzienn. radj. 20.00: „Boże 
Narodzenie w twórczości wiełkich kompozy- 
torów* felj. 20.15: Muzyka lekka. 21.00: No- 
wości teatralne. 21.15: Recital skrzypcowy 
Totenberga. 22.00: Recitał Śpiewaczy. 22 
Kom. 22.45: Muzyka z płyt. 23.00: Spac 
detektorowy po Europie. 

CZWARTEK, DNIA 24 GRUDNIA. 

11.58: Sygnał czasu. 16.00: „Ostatni tom 
pism J. Piłsudskiego* — odczyt. 16.25: Pro- 
gram dzienny. 16.30: Muzyka (płyty). 16.45: 
„Mistyka wigilijnej wieczerzy* — feljeton. 
17.00: Aud. dla dzieci. 20.00—0.30 
sja z Katowic, Krakowa, Warszaw 

NOWINKI RADJOWE. 
TROCHĘ POEZJI I TROCHĘ MUZYKI. 

Wi dzisiejszym programie radjowym 
zwrócić należy uwagę na dwie audycje, z 
których jedna poświęcona jest poezji, druga 
muzyce. A więc o godz. 18.05 p. Tadeusz 
Byrski odczyta przed mikrofonem szereg 
wierszy Stanisława Miłaszewskiego ze zbio- 
ru p. t. Gest wewnętrzńy. Są to utwory li- 
ryczne, nacechowane subtelną refleksją i od- 
znaczające się nieskazitelną formą wiązane- 
go słowa. Następnie o godz. 20.15 usłyszy- 
my nadawany z Warszawy recital skrzypco- 
wy Romana Totenberga, artysty, znanego do- 
brze choćby z płyt gramofonowych. Młody 
warszawianin po kilkuletnich studjach w 
Berlinie u prof. Flescha staje dziś w rzędzie 
najbardziej obiecujących skrzypków. 

KINA I FILMY 
„BUSTER KEATON NA FRONCIE* 

(Helios). 

Bywały już nieporównanie lepsze filny 
tego w swoim rodzaju doskonałego komika. 
Nie mówię już o świetnym .„Generale*, ale 
bywały inne, jak „Marynarz słodkich wód*, 
„Człowiek który kręci* o wiele, wiele wyżej 
stojące od tego filmu. Niewątpliwie są i tu 

bardzo dobre momenty, ale średnio biorąc, 
trzeba całość za... średnią... uznać. Mimowoli 
nasuwa się porównanie z analogicznem, bar- 
dzo starem dziełem Chaplina, na korzyść 
tamtego, jeśli idzie o sumę śmiechu. Oczy- 
wiście porównanie jest stosunkowe, ze wzglę 
du na znaczny przedział czasu dzielący  jed- 
no od drugiego. Było już takich mnóstwo fil- 
mów wojennych, źe scenami także wesołemi 
obok dramatycznych, że trudno dać coś no- 
wego. Buster Keaton też właściwie nic nie 
dał, albo bardzo niewiele, niczem osobliwem 
się nie wyróżnił w tym swoim ostatnim ut- 

worze. (sk.) 

„NARZECZONA Z LOTERII. 
(Hollywood). 

Niedość dać piękną artystkę choćby tak 
uroczą jak Jeanette Mac Donald, przystoj- 
nych jej partnerów i ogromne akcesor ja. 

Potrzebny jest jeszcze dobry scenarjusz'i ta- 
każ reżyserja. Pierwszy jest okropny, Jakaś 
bujda, melodramat czy dramat ze Śpiewami 
nudna i ckliwa prawie opera, tak to wszy- 
stko naiwne i tandetne, ze gdyby nie uroda 
Jeanette uciekliby widzowie w pierwszej 
ćwierci tego dramidła. Ani sensu, ani ja- 
kiegoś znośnego poziomu artystycznego, ty- 
powy wykwit „kultury amerykańskiej” w 
najgorszem tych słów znaczeniu. 

Nad program dodatki te same co i w 
„Heliosie* (względnie odwrotnie). Pożądana 
jest jednak jakaś różnica, wystarczy, gdy się 
to w jednem kinie zobaczy. Zdjęcia Pata z 
Ojcowa i okolic są bardzo ładne, ale chętnie 
je zobaczymy za miesiąc, nie zaraz w sąsied- 
niem kinie. (sk.) 
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SPORT 
PO ZEBRANIU W K S POGOŃ. 

Smutny był objaw pracy na walnem ze- 
braniu WKS Pogoń. Praca tego klubu miast 
miarowemi krokami posuwać się naprzód, w 
postaci zakładania nowych sekcyj, a tem sa- 
mem i zdobywania dla barw ' klubu */ coraz 
większej ilości zawodników, szła w kierun- 
ku przeciwnym. 

Z najsilniejszego ongiś klubu, który po- 
siadał niemal wszystkie sekcje, ba... nawet 
sekcję rugby, a zawodnicy tego klubu wy- 
nikami swojemi przynosili zaszczyt miastu, 
pozostały obecnie tyłko „szczątki, Wszyst- 
kie niemal sekcje, prócz wioślarskiej i bok- 

serskiej poodpadały, a zawodnicy tych sek- 
cyj bronią obecnie barw innych „bogów*. To 
też nic dziwnego, że nastrój na zebraniu był 
naogół smutny i frekwencja członków niez- 
byt liczna, bo tylko 28 osób. 

Po odczytaniu protokółu z ostatniego ze- 
brania przez p. kpt. Tymańskiego oraz spra- 
wozdań kierowników sekcji wioślarskiej i 
bokserskiej, kpt. Narkowicz poinformował 
zebranych o wyniku konferencji przedstawi- 
cieli zarządu WKS Pogoń u gen. Skwarczyń- 
skiego w sprawie stworzenia jednego silne- 
go klubu wojskowego. Gen. Skwarczyński 
jest zwolennikiem takiego klubu i obiecał ze 
swej strony poparcie. Na wniosek referenta, 
poddano projekt połączenia kłubów pod gło- 
sowanie, Przeszedł on jednogłośnie, przy- 
czem wybrano panów: kpt. Tymańskiego, 
kpt. Narkowicza, doktora Zasztowta i Rut- 
kowskiego, do wzięcia udziału w zebraniu 
delegatów wszystkich klubów, które odbę- 
dzie się w styczniu. 

NA NOWEM STANOWISKU. 

Mjr. Drotlew zasłużony działacz sportowy 
€złonek zarządu WKS „Pogoń* przeniesio- 
ny został do 6 p. p: Leg. i został wybrany 
prezesem klubu MKS 6 p. p. Leg. 

ZAWODY STRZELECKIE. 

2 okazji obchodu 101 rocznicy Powstania 
Listopadowego, oraz 3-ej rocznicy istnienia 
Związku Podoficerów Rezerwy Okręgu Wi. 

leńskiego odbyły się* nagrody : strzeleckie o 
nagrody przechodnie i indywidualne, oraz o 
odznakę strzelecką z broni małokalibrowej, 
zorganizowane staraniem Okręgu Wileńskie- 
go O. Z P R. na strzelnicy 3 p. sap. | 

W zawodach tych wzięło udział 9 zespo- 
łów reprezentujących stowarzyszenia P, W. 
Związek Strzelecki, Stow. Rezerwistów i b. 
wojskowych, Związek Podoficerów Rezerwy 
Koła Wileńskiego, oraz klub sportowy 5 p. p. 

  

leg. 
Zawody zespołowe dały wyniki następu- 

jące: 
1 miejsce Klub Sportowy 5 p. p. leg. 

osiągając 829 pkt. na 900. 
2 miejsce Stow. Rezerwistów i b. W. 

osiągając 801 pkt. na 900. 
3 miejsce Związek Strzelecki osiągając 

798 pkt. na 900. 
4 miejsce Stow. Rezerwistów i b. W. 

osiągając 711 pkt. na 900. 
5 miejsce O. Z. P. R. Koło Wilno ok. 

gając 569 pkt. na 9000. 
Strzelanie indywidualne: 

1. Chorąży 5 p. p. leg. Kucharski Włady: 
sław 280 pkt. na 300. 

2. Sierž. 5 p. p. 
276 pkt. na 300. , 

3. Związek Strzelecki Legunek Wecław 
275 pkt. na 300. 

4. Stowarzysz, Rezerw. Drecki Władysław 
274 pkt. na 300. *“ 

5. Kap. 5 p. p. 
273 pkt. na 300. 

Chorąży z 5 p. p. leg. Sokulski Stanisław 
281 pkt. na 300 poza konkursem. 

Nagrody zespołowe otrzymali: 
Nagrodę przechodnią Okręgu Wil. O. Z. 

P. R. otrzymał 5 p. p. leg. 
Nagrodę  przechodnią Koła Wileńskiego 

O. Z P. R. otrzymało Stow. Rez. i b. W. 
Nagrody indywidualne otrzymali: 
Chorąży 5 p p. leg, Kucharski Włady- 

sław. 

Sierż. 5 p. p. leg. Ruciński Ignacy. 
Wyżej wspomniane zawody odbyły się z 

wieką konkurencją i na dość wysokim po- 
ziomie strzelnictwa. 

Warunki dobre pomijając 13% mrozu. 

leg. Ruciński Ignacy 

leg. Kosiński Korneljusz 

KU RJ E R W I LE Ń S KI 

Krwawe porachunki śród powaśnionej rodziny. 
W gminnej wsi Kołowicze, pow. wilejskie- 

go, mieszka rozgałęziona rodzina Wołyńców, 
której członkowie bezustannie wiodą ze sobą 
zapamiętałe spory, powstające głównie na tle 
roszczeń do ziemi. 

"Tego rodzaju zatarg trwał między brać- 

mi Piotrem i Włodzimierzem a ich stryjem 
Eljaszem Wołyńcami; bowiem matka dwu 
pierwszych, wydziedziczając synów, grunt za- 
pisała Eljaszowi. 

Oczywiście fakt ten stał się zarzewiem 
waśni, które często przybierały smutne w 
swych skutkach rozmiary. Sprawa ta była w 
swoim czasie przedmiotem badań sądu, lecz 
prawo było po stronie Eljasza Wołyńca, to 
też pretensje jego bratanków zostały odda- 
lone, 

Wyczerpawszy wszystkie środki prawne, 
uwa žający się za pokrzywdzonych, postano- 
wili uciec się do gwałtu, odgrażając się przy 
każdej sposobbności, że o ile Eljasz Woły- 
niec nie zrzeknie się dobrowolnie gruntu, to 
itak nie będzie z niego korzystał. 

Śród takich stosunków nadszedł krytycz- 
ny dzień 19 sierpnia 1930 r., kiedy to przez 
ulicę Kołowicz przej ł powracający z 
jarmarku do domu Eljasz Wołyniec. W pew- 
nym momencie podbiegł do niego Piotr Wo. 
łyniec, a szukając zaczepki zapytał: „dlacze- 
go nie śpiewasz”, a kiedy zaskoczony odparł, 
że nie jest pijany, Piotr wymierzył mu cios 
nożem w lewą rękę. * 

Napadnięty zeskoczył z wozu i począł u- 
ciekać, lecz za nim popędzili stojący obok 
Piotra brat jego Włodzimierz Wołyniec oraz 
Hilary Pohudo. 

Ten ostatni zabiegł drogę uciekające- 
mu i uderzeniem drągiem po nogach, zwadił 
go na ziemię, a wówczas już leżącemu poczę- 
li zadawać razy, Włodzimierz siekierą a Piotr 
połanem. 

Nierówna ta walka trwała aż do zupełnej 
utraty przytomności Eljasza, k. to wresz- 
cie napastnicy odstąpili od swej ofiary 

Bezwładnego i ociekającego krwią Elja- 
sza Wołyńca ulokowano w szpitalu, gdzie 

            

skonstatowano na jego ciele szereg ran cięto- 
rąbanych, które biegli zakwalifikowali 
do kategorji ciężkich. 

W wyniku śledztwa obu bratanków po- 
szkodowanego Wołyńca oraz Hilarego Pohu- 
dę przekazano władzom sądowym i wszyscy 
oni znaleźli się przed III-im wydziałem kar- 

nym Sądu Okręgowego. 
Rozprawie przewodniczył wice-prezes (. 

W. Brzozowski przy udziale. pp. sędziów Cz. 
Sienkiewicza i K. Bobrowskiego. 

Oskarżeni nie przyznali się do winy, 
tłumacząc się wykrętnie, że to Eljasz był na- 
pastnikiem wobec czego Włodzimierz i Piotr 
Wołyńcowie byli zmuszeni do walki we włas 
nej obronie, Pohudo wogółe udziału w bój- 
ce nie brał. 

Sąd przystąpił do badania Świadków, z 
których część odźwierciadliła przebieg zajś 
cia zgodnie z aktem oskarżenia, inni zaś 
sprowadzeni przez oskarżonych składali zez- 
nania tak niewiarogodne, że jednego z nich 
Sąd przekazał urzędowi prokuratorskiemu 
celem pociągnięcia go do odpowiedzialności 
prawnej za fałszywe zeznanie. 

Prokurator p. J. Rabczewski domagał się 
ukarania wszystkich podsądnych. 

Natomiast osk. Piotr Wołyniec i Pohudo 
prosili o uniewinnienie, zaś Włodzimierz Wo 
łyniec, który obecnie odbywa służbę woj- 
skową i występował w mundurze szeregow- 
ca prosił o łagodną karę z zawieszeniem jej 

wykonania, 

Sąd po naradzie, uznał, iż wina obu os- 
karżonym Wołyńcom została udowodniona. a 
wobec tego, skazał za usiłowanie zabójstwa 
Włodzimierza przez 6 a Piotra przez 4 lata 
ciężkiego więzienia, przyczem polecił zastoso 
wać do nich bezwzględny areszt aż do u- 

prawomocnienia się wyroku. 
Osk. Pohudę sąd uniewinnił. 

O wyroku i decyzji Sądu "zapadiych wzglę 
dem Włodzimierza Wołyńca uwiadomiono do 
wództwo 42 p. p., w którym pełni służbę woj 
skową. Ka-er. 

  

Jednocześnie Zarząd Okręgu Wileńskiego 
O. Z. P, R. składa tą drogą podziękowanie 
p por. Sewerynowi Sadowskiemu i por. Józe- 

. fowi Wołczackiemu za szczególnie wydatną 
pomoc w organizowaniu tych zawodów. 

BUDOWA PARKU SPORTOWEGO NA 
GÓRZE BOUFAŁOWEJ. 

Magistrat rozpoczął na górze Boufałłowej 
roboty nad urządzeniem tam parku sporto- 
wego dla dzieci Na robotach tych zatrudnio- 
nych jest 180 bezrobotnych. Zakończenie ro- 
bót spodziewane jest na wiosnę roku przysz- 
łego. 

NARCIARZE WILEŃSCY POD OPIEKĄ 
TRENERA. 

KKS „Ognisko”, jak się dowiadujemy, po- 
stanowił wysłać w najbliższym czasie do Za- 
kopanego kiłku czołowych swoich narciarzy, 
gdzie pod okiem wykwalifikowanego trene- 
ra Norwega odbędą tygodniowy trening. 

ZAWODY ŁYŻWIARSKIE O MISTRZO- 
STWO POLSKI. 

Zarząd Wileńskiego Towarzystwa Łyż- 
wiarskiego urządza w dniu 27 grudnia w 
niedzielę Zawody o Mistrzostwo Polski w 
jeździe figurowej parami, oraz pokazy łyż 
wierskie na ślizgawce w Parku Sportowym 
Młodzieży Szkołnej im. gćn.- Żeligowskiego, 
w którym wezmą udział: Mistrzowska Pa- 
ra Połski. Warszawy, Lwowa: Zofja Biło- 
równa, kpt. P. Kowalski, Marta Rudnicka, 

kpt. A. Theuer, L. Sniadecka, Wł. Sadow 
ski, B. Chochlewska, Staniszewski oraz 
miejscowi: zawodnicy Wileńskiego Towarzy 
stwa Łyżwiarskiego. 

Początek zawodów ©0 mistrzostwo o 
godz. 12.30 pokazów o godz. 6 p. p. 

BEZPLATNA PORADNIA NARCIARSKA. 

Wi związku z nadchodzącym sezonem 
narciarskim, Okr. Ośrodek W. F. z dniem 
19 grudnia b. r. otwiera bezpłatną poradnię 
narciarską, w której każdy początkujący 
narciarz będzie mógł zasięgnąć szczegóło- 

  

wych informacyj, dotyczących odpowiednie 
go zakupu sprzętu i ekwipunku narciarskie- 
go. 

Porad udziela codziennie, prócz Świąt, 
w godzinach 18—19 instruktor Okr. Ośrod- 
ka W. F. p. Lewon Józef. 

POWSZECHNE KURSY NARCIARSKIE. 

Celem udostępnienia najszerszemu ” ogó- 
łowi społeczeństwa racjonalnego uprawia- 
nia sportu narciarskiego, Okr. Ośrodek W. 
F. łącznie z Wil. Okr. Zw. Narciarskim, u- 
ruchamia, w miarę napływających zgłoszeń 
szereg kursów narciarskich dla początkują- 
cych (dla pań, panów i dzieci). 

Zgłoszenia przyjmuje Okr. Ośrodek W. 
F. w godzinach urzędowych oraz w godz. 
18—19 (prócz Świąt). 

Opłata za kurs: 5 zł. dorośli i 3 zł. dzie- 
ci do lat 14. 

Uczestnicy winni być 
własny sprzęt narciarski, 

Dlaczego w Wilnie 
niema termometru na ulicy? 

Że zegarów jest za mało i wszyscy się 
późnią, bo nikt nie wie, która godzina, prócz 
konduktorów autobusowych do tego może- 

zaopatrzeni we 

śmy przywykli, ałe czemu nie 'pestawi Ma- . 
gistrat na którymś placu termometru dużego 
żeby można się dowiedzieć ile jest stopni 
ciepła czy zimna. 

W. wielu miejscowościach tak się robi, 
na placykach lub skwerkach wisi taki do 
użytku przechodniów termometr. Mogłoby i 
Wilno coś takiego dostać od Magistratu na 
Gwiazdkę. 

BERT CAD SEO 

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 
  

  

- Pomoc bezrobotnym 
w naturze. 

Z kredytów zdobytych na cele pomocy 
bezrobotnym Wileński Komitet do spraw 

Bezrobocia zakupił większy transport słoni- 
ny, mąki razowej, kaszy i fasoli. 

Akcja rozdawnictwa tych produktów po- 
między” bezrobotnych została zainicjowana 
z dniem 21 b. m. 

Jednocześnie, jak się dowiadujemy, sek- 
cja odzieżowa przystąpiła do wydawania 
bezrobotnym ubrań. 

OFIARY. 
ZAMIAST ŻYCZEŃ ŚWIĄTECZNYCH 

NA BEZROBOTNYCH. 

1) Poseł Stanisław Dobosz 20 zł. 
2) Zarząd i Komenda Podokręgu Związku 

Strzeleckiego w Wilnie 15 zł. 
3) Tobjasz Bunimowicz 25 zł. 
4) Bolesław Wit-Święcicki, — 

„Przeglądu Robotniczego* 5 zł. 
1.7 

redaktor 

Zamiast życzeń świątecznych i noworocz- 
nych na bezrobotnych w Nowej Wilejce zło- 
żyłi: dyrektor Banku „Во1а“ A. Kwaśniak 
zł. 10. 

BZ Banku „Rola* A. Staszkiewicz 
zł. + 

  

P. Eugenjnsz Bukowski — Kier. Centr. 
Kasy Sp. Rolniczych — zł. 20. 

Zamiast życzeń na Zakł. Wychow. im. 
Serca Jezusowego ul. Dobrej Rady 22 — 
zł. 20, składa p. Eugenjusz Bukowski — 
Kier. Centr, Kasy Sp. Roln. 

Zamiast życzeń świątecznych i noworocz- 
nych dla bezrobotnych Dyrekcja Oddziału 
Wil. Banku Gospodarstwa Krajowego — zło- 
tych 50. 

Na apel Komitetu do Spraw Bezrobocia 
zamiast życzeń Świątecznych p. Marjan Bier- 
nacki wpłacił na rachunek Komitetu w P. 
K. O. Nr. 180.610 zł. 10. 

+7 474 

Kolektura Loterji Paūstwowej „Lichtlos“ 
(Wielka 44) złożyła na rzecz bezrobotnych 
zł, 25 zamiast życzeń świątecznych i noworo- 
cznych. 

Komendant garnizonu Wilno przekazał 
Komitetowi do Walki z Bezrobociem w dniu 
23 b. m. sumę 150 złotych, ofiarowaną przez 
J. E. ks. biskupa Michalkiewicza na gwiazd- 
kę dla żołnierzy. 

w» hę 

Zamiast życzeń świątecznych i noworocz- 
nych złożyli na Dom Sierot im. Marszałka J. 
Piłsudskiego: gen. dyw. Dąb-Biernacki ŚSte- 
fan, ińsp. armji w Wilnie — 30 zł., płk. dypl. 
Bolesław Krzyżanowski — 5 zł., ppłk. dypl. 
Obertyński Tomasz — 5 zł., oficerowie D-wa 

Obszaru Włarownego Wiłno — 20 zł., ofice- 
rowie Komendy m. Wilna — 12 zł., dowódca 
i oficerowie Sztahu Brygady K. O. P. Wiłno 
— 32 zł., oficerowie 1 p. p. Leg. — 25 -zł., 
dowódca i korpus oficerski 6 p. p. Leg. — 
25 zł., Pluton Żandarmerji Wilno — 10 zt., 

Detaszowany pluton Samoch. Ciężar. i Pół. 
ciężarowych w Wilnie — 3 zł. 

m * * 

Do dyspozycji Wojewódzkiego Komitetu 
do Spraw Bezrobocia zamiast życzeń świąte- 
cznych i noworocznych przesłali: 

Dowódca I:dyw.-p. Leg. gen. bryg: Skwar- 
czyński Stanisław — 20 zł. Dowódca i ofice- 
rowie. 19 dyw. piech, — 15 zł., 3 baon sape- 
rów na gwiazdkę dla dzieci bezrobotnych — 
15 zł., prezes Okręgowego Urzędu Ziemskie- 
go inż. Łączyński Stanisław — 10 zł. 

Bank Związku Spółek Zarobkowych, Od- 
dział Wileński, wpłacił kwotę 500 złotych ty- 
tułem jednorazowej subwencji na rzecz bez- 
robotnych do rąk Wojewódzkiego Komitetu. 

Przykład godny naśladowania 
Piekarnia turecka „Turan“ (Micklewieza 

42) w związku ze zbliżającemi się świętami 

Bożego Narodzenia ofiarowała 500 klg. bu- 

łek na rzecz biednych i bezrobotnych. 

Nr, 296 (2238) 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
POBICIE POLICJANTA. 

Na posterunkowego I komisarjatu P. P. 
m. Wilna Sawko-Siewki napadło dwóch pi- 
janych osobników, którzy dotkliwie go po- 
bili. W, zarządzonym pościgu, jednego ze 
sprawców pobieia aresztowano. Jest to nie- 
jaki Sienkiewiez, ' bez stałego miejsca za- 
mieszkania.. 

Drugi napastnik zbiegł. 

AWANTURA NA TRAKCIE BATOREGO. 

Do mieszkanła W. Bujaniewieza (Trakt 
Batorego 22) wtargnął pijany W. Sienkie- 
wiez (Szwareowy 5), który poezął się awan- 
turować usiłując pobić niewiastę. Gdy pi- 
jaka wypchnięto za drzwi, Sienkiewicz wy- 
dobył rewolwer i oddał 3 strzały na szezę- 
šeie nie wyrządzając nikomu żadnej szkody. 
Po oddaniu strzałów awanturnik« zbiegł. (e). 

OBŁAWA POLICYJNA NA RYNKACH 

WILEŃSKICH. 

W dniu wezorajszym funkejonarjusze 
wydziału śŚledezego przeprowadzili „wieikę 

obławę na złodziei i oszustów grasujących na 
rynkach wileńskieh. Ogółem zatrzymano 
przeszło 30 osób. Na rynku Łukiskim za- 
trzymano 10 kieszonkowców. Wśród aresz- 
towanych znajduje się kilka niebezpiecz- 
nych złodziei, którzy niedawno opuścili wię- 

zienie. (e). 

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK. 

W. dniu wezorajszym na ul. Kołejoweż 
koń mieszkańca wai Giedrojeie, gm. Turgiel- 
skiej Ignacego Pawłukiewieza przestraszył 
się gwizdka lokomotywy i wpadł na chod- 
nik przygniatająe niejaką Helenę Parwenis, 
która doznała poważnych obrażeń cielesnych. 
Zawezwane pogotowie. ratunkówe przewiozło- 
ją do: szpitala” żydowskiego. * łe). 

BÓJKA, 

W dniu 20 b. m. pomiędzy Zieniewiczową. 
Marją (Bialosk6rnicza 3) a jej sublokatorką. 
Ołszewską Emilją na tle porachunków ово- 
bistych powstała bójka. Olszewska uderzyła 
nożem w głowę” Zieniewiczówą, którą odwie- - 
ziono do szpitala św. Jakóba w stanie bardzo. 
ciężkim. 

ZAMACH SAMOBÓJCZY. 

W dniu 20 b. m. Staniszewski Antoni, łat. 

32, żebrak, zamieszkały przy ul. Bazyłjań-- 
skiej 4, w cełu pozbawienia się życia wypik. 
esencji octowej. Pogotowie odwiozło despera- 
ta do szpitala Żydowskiego w stanie niezagra- 
żającym życiu. 

OKRADZENIE SIERŻANTA. 

Sierżant 6 pp leg. Mieczysław Bruch, pod- 
czas pobytu swego w restauracji na ul. $o- 
fjaniki Nr. 6, okradziony został z gotówki.. 

Skradziono mu portfel z 300 zł. (c). 

PRZEJECHANIE DZIECKA. 

Na ul. Trockiej szybko mknąca taksówka 
najechała na 7-mioletniego Antoniego Or- 
lickiego (ul. Kołejowa Nr. 1)  Poszkodowa-- 
nemu udzieliło pierwszej pomocy pogotowie: 
ratunkowe. te). 

PRZYGNIECKONY WAGONETKĄ. 

Kazimierz Klimaszewski (ul. Mostowa) 
pracując na robotach ziemnych w majątku: 
Tupaciszki przygnieciony został wagonetką.. 
W: stanie groźnym przewieziono go do szpi- 

tala. (oj 

KRADZIEŽE. 

Do mieszkania Bohdanówicza Michała: 
(Kalwaryjska 36) w nocy z dnia 20 na .21 

b. m. dostali się złodzieje i skradli patefoiw 
z 84 płytami, zegarek-budzik, oraz kamasze,. 
łącznej wart. 333 zł. 

— Ze strychu domu Nr. 20 przy ul. Sie- 
rakowskiego na szkodę Sosinowskiej Natalii 
skradziono bieliznę pościełową wart. 600 zł. 
Sprawcę kradzieży Zdanowicza Kazimierz 1. 
(Zawalna 28) ze skradzioną bieizną zatrzy- 
mano. 

— Na rynku Łukiskim na szkodę Niewia- 
rowicza Pawła, zam. w gminie rzeszańskiej,. 
skradziono 8 choinek wart. 8 zł. Sprawców* 
kradzieży Segałowa Włodziemierza i Andrze-- 
ja (Ławaryjska 123) ze skradzionemi drzew- 
kami zatrzymano. 
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„ przylmuje ogłoszenia š z $ Do п-ги Świąteczneg Admin. „Kurjera Wileńsk.” 
codziennie od g. 9—3 i ow 

i i 

    
Podajemy do wiadomości P. T. Panów Kupców, 

że posiadamy komplet klisz ogłoszeniowych, któremi 

moglibyśmy, na żądanie, ilustrować Ich ogłoszenia, bez 

specjalnej dopłaty. Klisze te przeznaczone są specjalnie 
do ogłoszeń świątecznych. 

Administracja „Kurjera 

  

Wil." 
AO A BA 

Kim Miejskie | 2 
SALA MIEJSKA 

m. Ostrobramska 5. 

Od poniedziałku 21.XII. 

4—6—8—10 

W rolach głównych: Irena Jedyńska i K. Skalska. Z dostosowaną do akcji muzyką, 

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. 

CHATA ZA WSIĄ 
  

Bźwiąk. Kino-Teatr 

HELIOS 
Wiiońska 38, tel. 9-26 WKRÓTCE! 

Program świąteczny. Najdowcipniejszy film świata! 
miać się będą wszyscy! 

BUSTER NA FRONCI 
NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe. 

Największa atrakcja sezonu: Wiekomiejskie ulice z bohate:em „Marocco* Garry Cooper'em. 

Król wesołków, genjalny komik 

Buster przeż. 

Buster Keaton 
Wielka epopea humoru. 

Dla młodzieży 'dozwolone. 

w swojej najlepszej i naj- 
Ac Lei ao 

Tysiące niezwyklych przygod, jakie 
na froncie i na tylach jako žolnierz i miljoner. 

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

  

Sźwięk. Klno-Teatr | Dziś! 

Hollywood 
Miokiew 22, tel. 15-28   Władczyni serc ludzkichi 

Królowa dźwiękowego ekranu 

Narzeczona z loterji 
NAD. PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe. Początek seansów o godz. 4, 6, 8.i 10'15, w dnie świąt. o godz. 2-ej. 

Jeannette Ma c D 0 n a l w porywającym dramacie 
śpiewno-dźwiękowym p.t. 

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

  

$żwiękowe Kino 

C6/INS 
al, Wielka 47, tel. 1541 

D z iŚ! Po raz pierwszy w Wilniel 
prod. francuskiej! 
Potężny dramat 

erotyczny p. t. 

Najbardziej imponujący przebój w sezoniel 

Salto-mortale 
100% dźwiękowiec 

Reż. wszechświatowej sławy E. A. Duponta. 
W rolach głównych: fascynuj. Gina Mones 
oraz Daniel Mendaille. 

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. 

  

$źwięk. Kino-Taatr 

Р А М 
ułiea' Wiolka 42. 

Dziśl Dramat miło- 
ści dwojga przyjaciół 

do jednej kobiety. 
W rolach głównych: Jack' Holtkt. stworzył nową kreację, 

oraz Dorothy Sebastian i Ralph Graves. NAD PROGRAM: Atrakcje dźwię- tysty w „Łodzi Podwodnej" 
kowe i Krenika telegraf. P.A.T. Początek ° godz. 4, 6, 8 i 10.30, w dnie šwigt. o godx. 2-ej. Ceny od 40 gr. 

Noce Marokanskie (Krew na pustyni) 
ktėra śmiało stanąć może obok słynnej roli tego ar- 

  

Kino Kolejowe 

OGNISKO 
4otsk dworca kolejow.) 

włącznie. 
Dziś i dni następnych do dnia 25,XII. 

Słynna naszą rodaczka 

Wydawnietwo „Kurjer Wileński" S-ka x ogr. odp. 

i iełki POR NON Szt 
Film ten ilustruje karjerę słynnej aktorki i dzieje jej licznych i skandalicznych miłostek. 

W rolach głównych męskich Nils Asther i Paul Lukas. Początek o g. 5-ej, w święta o godz. 4-ej po poł. 

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

Miłostki aktorki 

  

"MASZYNISTKA 
poszukuje posady, 

Akuszerka Uwaga Panie! 
Najmodniejsze uczesanie- 
wykonuje Sp. Fryzyjerska 

  

  

  
  

hi МИ е 
OZDOBY CHOINKOWE, SZOPKI, 
Zabawki, Lalki, Rowerki, Koniki, 

:-: Gry dziecinne i towarzyskie :-: 

NA UPOMINKI 
DLA DOROSŁYCH: 
WIECZNE PIÓRO, Ozdobne ołówki, 

Albumy, Teki, Notesy, 

Galanterja biurkowa. 

KALENDARZE ZRNNSYE 

  

KARTKOWE, 
== PRZEKŁADANE. 

Bilety wizytowe. 

  

Pocztówki świąteczne. 

Ceny b. umiarkowane. 

W. Borkowski = 
"Mickiewicza 5, tel. 3-72. 

8807 

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

  

  

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

I £ _ jak również może być 

  

UWAGA! Oszczędność 
pracy 50% dla pań gos- 

podyń! Przyrząd do ro- 
bienia pierożków, kołdu- 

nów it p. 
Cena tylko 75 gr. 
Sprzedaż hurtowa; 

Stanisław Krakowski 
Wielka 40 Zamkowa 24 

Żądać wszędzie. 

Tydzień a dd naturalnego, 
Organizuje 

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

  

  

Maria Lakeroma 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, ш. 5 
W. Z. P. Nr. 69. 8526 
  

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Zamkową 3, m. 3 
tamże gabinet kosmetycz 
ny; isuwa ziiarszczki, bro- 
dawki, kurzajki i wągry, 
W. Z. P. 48. 8323 

Loporania lekcje, 
indywid. lub w grupach. 
Ul. 3-go Maja 7, m. 11. 
Porozumieć się w godz. 
9=Fl i 375, 8626 

OKAZYJNIE. 
Palta zimowe damskie i 
męskie, dachy i inne futra, 
obuwie, skórki, ubra- 
nia, jedwabie, bieliznę, 
swetry, pianina, fortepia- 
ny, motory elektryczne, 
złoto, srebro, bryłanty i 
wiele innych pozostałych 
z licytacji rzeczy sprze- 
daje tanio — LOMBARD, 
ul. Biskupia 4, tel. Jah 
(od 9-е} do 2-ej po PO 
iod 5 do 7 w.) 8602 

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

dańska 1 — 6 

RABKA Zdrój -Willę 
o 15 pokojach, 2 lokale 
sklepowe, umeblowanie, 
elektryczność— centrum— 
za 26.000 zł. sprzeda Biu- 
ro „Informator* Rabka. 

8806 

  

  

    

  

M. Kruk Zawalna 21 
8809 

Zakład Fryzjerski 
męski i dameki E. TrockE 

W. Pohulanka a 
ceny dostępne. 

Instalaije TT 
dzwonki sygnalizacyj=- 
ne, ustawienie aparatów: 
radjowych i telefonów 
wykonywa koncesjonowa- 

ny elektromonter 

ST. PIÓREWICZ 
uł. Oflarna Nr. 4, m. 9.. 

Poszukuję 
posady 

rządcy domu 
tylko za mieszkanie: 
w domach rządowych 
lub prywatnych, oraz: 
w hotelach, posiadam 
dobre świadectwa. 
Łaskawe oferty pro- 
szę nadsyłać do adm. 
„Kurj. Wileńskiego” 

pod Nr. 6872. 

  

  

  

NOWOOTWORZONA 
POLSKA 

MLECZARNIA 
przy ul. Wielkiej 29 

Połeca: codz. świeże 
młeko, masło, sery, jeja, 
mleko zsiadłe, wędliny. 
i imne chłodne zakąski, 
napoje chłodzące oraz 

obiady domowe 
smaczne i zdrawe 

ЕЕЕ 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis.


