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Po tamtej stronie. 
Stan wsi litewskiej. 

Kiedy przed laty 13-tu opuszcza- 

łem terytorjum dzisiejszej Republiki 

Litewskiej, kierując się do Wilna, nie 

Sądziłem, że udaję się „na tamtą stro- 

nę*. Ale co innego zamyśla człowiek, 

a co innego kształtuje przebieg wypa- 

dków pod działaniem różnych dą- 

żeń i aspiracyj ludzkich. „Chłop strze- 

la, a Pan Bóg kule nosi*. Dziś, po 13-tu 

latach wyrosła pomiędzy Wilnem a 

Kownem granica policyjnie nieprze- 
kraczalna. Dzieli ana terytorjum je- 
dnolite pod względem historycznego 

i cywilizacyjnego rozwoju, oraz stru- 

ktury i warunków gospodarczych. O 

powstaniu tej granicy zadecydowała, 

wbrew wszystkim innym wzgłędom, 

dominująca w naszej epoce w działa- 
niach zbiorowisk ludzkich siła moto- 

ryczna — nacjonalizm. Litwę Histo- 

ryczną rozdarły odśrodkowe na jej 
terytorjum tdeje suwerenności naro- 

dowej. 

Nie sądzę, aby realny polityk mógł 
poszukiwać rozwiązania powstałych 
na tem tle konfliktów wyłącznie me- 
todą negowania, przeciwstawiania się 

tej sile i djalektycznej -z nią wojny. 

Nie znajdzie on bowiem ani zrozumie- 

nia ani posłuchu wśród mas ludzkich, 
nakreślających dziś nawet. tam, gdzie 
niema parłamentów. łub są one nie- 
samodzielne, linje wytyczne polityki 
rządów. 

Nie zbłiży się też do tego rozwią- 

zania ten, kto w cudzem oku każde 

źdźbło będzie widział, a w swojem na- 
wet belki nie dopatrzy. Państwa, na- 
rody, czy poprostu wyodrębnione na 
jakiejś podstawie społeczeństwa, któ- 
rych dzielą animozje i przeciwstawne 
dążenia polityczne, o ile nie chcą 

"trwać w stanie wiecznej wojny po- 

tencjalnej, powinny poznać wzajem- 

mie siebie w dzisiejszym ich stanie, 
odrzucić szablonowe, wytarte i bez- 
skuteczne metody w ocenie strony 
przeciwnej i spojrzeć uczciwie sobie 
w oczy. 

Zdaję sobie sprawę z ołbrzymiej 
trudności podejścia w sposób spokoj- 
ny i bezstronny do sprawy litewskiej. 
Droga ta tak gęsto zarosła w ubie- 
głych latach chwastami, kryjącemi 
całe złomy nagromadzonych w ciągu 
tego okresu zadraśnień i rekrymina- 

cyj wzajemnych, iż nawet najlepsza 

woła i najuporczywszy wysiłek o nie 
potknąć się łatwo może. Świadomie 
więc odkładam na dalszy — być mo- 
że dłuższy — termin rozważania na 
temat stosunków pomiędzy pań- 
stwem połskiem a litewskiem, oraz 
poszukiwanie środków dla uregulowa- 
nia tych stosunków. Mało jest warte 
studjum, które się rozpoczyna od te- 
go, na czem powinno się kończyć: od 
konkluzyj i wniosków. Nie zamierzam 
powiększać ilości zadrukowanego pa- 

pieru dyłetanckiemi w najlepszym 

wypadku opowieściami o dzisiejszej 
Litwie. Oprócz książki p. Wł. Wiel- 
horskiego (Litwa etnograficzna, wy- 
dawn. Wil. Biura Informac.) nie 
znam pracy w języku połskim o ca- 
łokształcie dzisiejszej Litwy, którą 

możnaby traktować serjo. 

Kilka artykułów, które chcę Litwie 

poświęcić, będą odbiciem bardzo zre- 

sztą luźnych wrażeń z krótkiego tam 

pobytu. Nie byłem w tym kraju przy- 

godnym podróżnym, który z okien wa 

gonu i kilku obserwacyj bierze ma- 
terjał do swoich uwag i informacyj. 
Po latach 13-tu znalazłem się na ziemi 
rodzinnej, dobrze znanej i bliskiej, 
wśród starych znajomych, kolegów i 

przyjaciół To mi stworzyło dogod- 

niejszy, niż dła innych, punkt obserwa 

cyjny i dało prawo do spisania kilku 

swoich wrażeń. 

Przed paru laty w autobusie po- 

między Krółewcem a wybrzeżem mor- 

skiem rozmawiałem z Litwinem — 

dziennikarzem kowieńskim. Ogiąda- 

liśmy z okna płaski i smutny krajo- 

braz pruski, starannie uprawione po- 

ła, porządnie zabudowane wsie i ma- 

jątki, wysadzone drzewami doskona- 

łe drogi. 

— Oto co Niemey potrafili zrobić 

z kraju,.który jest właściwie dalszym 

ciągiem Litwy — rzekł mój towa- 

rzysz.  Ałe dziś ten kraj jest już u 

kresu swego rozwoju cywilizacyjnego 

się naprzód 

  

   
    

  

podczas kiedy u nas idzie 

w szybkiem tempie. W ciągu jeszcze 

10-ciu lat zrównamy się pod tym 

względem z Prusami. Wschodniemi, 

jestem tego pewny... 

Nie przeczyłem pełnym zapału za- 

pewnieniom mego rozmówcy, jakkol- 

wiek odniosłem się do nich bardzo sce 

ptycznie. Nie wiem jak Litwa będzie 

wyglądała za 8 lat, bardzo jest wąt- 

pliwe, aby rzeczywistość odpowiedzia- 

ła aspiracjom mego towarzysza po- 

dróży. Należy jednak przyznać, że w 

ciągu 18-tu lat, których początkowy 

okres niezbyt nadawał się do pracy 

twórczej w szerszej skali, osiągnięty 

został postęp znaczny. Dotyczy to prze 

dewszystkiem życia wsi, której do- 

brobyt zwiększył się poważnie. Świa- 

dczy o tem wygląd wieśniaka i krąg 

jego potrzeb. 

Czy jest to skutkiem radykalnej 

reformy rolnej, dokonanej przez rzą- 

dy chrześcijańskich demokratów, 0- 

partej na przesłankach demagogji spo. 

łecznej i polityki nacjonalistycznej? 

Od zwolenników obecnego syste- 
mu rządów w Litwie nie słyszałem 
pochwały tej reformy. Uznają oni po- 
trzebę jej, lecz potępiają sposób prze- 
prowadzenia, jako gospodarczo  nie- 
racjonalny. 80-ciohektarowe maxi- 

mum niweczy większe warsztaty, a 

8-miohektarowe nadziały nie stwa- 

rzają w warunkach litewskich samo- 

wystarczalnego gospodarstwa. Rządy 

„łautininków* po przewrocie w 1926 

roku złagodziły radykalizm poprze- 

dniej polityki agrarnej. Maximum po- 

większono do 150 ha. Nierozparcelo- 

wane dotąd mocne gospodarstwa wię- 

ksze pozostawiono w całości jako t. 
zw. gospodarstwa kulturalne, które 
prowadzi właściciel na warunkach 
dzierżawy względem części, przekra- 

czającej 150 ha, pod nadzorem odpo- 

wiednich urzędów. Nadzór ten copra- 

wda niezawsze był bezstronny i raejo- 

nalny, zwłaszcza w pierwszych latach 

jego istnienia. 

Dziś polityka agrarna rządu 0- 

siągnęła pewien stan stabilizacji. Za- 

kończony został okres wywłaszczeń 

ze względów połitycznych, często sło- 

sowanych i nadużywanych przez rzą- 

dy chrześcijańskich demokratów i lu- 
dowców. Swobodny obrót ustalonemi 
normami indywidualnej' własności 
ziemskiej nie jest utrudniony. Gwał- 
towna parcelacja jest zahamowana a 

usiłowania rządu zwróciły się w kie- 

runku popierania średniego i drob- 

nego rolnika. Proletarjat rolny nie 

jest objektem szczególnej troski czyn- 

ników rządowych. 

Wszystkie te cechy składają się 

źną charakterystykę dzisiej- 

szej polityki rolnej rządu litewskiego. 

Można ją nazwać polityką usilnego i 

  

па муг 

zdecydowanego popierania rolnika— 

„Średniaka*, który też stanowi cha- 

rakterystyczny typ litewskiego produ- 

centa wiejskiego. W ogólnych zary- 

sach polityka ta odpowiada strukturze 

społecznej i warunkom gospodarczym 

dzisiejszej Litwy. 

Testis. 

Deklaracja nowego rzadu Lavala. | 
Niewzruszone stanowisko w kwestji 

reparacyj i zbrojeń. 
PARYŻ 18. I. Pat. — Deklaracja 

rządowa głosi między innemi: 

Poprzedni gabinet podał się do 

dymisji nie naskutek wyniku głosowa- 

nia w Izbie, której zaufaniem cieszy 

się dotychczas. Deklaracja przypomi- 

na, iż usiłowano rozszerzyć skład ga- 

binetu, aby mógł on łatwiej sprostać 

trudnościom, które same przez się wy- 

starczają do określenia programu za- 

sadniczego polityki zagranicznej, do- 

tyczącego odszkodowań oraz ograni- 

czenia i redukcji zbrojeń. 

Wysuwane teorje zdają się raczej 

być wytworem doktrynerskiej wyo- 

braźni, niż realnej rzeczywistości. Za- 

lecają więc anulowanie spłat odszko- 

dowawczych. Nie możemy jednak 

przyjąć takiej formuły, która nie była- 

by w stanie zapobiee kryzysowi, о- 

dziłaby natomiast w żywotne interesy 

Francji i jej prawa, usankejonowane 

przez traktaty dobrowolnie zawarte. 

Nie pozwolimy na skreślenie naszych 

praw do odszkodowań. Mamy podwój- 

ny obowiązek wobee generacyj, któ- 

re przeżyły wojnę: obowiązek uczei- 

wośei niepoświęcania niczego z wie- 
rzytelności bez równoczesnego uwoł- 
nienia nas od naszych własnych dłu- 

gów, posiadamy „obowiązek wobee 

przyszłych generacyj, podyktowany 

rozwagą, podporządkowania wszyst-_ 

kieh układów równowadze warunków 

egzysteneji i produkcji, a to w tym ce- 

lu, aby Franeja nie znalazła się po 

kryzysie w gorszych warunkach kon- 

kurencji międzynarodowej. Rząd 

przestrzegać będzie Ściśle tych zasad 

którym parlament dawał zawsze a- 

probatę we wszystkich rokowaniach, 

w. celu przystosowania do okresu de- 

presji gospodarczej obowiązujących 

układów w sprawie długów wojen- 

nych. 

Zresztą — głosi dalej deklaracja— 

pozycja Francji nie jest tak uprzywi- 

lejowana, jak to chętnie oświadczają 

zagranieą. Rząd zmuszony był przed- 

sięwziąć i przedsięweźmie nadal róż- 

ne Środki dla dohra gospodarki naro- 

dowej. 

Polityka; jaką Francja prowadzić 

będzie na konferencji rozbrojeniowej, 

została określona w memorandum z 

15 lipca ub. roku. Polityka ta zna- 

lazła wyraz w pakcie. Jest ona od lat 

12 stałą polityką Francji i Ligi Naro- 

dów. Deklaracja przypomina udział 

Francji w dziele pokoju, począwszy 

od propozycji Leona Bourgeois aż do 

powszechnego aktu arbitrażowego. 

poprzez protokół z roku 1924, który 

aczkolwiek nie został ratyfikowany. 

niemniej pozostaje wyrazem jak naj- 

„bardziej pełnym francuskiej koncep- 

cji pokojowej. Z temi wszystkiemi ak- 

tami związane jest imię Brianda, a 

przyczyniła się do ich powstania po- 

lityka narodu oraz wszystkich partyj 

franeuskich. Wszysey zresztą Franecu- 

+ zi widzą sukces tej polityki jedynie w 

pełnem zrozumieniu pojęcia arbitrażu 

w definieji napastnika i we wzajemnej 

pomocy, tem samem w zapewnieniu 

hezpieczeństwa Franeja niezachwianie 

przestrzegać będzie tych zasad. Zresz- 

tą eo do zasadniczych punktów ci, 

którzy ku naszemu ubolewaniu nie są 

po naszej stronie, w gruncie rzeczy 

podzielają naszą opinię. 

Wrażenie w izbach. 

PARYŻ. 19. I. (Pat). Wterkowe postedze- 
nie Izby Deputowanych otworzył przewod- 
niczący o godz. 15-tej. Na sali około 400 de- 
putewanych. Przewodniczący wygłasza wstęp 
ne przemówienie. Ustęp, dotyczący planu 
Younga, wywołuje na niektórych ławach po- 
selskich westehnienia, wkońcu oklaski, O 
klaski wybuchają żywiołowo od prawicy aż 
do tewicy w chwili, kiedy przewodniczący 
zapewnia, że Francja nie ustąpi nie ze swych 
wierzytelności, jeżeli nie uzyska jednocześ- 
nie redukcji swych długów. Manifestacja ta 
jest bardzo charakterystyczna. W kilka mi- 
nat potem Izba oklaskaje zdanie, dotyczą- 
ee prestige u Ligi Narodów. 

Po przemówieniu przewodniczącego na 
trybunę wstąpił premjer Laval i odczytał 
deklarację rządową. Większość Izby ołdas- 
kuje, kiedy minister podkreśla, że Francja 
nie zgodzi się na przedawnienie długu repa- 
racyjnego. Ustępu deklaracji gdzie mowa jest 
o rezbrojeniu, Izba wysłuchuje w. wielkiem 
skupieniu. Kiedy Laval odczytuje nazwisko 
Brianda, w całej sali rozlegają się oklaski. 

Rządową dekłerację w Senacie odczytał 
minister Berard. Ustępy w sprawie polityki 
zagranicznej były jednomyślnie oklaskiwane. 
Punkt deklaracji, w którym była mowa o 
Briandzie, wywołuje na lewiey ożywione 
eklaski oraz kiłka okrzyków irenicznych na 
prawicy. 

Przed konferencją lozańską. 
Francuski komunikat oficjalny. 

PARYŻ 19.1. Pat. — W nocy z po- 
niedziałku na wtorek ukazał się nastę- 
pujący komunikat: 

Pomiędzy kancelarjami mocarstw 
zainteresowanych w planie Younga 
toczą się ożywione rokowania celem 
wyszukania podstawy  prowizoryce- 
nej umowy w sprawie reparaceyj. P. 
Laval przy jął dziś po poładniu znowa 
ambasadora niemieckiego von Hoe- 
secha. W związku z przygotowaniami 

do wyborów, które mają się odbyć w 
ciągu roku zarówno we Francji, jak 
w Niemezech i Stanach Zjednoczo 
nych, konkretyzuje się coraz bardziej 
w sterach zainteresowanych pogłąd. 
iż jest rzeczą niemożliwą doprowadze- 
nie w chwili obecnej do szczegółowego 
i definitywnego rozwiązania proble- 
mu reparacy jnego oraz długów wojen- 
nych. 

Niemcy wyjaśniają znaczenie oświadczenia Brueninga. 

PARYŻ 19. I. Pat, — Premjer I a- 
val przyjął wczoraj ponownie amba- 
sadora niemieckiego von Hoescha, z 
którym jak wiadomo, prowadził już 
dłuższą rozmowę w ubiegłą sobotę. 

Te powtarzające się spotkania wy- 
wołują w kołach politycznych tem wię 
ksze zainteresowanie, że krążą upar- 

czywe pogłoski, iż ambasador niemie- 
cki miał być upoważniony przez swój 
rząd do przedstawienia: premjerowi 
Lavalowi wyjaśnień na piśmie co do 
faktycznego znaczenia oświadczenia 
Brueninga o tem, iż Niemcy zaprze- 
staną płacić świadczenia reparacyj- 
ne. Zdaniem tutejszych sfer, w Ber- 

linie zdają sobie dokładnie sprawę, 
że incydent ten może odegrać poważni? 
role w debatach, które się dziś rozpo- 
czynają w Izbie Deputowanych w zw 
z deklaracją ministerjalną i dlatego 
też rząd niemiecki stara się osłabić 
jego znaczenie. Ostatnie niemieckie 
komunikaty oficjalne mają również 
ten manewr na celu. 

Jak wiadomo, Bruening zaprzeczył 
jakoby miał się wyrazić, iż Niemcy nie 
zamierzają wykonywać planu Yo- 
unga ani obecnie, ani w przyszłości. 
Miał jedynie powiedzieć, iż Niemcy 
nie będą w stanie go wykonać w przy- 
szłości. 

Możliwość przesunięcia konferencji reparacyjnej. 
LONDYN 19. I. Pat. —  Agecnja 

Reutera donosi o możliwości przesu- 
nięcia terminu konferencji repara- 
cyjnej. Prawdopodobnie na zapadnie 
żadna decyzja przed końcem tygodnia 

Obrady na ten temat trwają w dal- 
szym ciągu między przedstawicielami 
mocarstw wierzycielskich i Niemca- 
mi. 

Litwa w jednym szeregu z Niemcami 
i Sowietami? 

RYGA 19.1. Pat. — Z Kowna do- 
noszą, że skład delegacji litewskiej 
na konferencję rozbrojeniową nie zo- 
stał jeszcze definitywnie ustalony. W 
sprawie tej w najbilższych dniach ma 
się odbyć konferencja, w której wez- 
mą udział poza ministrem spraw za- 
granicznych posłowie litewscy z Pa- 
ryża, Berlina, Moskwy i Londynu. 

Jak donosi „„Rigasche Rundschau“, 
rząd litewski ma zamiar w sprawie 
reparacyj popierać punkt widzenia 
niemiecki. Podobnie na konferencji 
rozbrojeniowej Litwa ma popierać 

  

tezę niemiecko-sowieeką. Żądania 
tych państw, dotyczące ograniczenia 
zbrojeń, nie mogą — zdaniem kół li- 
tewskich — dotknąć interesów Lit- 
wy, która posiada nieliczną armję, 
przygotowaną jedynie do obrony, są- 
siadem zaś ze strony którego Litwie 
ma grozić niebezpieczeństwo, jest Poł 
ska i wszelkie ograniczenie zbrojeń 
polskich może jedynie zabezpieczyć 
niepodległość Litwy. Z tym punktem 
widzenia nie zgadza się nieliczna gru- 
pa polityków z posłem Klimasem na 
czele. 

  

    

Wystąpienia nacjonalistów niemieckich 
przeciwko reparacjom, zbrojeniom i granieom. 

BERLIN 19. I. Pat. — Wśród sze- 
regu uroczystości, urządzanych z 0- 
kazji 61 -lecia powstania Związku 

  

Rzeszy, na uwagę zasługuje zebranie 
manitestacyjne niemiecko - narodo- 
wych. na którem przywódca stronnic- 

twa Oberfóhren wygłosił znamienną 
mowę, uzasadniającą postulaty nie- 
mieckie w kwestji reparacyj i zbrojeń. 

Oberfóhren podkreślił z naciskiem 
iż ogłoszenie przez kanclerza . Brue- 
ninga niewypłacalności Niemiec nie 
może być uznane za wystarczające. 
Nie chcemy dłużej płacić haraczu -— 
oświadczył Oberfóhren —i zupełnie 
nie mamy powodu czynić tego dalej, 
ponieważ wszystkie żądania, wystunię 
te w roku 1918 w nocie Lansinga, z0- 
stały przez Niemcy w całości spełnio- 

ne. 
Go więcej, jeżeli chodzi o stronę 

prawną i rzeczową, to Niemcy mają 
nawet podstawę do żądania od Fran- 
cji zwrotu pokaźnych sum. Rząd nie- 
miecki musi również zrezygnować z 
udziału w konferencji lozańskiej bo- 
wiem nie nałeży oczekiwać, aby żą- 
danie przyznania Niemcom swobody 
i równości zbrojeń mogło być przez 
konferencję. 

BERLIN 19.1. Pat. — W wielką 
manifestację rozbrojeniową zmieniła 
się wczorajsza uroczystość Stahlhel- 
mu z okazji rocznicy powstania Zw. 
Rzeszy. Przewodniczący organizacii 
Stahlhelmu Diisterberg wygłosił pro- 
gramową mowę przeciwko traktatowi 
pokojowemu i m. in. oświadcza jąc, że 
Niemcy nigdy nie uznają stanu wy- 
tworzonego przez traktat pokojowy 
jako ostatecznego rozwiązania. Nie 
zrezygnujemy nigdy z wydartych nam 
obszarów niemieckich—mówił Diister 
berg —- nigdy nie wyrzekniemy się 
zabranych nam kolonij zamorskich. 

Mówca nie oczekuje, by Francja, 
Belgja, Czechosłowacja i Polska oraz 
szereg innych państw zgodziły się na 
postulaty rozbrojeniowe niemieckie i 
domaga się, ażeby delegacja niemiecka 
na konferencję lozańską wystąpiła 
wprost z żądaniem przyznania Rzeszy 
Niemieckiej równouprawnienia zbro- 
jeń z innemi państwami. 

Odbędzie się, czy się nie 
odbędzie? 

ŁONDYN. 19. 1. (Pat). „Times* zamiesz- 
cza dziś następującą notatkę, posiadającą 
cechy informacji półurzędowej. 

Ponieważ rząd franeuski nie wyraził jesz 
cze swej zgody na 25 stycznia jako na datę 
konfereneji lozańskiej w sprawach repara- 
eyjnych, dotąd nie jest pewne, czy konfe- 
reneja rozpocznie się tego dnia lub czy 
istotnie się wogółe odbędzie. Przygotowania 
dia wzięcia udziału są jednak ze strony bry- 

tyjskiej czynione i w każdym razie minister 
spraw zagranicznych Simon wyjedzie w so 
botę z Londynu do Szwajcarji ze względu na 
rozpoczynającą się tam sesję Rady Ligi w 
Genewie, pa której Simon pragnie być jak 
najwięcej obceny i która jest ustalona ma 

  

Audjencje na Zamku. 

WARSZAWA 19.1. Pat. — 
Prezydent 

Pan 
Rzeczypospolitej przyjął 

„w dniu 19 b. m. przed południem 
dyrektora Chemicznego Instytutu Ba- 
dawczego inż. Martynowicza, następ - 
nie delegację w osobach gen. Kwaś- 
niewskiego, p. Lichtensteina i pani 

ńskiej, Delegacja ta przybyła pro- 
sić Pana Prezydenta na uroczysty ob- 
chód powstania styczniowego, który 
odbędzie się w Warszawie. 

   

P. o. szefa 
blura ekonomicznego. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Premjer Prystor powierzył pełnie- 
nie obowiązków szefa biura ekono- 
micżnego przy prezydjum Rady Mini- 
strów p. Tadeuszowi Lechniekiemu, do 
tychczasowemu zastępcy naczelnika 
wydziału zachodniego w M. S. Zagr. 

Rewelacje o prof. L. Kul- 
czyckim. 

Niedzielny numer „Gazety Poł- 
skiej* zawiera sensacyjne rewełacje 
o jednym ze świadków odwodowych 
w niedawno zakończonym procesie 
przywódców Centrołewu, profesorze 
Szkoły Nauk Politycznych, członku 
Rady naczelnej Nar. Partji Robotn. 
(prawicy) p. Ludwiku Kulczyckim. 

Jak wynika z tych rewelacyj, p. 
Kulczycki w okresie okupacji niemie- 
cko-austrjackiej będąc członkiem „Li- 
gi Państwowości Polskiej'*, zajmował 
się dostarczaniem władzom austrjac- 
kim! tajnych raportów o polskich or- 
ganizacjach politycznych i ich dzia- 
łalności. Raporty te przechowały się 
w austrjackich archiwach państwo - 
wych i trafiły obecnie do rąk poł- 
skich. .,Gazeta Polska'* przedrukowa- 
ła całe ustępy z tych raportów, zamie- 
szczająe obok parę fotograficznych 
odbitek z oryginału. 

P. Kulezycki, przedstawiając w jak 
najlepszem świetle cele i dążenia wła- 
snej partji (Liga Państwowości Pol- 
skiej) oświetlał ujemnie działalność 
innych organizacyj (filorosyjskich i 
niepodległościowych) wskazując cały 
szereg nazwisk „szkodliwych działa- 
czy”, utyskując nad zbytnią łagodno- 
ścią władz niemieckich i austrjackich 
wcbec niektórych z nich, zalecając 
rozwiązanie wielu organizacyj (Liga 
Kobiet), zamknięcie pism (Rek Pol- 
ski), wreszcie denuncjując akcję Jó- 
zefa Piłsudskiego i jego obozu prze- 
ciwko tworzeniu armji polskiej ręka- 
ni okupantów i dla ich celów. 

Niesposób jest powtórzyć wszyst- 
kich tych wyjątków z raportów p. 
Kulczyckiego, które zajmują w „Ga- 
zecie Polskiej” całą niemal kolumnę. 

Nazbyt przykre są to odgłosy nieda- 
wnej przeszłości. O taką rolę w okre-. 
sie przełomowym dla Polski nikt zda- 
je się dotąd p. Kulczyckiego nie po- 
sądzał. Tem większe przeto wrażenie 
wywołać muszą wspomniane reweta- 
cje nietylko, wśród tych, przeciwko 
którym on takiemi środkami działał, 
ale i wśród jego własnych przyjaciół 
politycznych, ówczesnych i obecnych. 
Nie ulega wątpliwości, że kierownicy 
Ligi Państwowości Polskiej, ludzie 
poważni i uezciwi, nie ścierpieliby w 
swojem gronie człowieka, posługują- 
cego się podobnemi metodami. 

Przypuszczać należy, że przykta 
ta sprawa znajdzie jeszcze oddźwięk 
wśród osób i organizacyj, z któremi 
p. Kulczycki był lub jest związany. 

Po rewelacjach „Gazety 
Polskiej", 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 
Prof. L. Kulezycki ogłasza dziś list 

otwarty, w którym komunikuje, że 
składa wszystkie mandaty partyjne do 
czasu wyjaśnienia postawionych ma 
przez „Gazetę Polską* zarzutów 0 je- 
go działalności w charakterze konfi- 
denta austrjaekiego. 

Prof. Kulczycki utrzymuje, że de- 
kumenty ogłoszone przez „Gazetę 
Polską* nie są jego dziełem. eo bę- 
dzie usiłował udowodnić. 

ten sam dzień, eo konferencja reparaey 
w sąsiedniej Lozannie. 3 an 

Notatka ta jest bardzo zamłenna. albo- 
wiem czyni ona wyraźną aluzję do tego, 
że konfereneja- lozańska albo się istotnie nie- 
odbędzie, ałbo też ograniczy się do jak naj- 
krócej trwającej formalności, przy której. 
nie jest konieczna obeeność resortowyeń mi- 
nistrów gospodarczych, leez wystarezy - 
beeność ministrów spraw zagranicznych, ja- 
ko oficjalnych reprezentantów w układach 
© charakterze międzynarodowym.  Infor- 
macje innych dzienników wskazują na te 
że kontereneja lozańska ograniczona zosta- 
nie w istocie do udziału ekspertów. 
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Jak się społeczeństwe wileńskie pora 
w walce z bezrobociem i nędzą. 
Wywiad specjalny „Kuriera Wileńskiego" w Biurze 
Wojewódzkiego Komitetu do Spraw Bezrobocia. 

Jest rzeczą dobrze zresztą wszyst 
kim znaną, iż od kiłku miesięcy 
wszystkie ogniwa walki z bezrobo- 
ciem skoncentrowane są w powołan- 
nynr do życia przez p. wojewodę 
Beczkowicza Obywatelskim Komite- 

  

cie do Spraw Bezrobocia, obejmują-- 
cym zakresem swego działania teren 
całego województwa. 

Praktycznie rzecz biorąc akcja po: 
mocy Komitetu skupia się niemalże 
w 100 proc. w Wilnie, jako ośrodku 
życia gospodarczego terenu dotknię- 
tego najwięcej bezrobociem. 

Komitet Wojewódzki działa w 
myśl ogółnych wytycznych Komitetu 
Naczelnego w Warszawie, posiadając 
w swem łonie cztery sekcje i kilka 
podsekcyj, których akcja ześrodkowu- 
je się w specjalnem biurze, mieszczą- 
сет się w gmachu Urzędu Wojewódz- 
kiego przy ul. Magdaleny 2. 

Jak choćby z tego widać — jest to 
organizacja par excellence społeczna 
o niezwykle rozległych założeniach. 
W danym razie mówić będziemy o 
tem. co dotychczas w ogólnym zary- 
sie Komitet zdziałał. 

Na rękę idzie nam szef biura Ko- 
mitetu p. Benedykt Dzenajewicz, któ- 
rego informacje ujmujemy w formie 
wywiadu. 

— W pierwszym rzędzie interesuje 
nas jak Komitet pora się z głównem 
swem zadaniem w zakresie zapobie- 
gania bezrobociu? 

— Jest to zadanie słyszymy w 
odpowiedzi — niezmiernie trudne i 
skomplikowane, jeżeli uprzytomnimy 
sobie, iż Komitet powstał właśnie w 
momencie największego natężenia be- 
zrobocia, wywołanego dokonanemi 
redukcjami na wszystkich niemalże 
odcinkąch pracy. 

Niemniej jednak odnośna sekcja 

postawiła sobie jako zadanie wyszu- 
kiwanie nowych warsztatów pracy w 
poszczególnych zakładach przemysło. 
wych. Połega to na ingerowaniu w 
sprawach przewidzianego przez rząd 
zmniejszenia dni pracy w tygodniu, 
ilości godzin zatrudnienia, zastępo- 
wania kobiet i małoletnich żywicie 
łami rodziń i t. p. 

Sekcja tła w miarę możności za- 
trudnia tych bezrobotnych. którzy 0. 
trzymują jakiekolwiek świadczenia z 
sekcji pomocy, a to w myśl zasady, 
iż każdy obywatel korzystający z do- 
raźnej pomocy winien dać ekwiwa- 
lent pod postacią pracy. 

Zatrudnieniu tej kategorji bezro- 
botnych przyświeca zasada celowości, 
wykonywanej przez nich pracy. Np. 
kilkudziesięciu robotników budowla- 
nych łącznie z pewną ilością niewy- 
kwalifikowanych (jako siły pomocni- 
czej skierowano na budowę szkoły 
powszechnej w Nowej Wilejce bądź 
do robót drogowo-mostowych w po- 
wiecie wiłeńsko-trockim;  kilkudzie- 
sięciu pracowników umysłowych 
znajdzie zatrudnienie w biurze stały- 
stycznem przy pracy nad wykańcza 
niem spisu ludności; przeszło 100 
osób w zależności od swych kwalifi- 
kacyj i zdolności znajdowało w ciągu 
kilku tygodni pracę pomocniczą w 
uruchomionych przez Komitet war- 
sztatach odzieżowo-obuwiow.. kuch- 
niach i składach, wreszcie kilkunastu 
jako wywiadowcy, przydzieleni do dv- 
spoz specjalnej Komisji kwalifi- 

  

   
   

  

  

   

      

+ — A obee: 
Obecnie ilość takich pracowni- 

ków zredukowana została do 60 kil- 
ku, gdyż niektóre organa. jak np. 
wspomniaha Komisja kwalifikacyjna 
wykonały już gros przewidzianej 
pracy. 

— Przechodzimy zatem do tego 
to zdziałała Sekcja Pomocy. 

— Praca tej s 
w komisji kwalifikacyjnej oraz pro- 
dukejach żywnościowej i odzieżowej. 
Stosownie do napływu podań prze- 
prowadzane są wywiady, które następ 
nie sprawdza i kwalifikuje odnośna 

    

   

OGIEŃ GAŚCIE — 
Jedną 7 najpospolitszych klęsk 

wiejskich ło pożary. Przymusowe u- 
bezpieczenia nie zaradzają w zupeł- 
ności złemu. bo jeśli nawet dostaje 
się odszkodowania za budynki, to tru- 
dno ubezpieczyć ich wnętrza i każdy 
sprzęt. Przytem ileż razy podpalenie 
ma na cełu poprawienie finansów nie- 
uczciwych właścicieli! Ileż wypadków 
podczas akcji ratowniczej! : 

To też należy z całem uznaniem 
spogłądać na akcję ochotniczych stra- 
ży ogniowych, jakie się dość licznie, 
ale jeszcze „niedostatecznie  rozpow- 
szechniły na naszych terenach, gdzie 
budownictwo drzewne, nieostrożność 
z ogniem, i dzieci zostawiane latem 
bez opieki, nie mówiąc już o złej wok, 
stanowią ciągłe niebezpieczeństwo dla 
gospodarza. Akcja przeciwpożarowa 
ma swoją w Połsce historję. Możemy 
się o niej dowiedzieć z interesującej 
Jednodniówki, którą w 1930 r. wydał 
Zw. Straży Pożarnych Woj. Wileń- 
skiego. Widzimy tam, że średnie wie- 
ki miały swe przepisy pożarowe, „o- 
krzykiwania“ pożarów, straże na wie- 
żach i pogotowie, w formie rozkazu 
dła mieszczan. posiadania węborków 

kcji koncentruje się 

  

Komisja. Za wskaźnik zatem udziela- 
nej pomocy służą podania zakwalifi- 
kowane. 

Pomoc żywnościowa udzielana jes! 
pod postacią obiadów dla osób poje- 
dyńczych i rodzin dwuosobowych о- 
raz deputaty Nr. 1 dla rodzin 3 i 4- 
osobowych i Nr. 2 dla rodzin 5-cio 

i więcej osobowych. ‚ 

— Ilu bezrobotnych zakwalifiko- 
wane do otrzymywania obiadów? 

— Około 3150. 
— A do otrzymywania 

tów? 
— Nr. I — na który składa się 

16 klg. mąki, 3 klg. słoniny i 60 kłg. 
kartofli — 1983 rodziny oraz Nr. 2— 
na który składa się 28 klg. mąki, 6 
klg. słoniny i 100 klg. kartofli — 604 
rodziny. 

'— A ilu otrzymało już pomoc? 

— Obiadów np. w dniu 15 b. m. 
wydano 330 z kuchni wojskowych i 
1856 z kuchni Komitetu, przyczem 
obiady przygotowane w kuchniach* 
wojskowych stanowią ofiarę wojska 
na rzecz Komitetu. Deputatów ogółem 
wydano Nr. 1 — 1232 oraz Nr. 2 --- 
604. Do każdego przytem dodawany 
jest deputat opałowy w wysokości 
1 m* drzewa, lub równoważnika w 
węglu. 

— W zakresie odzieżowym? 
— Obdarzono 445 osób należących 

do 164 rodzin. Każda z tych osób za- 
opatrzona została w zależności od naj. 
pilniejszej potrzeby bądź w bieliznę, 
bądź, w ubranie, czy obuwie. 

Jak pan widzi — dodaje wślad 
zatem nasz informator — pomoc ta, 

aczkolwiek dość napozór wygląda e- 
fektownie daleko jeszcze odbiega od 
rzeczywistych potrzeb bezrobotnych. 

— Skąd na tę akcję Komitet czer- 
pie Środki? 

— Jest to temat zbyt obszerny, 
to też ograniczę się do bardzo ogólni- 
kowej odpowiedzi. Zadanie to wypeł- 
nia Sekcja Finansowa, która czyni 
co może, aby zasilić fundusze Komi- 
tetu. Sekcja ta spowodowała dobro- 
wolne opodatkowanie się całego sze. 
regu organizacyj społecznych praco- 

deputa- 

wników. i instytucyj państwowych, 
samorządowych i _ przedsiębiorstw 
prywatnych, prowadzi t. zw. akcję 
nalepkową, pozatem powołała do ży 
cią podsekcję dochodów nadzwyczaj- 
nych w celu urządzenia całego sze 
regu imprez dochodowych. Podsekcja 
ta organizuje na dzień 2 lutego „Ka- 
wę-Bridge* "w górnych salonach 
George'a, gdzie bufet zaopatrzony bę- . 
dzie bezinteresownie przez organiza- 
cje kobiece oraz liczy na pomoc w 
tym względzie firm i sklepów spożyw- 
czych. 

Środków pieniężnych, jak pan wi- 
dzi potrzeba jest jeszcze ogromna boć 

  

"od tego przecież zależny jest zakres 
pomocy dla tych licznych rzesz nie. 
szczęśliwych ofiar kryzysu gospodar- 
czego i nie zmniejszającego się bynaj- 
mniej bezrobocia. 

W akcji swej wiele nadziei pokła-” 
da Komitet na skuteczność propagan- 
dy, dzięki której tylko skoordynować 
możemy największe zasoby sił spo-- 
łecznych do walki z bezrobociem i 
nędzą. 

To zadanie, jak wiemy, spoczywa 
na odnośnej Sekcji. * Jeśli chodzi o 
„Kurjer Wileński", to łamy jego od 
początku wszczętej akcji społecznej 
stoją szeroko otworem. Ś. 

Krwawa tragedla. 
PARYŻ. 19. I. (Pat). Wczoraj o godz. 9 

wiecz. rozegrała się w Lille krawawa tra- 
gendja na tle zemsty. Robotnik polski Józef 
Grenda, lat 35, wystrzałem z rewołweru po- 
łożył trupem rodaka 39-letniego Jana Jab- 
łońskiego oraz zranili ciężko kochankę jego 
Karolinę Lichotę, W chwili przybycia po- 
licji Grenda, który znajdował się w pokoju 
na drugiem piętrze, wyskoczył przez okno, 
doznając pęknięcia czaszki. Przewieziono go 
do szpitala Zbawiciela wraz z ranną Karoliną 
Lichotą, której stan zdrowia budzi bardzo 
poważne obawy. Zwłoki Jabłońskiego prze- 
wiezione zostały do prosektorjum. 

GAŚCIE OGIEŃ! 
i sikawek; odbywano zjazdy i nazna- 
czano nagrody. 

Za panowania Stanisława Augusta 
ustanowiono pewne przepisy stałe po 
miastach, przeznaczono fundusze dla 
ich wykonania, a w r. 1819 Rada Adm. 
Królestwa Pol. wydała formalne po- 
stanowienie, określające „porządki 
ogniowe“, t. j. ilość sikawek obowią- 
zujących każde miasto, oraz pomoce 
mieszkańców, ich sprzęt pożarinczy 
i odpowiedzialność. W roku 1802 zo- 
stała założona Zawodowa Straż Og 
niowa w Wilnie, a w Warszawie do- 
piero w 1806. Zaś Kalisz, szczyci się 
tem, że pierwszy, w 1864 r. założył 
Straż Ogniową Ochotniczą, która mia- 
ła, jak należy rozumieć, pomagać wy- 
siłkom Straży Zawodowych lub za- 
stąpić je łam, gdzie ich nie było. 
W ten jedynie sposób każda najmniej 
sza mieścina i wioska, mogła, i po- 
winna była, mieć swych ratowników 
w razie klęski. 

Dopiero jednak w 1916 r. wszyst- 
kie pożarnicze związki zawodowe w 

zaborze rosyjskim zjednoczyły się w 
jeden Związek Straży, do którego nic- 
bawem wstąpiły wszystkie inne ua 
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„Na Dalekim Wschodzie. 
Japończycy maszerują na Charbin. 
LONDYN 19. I. — Według 

otrzymanych z Szanghaju wiadomoś- 
ci wojska japońskie zbombardowały 
szereg miast Mandżurji. Na wschód 
od Charbina wysadzono w powietrze 
prochownię, przyczem 40 osób zosta- 
ło zabitych i 40 rannych. 

Według wiadomości z Mukdenu 
wojska japońskie maszerują na Char- 
bin. Szereg miast na wschód od Char- 
bina zostało zajętych. 6-tysięczny od- 
dział japoński stacjonowany w Giry- 
nie otrzymał rozkaz szykowania się 
do natarcia na Charbin. 

Niepodległa Mandżurja 
ma być proklamowana. 

MOSKWA 19.1. Pat, — Jak dono- 
si prasa sowiecka, pomiędzy prezesem 
rządu iejłucjan Czan-Tsin-Guy i 
prezesem rządu kirińskiego Si-Sia 
osiągnięto definitywne porozumienie 
co do daty ogłoszenia niepodległej 
Mandżurji. Proklamacja nowego pań- 

stwa ma nastąpić 11 lutego r.b. Nowe 
państwo obejmie narazie trzy prowia- 
cje — mukdeńską, kirińską i Hejłuc- 
jan. Nie jest wykluczone, że wkrótce 
przyłączy się również prowineja Bar- 
ga z miastem Hajla oraz wewnętrzna 
Mongolja. 

Zlikwidowanie misji wojskowej w Mukdenie. 
MOSKWA. 19. I. (Pat). Korespondenci s0- 

wieccy donoszą, że Japonja zlikwidowała swą 
misję wojskową w Mukdenie, rozszerzając 
znacznie skład misji w Charbinie. 

  

Ułaskawienie Ireny Kosmowskiej. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Pan Prezydent Rzplitej podpisał dziś akt 
ułaskawienia byłej posłanki Ireny Kosmows- 
kiej skazanej przez Sąd na 6 miesięcy wię- 
zienia za wygłoszenie na wiecu podburzają- 

cego przemówienia w okresie przedwybor- 
ezym. 

Dodać nalóży, że p. Kosmowska dziś 
miała rozpocząć odsładywanie kary. 

Z komisji budżetowej. 
Budżet Min. Przemysłu i Handlu. 

WARSZAWA. 19. I. (Pat). Na posiedzeniu 
sejmowej komieji budżetowej przystąpiono 
w dniu 19 b. m. do obrad nad budżetem Mi- 
nisterstwa Przemysłu i Handlu. 

Referent budżetu pos. Minkowski (BB) 
zaznaczył, że mimo kurczącej się produkcji 
ocena stopnia zdrowotności naszej nie mo- 

że wypaść ujemnie, bo siłą naszą jest gospo- 
darcza wszechstronność i zdolność rozwojo-' 
wa, zatamowana tyłko przesileniem. 

Jednym z najważniejszych  probłemów 
życia gospodarczego jest bilans handlowy. W 
ciągu roku 1931 z wyjątkiem stycznia, gdzie 
bilans był ujemny o 0,9 miljonów zł., we 
wszystkich innych miesiącach do listopada 
włącznie mieliśmy nadwyżkę wywozu nad 
przywozem, która łącznie z nieogłoszonemi 
jeszcze danemi z grudnia ub. r. liczy 415 
miljonów zł. Rolę przemysłu polskiego w 
eksporcie cechuje pomyślne zjawisko, że w 
wywozie w znacznym stopniu mają udział 
wyroby gotowe. 

Jakie można stawiać horoskopy co do bi- 
lansu handlowego? — zapytuje referent. Ho- 
roskopy są niepokojące. Cały świat dzieli 
się obecnie na pojedyńcze, zamknięte orga- 
nizmy gospodarcze, przyczem uprzymysło- 
wiony Zachód hołduje zasadzie protekcjo- 
nalizmu rolniczego. Przeciwdziałać temu mu 
simy drogą spotęgowania działalności sfer 
gospodarczych. Obok probłemu standaryzacji 
z naciskiem należy podkreślić sprawę akty- 
wizmu polskiego przez najintensywniejsze 
kierowanie naszego wywozu połskiemi kole- 
jami przez polskie porty i polską żeglugę. 
Jeżeli drogą najcięższych oflar osiągnięto 
równowagę budżetową, to sądzę, -- pod- 
nosi referenf — że w ramach zrównoważo- 
nego budżetu możemy domagać się, by 
Świadczenia państwowe na rzecz eksportu 
traktowane były jako jedne z najpilniej- 
szych. 

Wreszcie zasadniczym czynnikiem, regu- 
lującym naszą zdołność eksportową są kosz- 
ty własne produkcji. Ameryka, Skandynawja 
i inne państwa przez deprecjację waluty zdo 
były tu wielkie fory. My tą drogą nie pój- 
dziemy. Tem bardziej dbać musimy o wy- 
równanie drogą potanienia kasztów przetwa 
rzania. 

Przechodząc do importu, należy prze- 
dewszystkiem wymienić ostatnie zakazy i 

podwyższki ceł. Niema chyba potrzeby uza- 
sadniać sprawiedliwości tych zarządzeń wo- 
bec całego systemu . prohibicyjnego regla- 
mentacji, otaczającego drutem kolczastym 
cały świat. Konsekwentne wykorzystanie sy- 
stemu zakazowego staje się absolutnym na- 
kazem, zwłaszcza wobec Niemiec, które ota- 
czają się protekcjonizmem agrarnym i bez- 
względną prohibicją. Ten proces izolacji 
Skierowany jest wyraźnie ku nam. 

Po tych uwagach referent przystępuje do 
spraw ściśle budżetowych. Dochody budżetu 
Ministerstwa Przemysłu i Handlu prelimino- 
wane są na 14.145.70 zł., wydatki sa 26.500 
tysięcy zł. Budżet wydatków wykazuje skur- 
czenie się o błisko 37 proc. O ile chodzi o 
budżet portu w Gdyni, to na dalszą rozbu- 
dowę portu  prełiminowana jest kwota 
8.889.100 złotych. W ubiegłym roku prek- 
minowano łącznie z sumą, pochodzącą z po- 
życzki zapałczanej 21 miljonów. Jeśli obec- 
nie zadowolono się tak niską kwotą; to mię- 
dzy innemi ze względu na to, że rachuje się 
na wpływ resztującego pokrycia pożyczki 
zapałczanej, t. j. 7 miljonów zł. 

Po omówieniu przedsiębiorstw niesko- 
mercjakzowanych, referent przeszedł do 
przedsiębiorstw skomercjalizowanych, oma- 
wiiając szerzej sprawę fabryk w Chorzowie. 
Obie fabryki związków azotowych odegrały 
wiełką rolę w naszych gospodarstwach, gdyż 
jeszcze w roku 1929 import saletry do Połs- 
ki obciążeł polski handeł kwotą 50 miljonów 

zł Dziś jednak rołmictwo nasze nie może 
używać większej ilości nawozów sztucznych. 
Pomimo depresji wytwórnia w Mościcach 
rozwija ołbrzymią żywotność i w roku 1931 
zdołała prawie 5-krotnie zwiększyć swoją 
sprzedaż. W zakończeniu referent wyraża 
przeświadczenie o. niezniszczalnej odpornoś- 
ci naszego gospodarstwa narodowego 

Po przemówieniu referenta wywiązała sie 
dyskusja, w której przemawiali posłowie 
Langer ze Str. Lud., Wachniuk z KI. Ukr. 
Soc. Rad. i pos. Rymar z KI. Nar. 

Na popołudniowem posiedzeniu przema- 
wiali posłowie Rybarski (Klub Nar.), wice 
marsz. Połakiewicz (BR), Roguszczak, Hołyń 
ski i Gruszczyński, Wreszcie po przemówie- 
niu posła Wagnera zabrał głos minister prze- 
mysłu i handm Zarzycki, który rozpoczał 
swe przemówienie około północy. 

    

  

Nowe niemieckie zarządzenia celne. 
BERLIN 18.1. Pat. — Ogłoszone 

dziś zostało na podstawie art. 48 kon- 
stytucji Rzeszy następujące rozporzą - 
dzenie nadzwyczajne w sprawie za- 
rządzeń celnych, podpisane przez Pre- 
zydenta Rzeszy Hindenburga i kanc- 
lerza Brueninga: : 

Art. 1. — Rząd upoważniony zo- 
staje w razie koniecznej potrzeby go- 
spodarczej: 1) de pobierania dodat- 
ków wyrównawczych przy imporcie 
towarów, pochodzących z kraju, w 
którym waluta spadła poniżej pary- 
tetu złota, od tewarów poszczególnych 
lub grup towarów; 2) do ustalenia po- 
wyższych stawek celnych na towary, 
pochodzące z kraju, z którym Rzesza 

Silne lotnictwo to 

  

obszarze Rzeczypospołitej, liczące w 
1921 roku 1084 drużyny. 

Pożarnietwo wileńskie liczyło: w 
1930 roku 164 straże ochotnicze, : 
wodowe i kołejowe: obecnie il 
drużyn wzrosła, najłiczniej isłnicją w 
pow. wileńsko-trockim. 32 drużyny. 
najmniej w postawskim, 11. najmniej 
obsłużony jest powiat brasławski. 
gdyż na 231 kłm. kwadr. posiada jed 
ną straż podczas gdy np. mołode- 
czański pow. na 114 kłm. kw. ma 

1-dną pomoc strażaków. 

Zbyteczne jest chyba 
się nad potrzebą i korzyścią organizo- 
wania Straży Pożarniczej na prowin- 
cji. Prócz doraźnej, i jakże skutecznej 
pomocy w ratowaniu zagrożonego do 
bytku, płonów, oraz inwentarza, w 
wioskach obowiązkiem Straży jest 
niesienie pomocy jeszcze i w wicht 
innych zdarzeniach. mających cechę 
klęski społecznej. Zaradność wobec 
powodzi, wypadki oberwania się przy 
kopaniu studzien. na kołejach, sko- 
palniach. zaspy Śnieżne, wreszcie za 
burzenia publiczne, do uśmierzenia 
których nie wysłarczają organy bez- 
pieczeństwa, wszystko to leży w obo- 
wiązkach strażackich, i drużyny mu- 
szą stanowić zgrany zespół, gotów do 
wszystkich tych pomocy społecznych. 

    

   

  

  

  

rozwodzić 

   

  

      

Niemiecka nie zawarła traktatu ban- 
dlowego, ałbo który towary niemiec- 

, kie traktuje mniej przychylnie, aniże- 
1i towary pochodzące z innych kra- 
jów. Pobieranie podwyższonych sta- 
wek celnych może być zaniechane naj 
wyżej na okres 6 miesięcy, o iłe z 

danym krajem toczą się lub rozpocząć 
się mają rokowania handlowe. Rząd 
Rzeszy może przy poszczegółnych о- 
brotach odstąpić zupełnie lub czę- 
ściowo od zastosowania podwyższo- 
nych stawek celnych. 

Ar.t 2-gi. — Rozporządzenie wehc - 
dzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Berlin, 18 stycznia 1932 roku. 

"alk a 

Państwa! 

To też organizujący na wsi Straże 
Ochotnicze, powinni być dobrze u- 
świadomieni ze sposobami walki prze- 
ciwgazowej, ratownictwem w nagłych 
wypadkach, poza tem z umiejętnością 
szybkiego dyrygowania ludźmi prze- 
rażonemii ogniem. 

ełkie zespołenie młodzieży 
й j pod hasłem strażackiem jest 

środkiem kulturalnego zrzeszenia się 
opartego na realnej podstawie potrze- 
by społecznej. - Ratowanie 

    

   

   
wiosek i 

miasteczek od pożaru. to nie fikcja. 
to nie zabawa sportowa z konkursa- 
mi, to nie przedstawienie amałorskic. 
które łechce próżność, to istotna pra 
ca i faktyczne dobrodziejstwo. Przy- 
tem źródło szlachetnej, koleżeńskiej 
emulacji, sposób wytwarzania energji 
i zaradności życiowej, szybkiego or- 
jentowania się, życzliwości społecznej 

tak potrzebnej obecnie na wsi. Matego 
w organizacjach młodz iejskiej 
wszełkich odcieni, mniej czy więcej 
postępowej, czy konserwatywnej, na 
pierwszem miejscu powinno być po- 
stawione organizowanie Straży O- 
chotniczych. Pożar bowiem grozi ka 
żdemu bez różnicy przekonań. Na tę 
stronę naszego życia społecznego na- 
leży zwrócić specjalną uwagę i pra 
wadzić energiczną w tym kierunku 

  

  

    

    

Okupowany Mukcea. 
Wszystko to, co się wiąże z Dalekim 

Wschodem, jest dziś modne. Wszyscy — po- 
cząwszy od polityków zawodowych, skoń- 
czywszy zaś na laikach — interesują się żywo 
żółtą sarabandą wojenną, rozgrywającą się 

na krańcach azjatyckiego lądu. Chcemy prze- 
to — idąc za nakazem chwili — dać czytel- 
nikom parę obrazków z Mukdenu — dawnej 
stolicy Mandżurji, pięknego chińskiego mia. 
sta, znanego ze swych jedwabi, futer i gro- 
bów dawnej dynastji cesarskiej. 

Jak wiadomo, okupowanie Mukdenu było 
jednym z pierwszych czynów zwycieskiej ar- 
mi japońskiej. W związku z tem wygląd 
miasta w ciągu paru dni się zmienił, Wszę- 
dzie powiewają czerwono-niebiesko-srebrne 
flagi cesarskie z wyhaftowanym napisem: 
„Pozdrowienie nowemu władcy Mandżurji”. 
Republikańskie barwy chińskie znikły, niby 
za dotknięciem różdżki. Nie znaczy to, rzecz 
prosta, by nastroje ludności uległy tak gwał- 
townej zmianie. Poprostu zastąpiono barwy 
republikańskie cesarskiemi na rozkaz władz 
japońskich. Wiadomo zaś, jak potulni są 

Chińczycy, gdy czują nad sobą silną pieść 
japońską. 

Zmusiwszy ludność Mukdenu do jaskra- 
wego manifestowania sympatyj cesarskich, 
zabrali się Japończycy do wielkiej własności 
chińskiej. Specjalny dekret wywłaszczył za 
jednym zamachem domy kupców chińskich 
i mandżurskich. Oczywiście powstał wielki 
lament i zgrzytanie zębów. Sprytniejsi Chiń- 
czycy poradzili sobie w ten sposób, że udali 
się niezwłocznie do znajomych białych miesz- 
kańców Mukdenu i przepisali swe ruchomości 
i nieruchomości na nazwiska tych ostatnich. 
Trzeba zaznaczyć, że władze japońskie odno- 
szą się do białego odłamu ludności miasta 
z całym szacunkiem i wielką rezerwą. Przy- 
wileje białych pozostały nietknięte. Chińczycy 
zaś mają do Europejczyków dziwne zaufanie. 
Cały szereg biednych skądinąd białych ludzi 
ujrzało się nagle właścicielami piętrowych 
kamienic, wspaniałych sklepów, lśniących sa- 
mochodów i t. d. Oczywiście właścicielami 
prowizorycznymi, gdyż po uregulowaniu kon- 
fliktu mandżurskiego dawni właściciele wró- 
cą niechybnie do swych praw. 

  

   

  

Z pewodu okupacji japońskiej ucierpieli 
również mocno dotychczasowi chińscy urzed- 
nicy. Nietylko bowiem usunięto ich z”posad, 
leez ponadto zasekwestrowano im mieszkania, 
mienie, oszczędności w bankach i t. d. Japoń- 
czycy, wkraczając do miasta, posiadali — 
dzięki świetnie zorganizowanej służbie wy- 
wiadowczej—<ały zapas informacyj o wszyst- 
kich bez wyjątku Chińczykach, piastujących 
jakiekolwiek godności. Nic przeto dziwnego, 
że urzędnicy niechętni Japonji w pierwszym 
rzędzie potracili posady, mienie, a często i 
wołność. Mnóstwo tych nieszczęśliwców przy- 

miera teraz głodem, wyprzedają ocalałe ru- 
chomości: stare, bezcenne, chińskie jedwabie, 
posążki, malowidła, wazy. 

Sekwestr japoński nie ominął równieź 
skarbów syna b. dyktatora Mandżurji Czang- 
So-Lina marszałka Czang-Fu-Lianga. Młodzie- 
niec ten nie miał zaufania do banków i prze- 
chowywał otrzymane w spadku po ojcu 8 
miljonów dolarów meksykańskich w. srebrze 
w piwnicach swego pałacu. Cały ten skarb 
dostał się w ręce japońskie, w charakterze 
kaucji na wypadek wyłonienia się kwestji 
odszkodowań wojennych. Wiadomo przecież, 
że wojna w Mandżurji kosztowała Japonię 
dotychczas 31 miljonów jen (mniejwięcej 15 
milj. dolarów amer.). Pałac Czang-Fu-Lianga 
został sprzedany z licytacji, a osiągnięte z 
tego tytułu pieniądze rozdziełono między u- 
bogą ludność. Ten szlachetny gest wzmógł 
oczywiście mocno sympatje Mukdenu dla 
Japonji. 

Bardzo uroczyście powitał okupowany 
Mukden' ekscesarza Hsuan-Tunga, żyjącego 
dotychczas na wygnaniu pod nazwiskiem p. 
Henryka Puyi. Były władca powrócił, by zno 
wy objąć — pod ochroną bagnetów japoń- 
skich — tron swych przodków. Dawny pałac 
cesarski odremontowano w szalonem tempie. 
Hsuan-Tung zrzucił ubranie europejskie i u- 
kazal się ludowi we wspaniałej szacie naro 
dowej. Na pochwałę przyszłego władcy Man- 
dżurji dodać trzeba, że domaga się on od 
Japończyków ewakuacji kraju. Tem niemniej 
traktuje Japonja Hsuan-Tunga jako swego 
figuranta, cudownie nadającego się na para- 
wanik dla dalekosiężnych planów japońskich. 
Japonja wie o co walczy i do czego dąży. 
Z ołbrzymiej sumy 2.850000.000 jenów, inwe- 
stowanych przez Japonję zagranicą, na Chiny 
przypada 96 proc., a więc prawie wszystko 
Wystarczy, powiedzieć, że w samą tyłko ko- 
lej mandżurską włożyła Japonja 450 mij. jen. 
Na Mandżurję przypada przeszło połowa 
(54 proc) zagranicznego mienia japońskiego. 
40 proc. importowanych przez Mandżurję to- 
warów przypada na Japonję, podczas gdy na 

Amerykę, Anglję i Rosję łącznie — zaledwie 
16 proc. Cyfry mówią za siebie. 

Okup: Mukdenu odbiła się dotkliwie 
na ludności okolicznej. Ubodzy „metsedi“ (ho- 

dowcy jarzyn) w pocie czoła dźwigają swój 
towar do miasta i natykają się przy rogat- 

kach na placówki japońskie, które przepro- 
wadzają u łiwe rewizje, żądając różnych 
przepustek i dokumentów, zawracają zpo- 
wrotem i t. p. słowem, znane nam dobrze 
„przyjemnostki* b okupacji niemieckiej. O- 
czywiście dla biedaków płyną stąd dotkliwe 
straty. Zwłaszcza, że bandyci chińscy nie pró 
žnują, korzystając z zamieszania i napasju- 
jąc ubogą, bezbronną ludn ką. Ban. 

  

    

  

        

    

  

   

propagandę. gdyż ubiegłe lato wyka- 
zało, jak dalece takie ochotnicze stra- 
że są potrzebne. Pożary bowiem mno- 
żyły się w przerażający sposób. 

Na zakończenie podajemy garść 
wiadomości zaczerpniętych z dzieła 
Kraszewskiego o Wilnie, gdzie klęski 
pożaru stawały się straszną, żywio- 
łową klęską. Jak wszędzie, tak i w 
naszym grodzie chodzili stróże wo- 
łając „Gaście ognie gospodarze, bo już 
północ na zegarze*, ale czy bardzo 
słuchano tego wezwania i głosu ko- 
łatki, wątpić należy. Miasto było za- 
budowane bardzo niedbale i niepo- 
rządnie, obok wspaniałych pałaców 
murowanych, gnieździło się mrowie 
drewnianych klitek i z nich powsta- 
wały pożogi, których ofiarą padały 
kościoły i gmachy"murowane. Trwał 
przesąd, że od pioruna zalać można 
pożar tylko koziem mlekiem! Cóż kie- 
dy go nigdy nie było w pogotowiu. 
Kraszewski wylicza następujące w 
Wilnie pożary: w 1378 r. wskutek na- 
padu Krzyżaków, w 1390 przy oblę- 
żeniu Wilna, 1391 r. z podpalenia 
przez Olesińskiego, 1399 ze stajni Wi- 
toldowych powstały, 1432 r. przypad- 
kowy, 1513 r. równieź, 1530 r. ogrom- 
ny pożar dwóch trzecich miasta, 1542 
r. mniejszy, przypadkowy, 1610 r. 

  
  

dyci mandżurscy rekrutują się głównie z de- 
zerterów z oddziałów chińskich. Walczą oni 
niby z regularnem wojskiem chińskiem i o- 
trzymują z tego tytułu od Japończyków oręż 
lecz w praktyce zawsze wolą bandyci grabić 
łudność cywilną. Zawsze to i zyskowniej i 
bezpieczniej. 

Mimo całej więc japońskiej kultury i hu- 
manitarności, mimo wszystkich szlachetnych 
gestów, które już za czasów wojny japońsko- 
rosyjskiej zjednywały Japończykom sympatje 
w całym świecie, okupacja Mukdenu — jak 
każda inna okupacja zbrojna — daje się sze- 
rokim warstwom ludności we znaki Z utę- 
sknieniem przeto dawna stolica cesarska wy- 
czekuje stabilizacji stosunków na Dalekim 
Wschodzie. : 

J-ski. 

Komisja ankietowa Ligi Na- 
rodów w Mandżurji. 

Jak już doniosły depesze, ustalona zosta- 
ła w Genewie lista członków komisji ankie- 
towej Ligi Narodów, która zbadać ma sytu- 
ację w Mandżurji i zaproponować zastoso- 
wanie środków, zmierzających do przywró- 
cenia stanu pokoju pomiędzy Japonją i Chi- 
nami. Obecnie otrzymaliśmy ciekawe szcze- 
góły personalne, dotyczące członków tej ko- 
misji. Składa się ona z 5-ciu osób następu- 
jących: hr. Aldrovendi-Marescotti (Włoch), 
gen. Claudel (Francuz), lord Lytton (Anglik), - 
gen. maj. Franck R. Mac-Coy łAmerykanin) 
i dr. Schnee (Niemiec). 

Nr. Aldrovendi Mareseotti liczy lat 55, 
jest doktorem praw i zawodowym dyploma- 
tą włoskim. Karjerę dypłomatyczną rozpo- 
czął w służbie konsularnej, przez czas woj- 
ny był szefem gabinetu ministerstwa spraw 
zagranicznych, a następnie sekretarzem ge- 
neralnym delegacji włoskiej na konferencję 
pokojową. Począwszy od 1918 roku zajmo- 
wał kolejno stanowisko posła włoskiego w 
Hadze, w Sofji, Kairze i Buenos Aires, a 
od roku 1926 do roku 1929 — był ambasa- 
dorem włoskim w Berlinie. 

Gen. Claudel liczy łat 60, jest wycho- 
wańcem słynnej szkoły wojskowej w Saint- 
Суг. Służbę wojskową rozpoczął we francu- 
skich kolonjach afrykańskich, poczem w la- 
tach 1905 do 1907 byt szefem sztabu gene- 
ralnego wojsk okupacyjnych | w  Chinach. 
Przez wiele lat dowodzil następnie wojskami 
francuskiemi w Afryce, dochodząc do stop- 
nia dowódcy korpusu. Od 1927 roku jest 
członkiem francuskiej najwyższej rady wo- 
jennej i w tym charakterze przez czas dłuż- 
szy pełnił misję specjalną w. Chinach. 

Lord Lytton liczy łat 55, i w latach 1916, 
1919 1 1920 piastował stanowisko lorda ad- 
miralicji. W ciągu dwóch lat następnych zaj 
mował stanowisko podsekretarza stanu do 
spraw Indyj, następnie był gubernatorem 
Bengala i wicekrółem Indyj w. 1925 roku. 
Podczas VIII-go 6 IX-go Zgromadzenia Ligi 
Narodów stał na czełe dełegacji indyjskiej. 

— Majr. Gen. Franck R. Mae-Coy, uro- 
dzony w Pensylwanji, liczy lat 57 i jest wy- 
chowańcem amerykańskiej akademji woj- 
skówej. Służbę wojskową rozpoczynał na Ku- 
bie i na Filipinach, poczem przez czas dłuż- 
szy był adjutantem osobistym prezydenta 
Rooseveldta i następnie prezydenta Tafta. 
Podczas wojny. był we Francji szefem tran 
sportów armji amerykańskiej. poczem do 
1925 roku zajmował stanowisko gubernatora 
wysp Filipińskich. W' roku t923im był sze- 
fem amerykańskiej misji ratunkowej w Ja- 
ponji, a następnie delegatem amerykańskina 
w Nikaragui. 

Dr. Sehnee liczy łat 60, jest doktorem 
praw. Wi 1898 roku mianowany został gu- 
bernatorem Archipelagu Bismarcka, poczem 
przeszedłszy do służby dypłomatycznej ob- 
jał w 1906 roku stanowisko radcy ambasa- 
dy niemieckiej w Londynie. W ciągu 5-ciu 
lat był szefem sekcji w niemieckiem mini- 
sterstwie kolonij, a następnie w ciągu 7-miu 
lat — gubernatorem kolonij niemieckich w 
Afryce wschodniej. Od 1924-go roku jest 
członkiem parłamentu niemieckiego i docen- 
tem wyższych uczełni niemieckich. 

Jak widać z powyższego, komisja ankie- 
towa Ligi Narodów, powołana do zbadania 
sytuacji w Mandżurji złożona jest z osobi- 
stości bardzo poważnych. (Iskra). 

Pos. Lleberman cofnął swą 
skargę przeciwko Zarz. Gł. 

Związku Legionistów. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Dziś w Sądzie Apelacyjnym w 
Warszawie miała się odbyć rozpra- 
wa z oskarżenia prywatnego posła 
Liebermana przeciwko Zarządowi 
Głównemu Związku Legjonistów. 

Poseł Lieberman wystosował do 
Sądu Apelacyjnego pismo, któreia 
cofa apelację, aczkołwiek uważa wy- 
rok I instancji w tej sprawie za krzy- 
wdzący. Powodem do tego kroku by- 
ło — jak pisze w swoim liście pos. 
Lieberman — złudzenie co do stosun- 
ków, panujących u nas w kraju. 
Obecnie złudzenie to prysło i przeko- 
nał się on, że uzyskanie zadośćuczy- 
nienia na osobach, które oskarżył o 
zniesławienie, znaczenia moralnego 
już więcej nie może.       

  

ogromny pożar, powstały koło kościo- 
ła św. Stefana z podpalenia, 1615 r. 
z Mennicy gdzie pracowali Żydzi, 
1630 r. od Bernardynów, 1655 r. z po- 
wodu wojny moskiewskiej i zniszcze- 
nia miasta przez kniazia Myszeckie- 
go.trwałdni 17 i całe miasto w pe- 
rzynę obrócił. W 1670 i w 1700 r. 
pomniejsze, ale znów w 1706 roku 
większy. koło Ratusza wszczęty, 1715 
r. od Ostrej Bramy poczęty, w 1737 r. 
znów całe prawie miasto zgorzało z 

przypadkowego ognia. W 1741 roku 
znów płonie Wilno, Katedra pada o- 
fiarą pożogi, wreszcie w 1748 i 1749 r. 
ogień dokonywa zagłady miasta, któ- 
re nie podniosło się już z tych klęsk. 
gdyż, jak pisali współcześni, Wilna 
w Wilnie szukać trzeba było, bo same 
zgliszcza i ruiny straszyły oczy. Ani 
zamek królewski, ani pałace się już 
nie odbudowały. W XVIII wieku Wił- 
no było miastem zniszczonem zupeł- 
nie, zubożałem i powoli odbudowu- 
jącem się, pośród wielkich ruin, któ. 
re miały wiele lat czekać na uparząa- 
kowanie. W ciągu 370 łat paliło się 
więc nasze Wilno 20 razy, w tem ze 
trzy razy zupełnie. Jakżeby się straże 
pożarne przydały! H. R. 

POWY YE 
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WIEŚCI | OBRAZKI Z KRAJU 
Na tropie wywrotowców. 

Aresztowanie wywrotowców w gminie kołtyniańskiej. 
Według wiadomości otrzymanych ze Świę 

«ian, dowiadujemy się, iż władze bezpieczeń- 
stwa dokoneły ostatnie aresztowań wywro- 
towców na terenie gminy  kołtyniańskiej. 
Wszyscy aresztowani osobnicy Są narodo- 

wości litewskiej i oskarżeni są o prowadze- 
nie agitacji wrogiej państwu wśród miesz- 
kańców wspomnianej gminy. Wszystkich а- 
resztowanych osadzono w więzieniu de dy- 
Spozycji władz śledezo-sądowych. (e) 

Zakonspirowana jaczejka komunistyczna w domu 
znanego baptysty. 

We wsi Jankowicze, gimiay janowskiej wła 
dze bezpieczeństwa publicznego dokonały 
sensaeyjnego odkrycia. We wspomnianej wsi 
mieszkał już cd dłuższego czasu niejaki Re 
muzld Sawieki, znany w całej okoliey jako 
gorliwy baptysła. W mieszkaniu Sawiekiego 
odbywały się bardzo ezęsto nabożeństwa sek- 
tantów. Nikt jednak nie przypuszczał, że pod 
pretekstem nabożeństw sekcyjnych w miesz- 
kaniu Sawickiago odbywały się zakonspiro- 
wane zebrania jaczejki komunistycznej. 

Ale chciał trai, że niedawno polieja śled- 
«za otrzymała pewne bliższe informaeje do- 
tyczące osoby Sawickiego z których wynika 

ło, iż zajmuje się on działalnością wywroło- 
wą i znajduje się w ścisłym kontakcie z 
agentami K. P. Z. B. Wdrożone dochodzenia 
i ohserwacje potwierdziły powyższe informa- 
cje, wobee ezego policja dokonała przed- 
wezoraj w mieszkaniu rzekomego sektanta 
rewizji, która dała obfity materjał kompro- 
mitujący Aresztowano 6 osób na czele z Sa- 

wiekim 
Prowadząe agitaeję antypaństwową, Sa- 

wicki zajmował się jednocześnie sprawami 
sekty, skutkiem czego nie wzbudzał podej- 
rzeń. . te). 

Pożar we wsi Zamrożyny. 
Spaliło się 6 budynków. 3 osoby doznały dotkiiwych poparzeń 

W nocy z 18 ma #9 b, m. w domu Jana 
Michniewicza mieszkańca wsi Zamrożyny 
-gm. kozłowskiej wybuchł pożar. Ogień mo: 
anentalnie przerzucił się na sąsiednie -zabu- 
dowania Marcina Gryncewicza i Marji Ko- 
nepkowej. Rozbudzeni nagłym ałarmem mie- 
<szkańcy wsł początkowo potracili głowy i 
zamiast przystąpić do gaszenia ognia, po- 
-ezęli w popłochu wynosić mebłe i ubrania 
«©raz wyprowadzać konie, krowy i iuny ży 

wy inwentarz. Dopiero naskutek akeji soł- 
tysa Paprockiego włościanie przystąpili do 
gaszenia ognia. Po dwugodzinnej akeji ra- 
tunkowej pożar zdołano umiejscemić. Past- 
wą płomieni padło 6 budynków gospodar- 
skieh oraz spaliły się dwa domy mieszkałne. 

Podczas tokalizowania pożaru dotkliwe 
poparzenia odnieśli: Wiiktor  Miehniewiez, 
Piotr Tomke i Anna Gryncewiczowa. (e). 

Wykrycie potajemnej gorzelni. 
We wsi Siemienowicze, gminy kucewic- 

kiej funkcjonarjusze P. P. wykryli w budyn 
%u Stanisława Ciszewskiego nowocześnie u- 

rządzoną gorzełnię zaopatrzoną w aparaty 
rektyfikacyjne. Prowadzili gorzelnię Stanis- 
ław Ciszewski na spółkę z Mikołajem Boryną. 

Otrzymany samogon gorzelani poddawali rek- 
tyfikacji nazywając swoje wyroby „wódką 
wyborową*. Podczas rewizji ujawniono 125 
litrów samogonu. Aparaty skonfiskowano. 
Konkurentów monopolu spirytusowego zatrzy 
mano. с 

  

  

Motodeczno. 
Ze Związku Pedoficerów Rezerwy. 

Z imiejatywy p. Hrynkiewicza Piotra, se- 
kretarza magistratu m. Mołodeczńa pow- 
stał w Mołodecznie Związek Podoficerów Re 
zerwy. Właśnie w dniu 20 grudnia 193t r. 
odbyło się walne zebranie członków w sali 
Sejmiku mołodeckańskiego, na którem obra 
no zarząd. Na stanowisko prezesa powołano 

_jedngłośnie twórcę Związku p. Hrynkiewicza 
Krótkie, łecz mocne w treści wygłosił prze- 
mówiemie p. starosta Stefanus. który obie- 

-cał swe poparcie dla nowopowstałego Związ 
ku. Na tem zebraniu uchwalono też wysłać 
<depesze hołdownicze do Pana Prezydenta R. 
P. Pana Marszałka Józefa Piłsudskiego, oraz 
«o Pana Generała Góreckiego Prezesa Fede- 
wacji. 

W dniu 24 grudnia 1931 r odbyła się 
«współna wieczerza wigilijna podof. rez. przy 

udziale około 30 osób. Zaproszonych gos- 
«i obecni byli: pp. starosta Stefanus Erazm, 

%ks. Dabulewicz Czesław, ks. Kapelan Malaw- 
ski Władysław, Komendant Policji Powiato- 

wej Komisarz Dubowski Aleksander, w za- 

stępstwie d-cy 86 p. p. major Dziobek, bur- 

mistrz miasta Saroł Kazimierz oraż vice- 

"burmistrz Dutko Leon. Po krótkiej mowie 

prezesa p. Hrynkiewicza, który przywitał po- 

«dof. rezerwy oraz gości, zabrał głos p. sta- 

-rosta i podkreślając wiełkie znaczenie pla- 

cówki na kresach, przełamał się opłatkiem 

z każdym poszczegółnie składając życzenia 

Świąteczne. Cała wigilja odbyła się w cie- 

-płym towarzyskim nastroju i wywarła nie- 
zapomniane wrażenie, 

Jak mnie poinformował p. prezes Zwią- 

-zek ma wkrótce przejawić ruchliwą działal- 

ność na polu sinego współżycia  wszyst- 

kich podoficerów rezerwy, dokształcama 

«złonków i ma założyć Kasę Samopomocy. 
L. M. 

U nas też różnie bywa. 

Z zatem Mołodećzno jest miastem kultu- 
*alnem, a kto nie wierzy temu zaraz dowio- 
<dłę. Mamy światło elektryczne, i nietylko w 

«domach, ale i sa ulicach. Nocami a zwłasz 
-cza przy księżycu wszystko widać jaś na 
dłoni. Mamy piękne chodniki (na krańcach 

a niekoniecznie piękne a to : zgoła Ża- 
«dnych, lecz to i w Wilnie bywa), mamy krv- 
zys gospodarczy, mamy nawet bezrobotnych 
Mamy w projekcie piękne zadrzewienie ulic 
i placów, rozmaite okazałe budowle i t. d. 

„A co, nie mówiłem? Ale to wszystko jest ba- 
gatelką, marną marnością w porównaniu z 
tem co zaraz powiem. Uwaga! Mamy teatr 
rewjowy. Jak Boga kocham. Dziś kiedy w 
całej Polsce teatry leżą zarznięte, lub Świe- 
4 pustkami, my mamy rewję: „Tomasz, a 
skąd ty to masz?* która ma olbrzymie po 
wodzenie. Kto stworzył rewję? Zaraz, zaraz, 
«cierpliwości. Stworzył kochani bezrobotni 
*a częściowo „robotni* chłopacy, którzy snmi 
"wykonują role. Naturalnie, duszą całej im 

  

«chłopak naprawdę utalentowany. Gra z rów 
nem powodzeniem rołe tragiczne wyciska- 
jące łzy więcej wrażliwym widzom jak i ko- 
"miczne kładąc cała widownię na dwie ło- 
patki od śmiechu. łego prawą ręką jest B. 
Byczkowski zaś lewa 7. Kopeć. Dwa miłe 
<zwięczne głosiki w śpiewie reprezentują 
Haneczka Byczkowską i Piotr Kondratowicz. 
*Cały kochany bałagan doskonale zgrany, pe- 
wny siebie robi wrażenie prawdziwych fa- 
«chowych artystów. Cała „banda* pracuje 
ideowo to znaczy cały zysk przeznacza na 
rozmaite cele dobroczynne. Wkrótce będzie 
"nowa rewja, podobno perła humoru i artyz- 
umu. ale niestety p. Gołost nie chce zdradzić 
nawet jej nazwy. Ot jakie Mołodeczno. 

Leon Marchewka. 

Głębokie. 
Bal-choinka w Gimnazjum. 

P. mecenasowa N. Fruchtowa, jako pre- 
zeska Komitetu Rodzicielskiego przy gimnaz- 
jum im. Unji Łubełshiej, urządziła w bu- 
«dynku szkołsym bal-choiskę, jako imprezę 
ma rzecz niezamożnej młodzieży. Dzięki po- 
parciu p. starościny Tramecourt'owej i p. 
starosty Tramecouri'a impreza mimo kryzy 
*su gospodarczego, zasiliła ubogą kasę Komi- 
tetu Rodzicielskiego. Przyeczem na szczegól- 
ną uwagę zasługuje ofiarność robotników ko 
dejowych, którzy należąc do orkiestry, bez- 
płatnie grali przez całą noc, i pracowników 
Elektrowni miejskiej, którzy całą noc bez- 
płatnie ofiarowali ewa pracę. za co Komi- 
*teł Rodzicielski składa jednym i drugim ser- 
<leczne podziękowanie. 

    

    

  

  

   

Delegacja u p. starosty Trameeourt'a. 

Pan starosta Tramecourt przyjął delega- 
<cję Komitetu Rodzicielskiego przy Gimnaz- 
jjam im. Usji Lubelskiej w osobach p. pre- 
-zeski mecesasowej Fruchtowej i p. dyr. Ko- 
zickiego, którzy prosiii o subsydjum dla nie- 
zamożnych uczniów (nic) gimnazjum. Pan 
Starosta przyjął petycję bardzo życzliwie, o- 
fbiecując jak aajwiększe. poparcie. 

  

Wybory nowych władz Oddziału Poł. 

T-wa Krajoznawezego w Głębokiem. 

W dniu 17-go stycznia b. r. odbyło się w 
Głębokiem Walne Zebranie członków miejs- 
cowego Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Krajoznawczego, na którem dokonano wy- 
borów nowych władz. Do Zarządu wybrano: 
p. starostę Tramecourt'a (prezes), p. dyr. Ko- 
zickiego, p. inżyniera Piekarskiego, p. dr. 
Dumkę, p. Rzeczyckiego. Na zastępców: p. 
Józefowicza Piotra, p. prof. Czarnodolskie- 
go, p. Ermusza. Do Komisji Rewizyjnej wy- 
brano: p. prof. Swirklisa, p. Falewicza i p. 
Grzeškowiaka, na zastępcę p. Hryniewicza. 

Akeja na rzecz bezrobotnych. 
Powiatowy Komitet do spraw bezrobocia 

którego prezesem jest p. starosta Jerzy de 
Tramecourt, okazuje wielką ruchliwość: w 
ciągu tygodnia urządził dwie imprezy: 1) 
Wystawił dwie komedje p. t. „Wybory do 
Rady Miejskiej" i „Pieśń Wujaszka“, ode- 
grane przez zespół amatorski z wielką swa- 
dą. Doskonale role swe odegrali: p. Rutkie- 
wicz i p. Stankiewiczowa. 2) W dniu 16-go 
stycznia urządził bal w salach Domu Ludo- 
wego. Udział brały dwie orkiestry: wojsko- 
wa i strażacka. Dzięki staraniom p. staroś- 
ciny Tramecourt'owej bal wypadł wspaniale. 
Społeczeństwo tut., doceniając akcję niesie- 
mia pomocy bezrobotnym, stawiło się w dość 
pokaźnej liczbie, wypełniając salę Domu Lu- 
dowego po brzegi. 

Leenpol. 
Gdyby tak wszędzie. 

Na krańcach Rzeczypospolitej Polskiej 
nad brzegami Dźwiny, nad granicą bolsze- 
wicką, jest położona urocza  miejseowość 
Leonpol. Mała to mieścina, daleka od kolei i 
na pierwszy rzut oka zdawaćby się mogło, że 
smutno i głucho tam jej mieszkańcom. Nie 
śpi jednak nasz Leonpol. Życie kulturalno- 
oświatowe i praca społeczna wre. Nauczy- 
cielstwo naszej gminy zrozumiało, że tó 
mało odbyć tylko w szkołe kilka godzin dla 
dziatwy. lecz trzeba nie zapominać i o tych 
co są poza szkołą, o ciemnych wieśniakach. 
Zakłada więc kółka, wieczorowe kursy, od- 
czyty i pogadanki, organizuje chór z młodzie 
ży wiejskiej. Przyszły święta Bożego Naro- 
dzenia w każdej szkole choinka, przedsta- 
wienia i to odegrywane tak ładnie, że mo- 
gą nieraz konkurować z dobrymi amatorami. 
Gdyby tak wszędzie nauczycielstwo, jak w 
gminie leonpolskiej, oddało się pracy spo- 
łecznej, to i w najdalszych zakątkach było- 
by nieco inaczej, a my wieśniacy ciemni 
zwiększalibyśmy zasób swej wiedzy na polu 
gospodarczem i społecznem. Dziatwa zaś co 
w swoim czasie nie mogła nauczyć się czy- 
tać i pisać, magłaby wypełnić swe braki. 

Leonpolanin. 

Z pogranicza. 
Ucieczka z więzienia litewskiego. 

W nocy z 16 na 17 b. m. na odeinku 
granieznym Łyngmiany straż litewska za- 
trzymała zblega z więzienia wiłkomierskie- 
go Adama Zarnowskiego, który w dniu 16 
b. m. o godz. 4 rano zbiegł z więzienia. 
Zarnowskiego w drodze do strażnicy poli- 
ejanei litewscy dotkliwie pobili i nieprzy- 
tomnego wrzucili do stajni. Mimo ciężkich 
ran Żarnowski nad ranem wydostał się ze 
stajni i zbiegł. Wiezoraj wieczorem Żarnow- 
ski przedostał się na teren polski. 

Konfereneja polsko-sowiecka. 

W. poniedziałek 18 b. m. w południe na 
odeinku granicznym Suehodowszezyzna od- 
była stę połsko-sowieeka' konfereneja gra- 
niezna z udziałem przedstawicieli władz woj 
skowych i administraeyjnych. Tematem kon- 
fereneji były sprawy ostatnich zajść grani- 
cznych na tym odcinku wywołanych przez 
strażników sowieckich oraz postrzelenie żoł- 
nierza KOP. W wyniku trzechgodzinnych 
narad, przedstawiciele władz sowieekich zo- 
"bowiązali się wszelkie szkody materjalne wy- 
rządzone przez straż sowieeką naprawić, po- 
zatem obiecały udzielić odszkodowania ran 
nemu żołnierzowi oraz ukrócić samowołę 
strażników. Niezależnie od tego uczestniey 
konferencji granicznej omówili sprawę zwra 
cania zaginionych koni i żywego inwentarza 
należącego do włościan zamieszkałych na te 
rytorjam Polski i Sowietów. 

Śmiertelne żniwo. 
Według danyeh statystycznych w ubiegłym 

mieslącu na terenie Wileńskiej Dyrekeji Ko 
lejowej zdarzyło się 17 nieszczęśliwych wy- 
padków na przejazdach kolejowych, podezas 
których zabitych zostało 9 osób w tem 5 
koni, 

W pierwszej połowie b. m. zanotowano 
na terenie dyrekcji 11 wypadków kolejowych 
w tem 7 nieszezęśliwych na przejazdach, 
przyczem 4 osoby zostaty zabite. 
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Tragiczny wypadek pod Markuciami. 
Niefortunny woźnica zbiegł w cbawie samosądu. 

Wezoraj nad ranem na trakcie wpobliżu 
Markuć miał miejsee następujący wypadek: 
Z powodu dnia rynkowego przeciągała w kie 
ranku miasta znaczna ilość furmanek włoś- 
eiańskieh, Między innymi jechał również nie 
jaki E. Cimner, który cheąe wyprzedzić in- 
ne furmaski wziął „nieco za szybkie tempo* 
skutkiem czego, wjechał na mleczarkę Hele- 
nę Rogaczową mieszkankę pobliskiej wsi 
Kropiwniea, która doznała poważnych obra- 
żeń. Przestraszony wieśniak usiłował zbiec, 
eo wywołało zrozumiałe oburzenie włościan, 

którzy zaczęli go ścigać. Obawiając 
stę samosądu Cimner opuścił furmankę i 
sehował się w jednej z bram na ul. Suboez. 
Ścigający go zabrali mu  wówezas konia 
i ulikiwawszy na furze ranną Rogaczową 
zawieźli do komisarjatu, skąd przewieziono 
ją do zmbulaterjum pogotowia ratunkowe- 
go. Nieco później zgłosił się również do ko- 
misarjatu i woźniea któremu wprawdzie 
konia zwrócono, lecz sporządzono protokół. 

3 tej 

Napad na klatce schodowej. 
W domu Nr. 4 przy ul. Benedyktyńskiej, 

jakiś osebnik na słabo oświetlonej klatee 
schodowej napadł niejaką Wajnerową, któ- 
rej zadał 5 uderzeń kastetem w głowę, po- 
czem zbiegł. Wajnerową przewieziono do 

pogotowia ratunkowego, gdzie udzielono jej 
pierwszej pomoey. Według wszełkiego praw- 
dopodobieństwa napadu na Wajnerową do- 
konano omyłkowo, 

Zagadkowy wypadek w hotelu Italja 
W dniu wezorajszym w godzinach wie- 

ezornych w jednym z pokoi hotelu Italja, 
przebywająca tam chwilowo młoda kobieta, 
dobrze znana w sterach towarzyskich na- 
szego miasta, uległa poważnemu zatrneiu 
weronalem. 

Na miejsce wypadku natychmiast zawez- 
wano pogotowie ratunkowe, które po za- 

stosowaniu wstępnych środków zaradezych, 
przewiozło ją do pierwszej kliniki wewnętrz- 
nej U. S. B. przy szpitalu św. Jakóba. O 
wypadku powiadomiono również połieję, któ 
ra wszezęła dochodzenie. 

Narazie nie zostało jeszcze eałkowicie 
wyświetlone, czy miał tu miejsce nieszezę- 
śliwy wypadek, czy też zamach samobójezy. 

  

KRONIKA 
Dziś: Fabjana. 

Jutro: Agnieszki. 

  

Wschód słońca —g. 7 m.32 

Zachód « — &. 15 m.28 

Spastrzežonia Takiadu Netseroiagdd U. 8. B 

w Wlinio z źnia 191 — 1852 reka. 
Ciśnienie średnie w miliwetrach: 778 

Temperatura średnia — |” C. 

. najwyższa: -- 2° С 
= wajniżeza: о° С. 

Opad w milimetrach; — 

Wiatr przeważający: połudn.-zach. 

Tendencja barom.: spadek. 

Uwrgi: dżdża. 

  

OSOBISTA. 
— Kurator Okręgu Szkołnego p. Kazimierz 

wyjechał na wizytację szkół w 
powiecie święciańskim i braslawskim. P. Ku- 
ratorowi towarzyszy naczelnik wydziału p. 
Dryjański. > 

— Z okazjł 25 leeła sakry biskupiej Je- 
go Ekseeleneji ks. biskupa Władysława Ban- 
durskiege Związek Harcerstwa Polskiego w 
uznaniu Jego wielkich zasług położonych na 
niwie harcerskiej w Polsce przyznał Mu u- 
chwałą swoją z ub. miesiąca , „Odznakę 
Widzięczności”, której uroczyste wręczenie 
czcigodnemu Jubilatowi odbędzie się pod- 

czas specjalnego obchodu. 

ADMINISTRACYJNA. 
— Nowy rozkład postojów dorożek sa- 

mochodowych 1 konnych. Wydział kołowy 
Starostwa Grodzkiego opracowuje obecnie 
projekt rozpłanowania postoju dorożek sa- 
mochodowych i konnych. W niedalekiej przy- 
szłości obecny rozkład postojów ma być 
zmieniony. 

MIEJSKA. 

— Opracowywanie planu regulacyjnego 
m, Wilna. Od szeregu już lat znajduje się 
w opracowaniu plan regulacyjny m. Wilna 
Magistrat spodziewa się zakończyć go w ro- 
ku przyszłym. 

— Konfereneja rzeczoznawców w sprawie 
nowych jeźdni. We czwartek odbędzie się 
w Magistracie konferencja rzeczoznawców z 
udziałem fachowca, zaproszonego z Wóarsza- 
wy. Konferencja ta będzie miała na celu 
wypowiedzenie się czynników fachowych w 
sprawie typu jeźdni, jaki uważają za najbar- 
dziej wskazany dla Wilna. Z wnioskami tej 
konferencji zapozna się Magistrat i jeszcze 
w ciągu bieżącego miesiąca poweźmie w tej 
materji osłateczną decyzję. 

LITERACKA. 

— Dhisiejsza Środa Literacka, O godz. 
20 m. 30 w siedzibie Związku Literatów 
Pol. (Ostrobramska 9) p. Szymon Czarnocki 
(Wł Renard) wygłosi krótki odczyt o ży- 
ciu i twórczości wybitnego aczkolwiek za- 
pomnianego poety Dominika Magnuszewskie 
go, a następnie odczyta fragmenty z jego 
dramatu p. t. „Barbara, jeszcze Gasztołdo 
wa żona”, tak aktualnego obecnie, zwłasz- 
cza dła Wilna w związku z odnalezieniem 
szczątków tej królowej polskiej. 

Wstęp dla członków i czł. sympatyków 
bezpłatny, wprowadzeni goście płacą 1 zł. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— lnspekeja Z. P. M. D. Dnia 17 i 18 
stycznia r. b. odbył inspekcję Okręgu Wi- 
leńskiego Prezes Wydziału Wykonawczego 7. 
P. M. D. Kol. Szulc Jan. W wyniku inspek- 
cji, wobec zawieszenia przez J. M. Rektora 
dotychczasowego prezesa Kol. Klukowskie- 
go, mianowany został do wyjaśnienia sytua- 
cji Komisarzem Okręgu Kol.  Dziakowicz 
Franciszek. Jednocześnie poruszono cały sze- 
reg spraw organizacyjnych między innemi sto 
sunek Okręgu Wileńskiego do zagadnienia 
korporacyjnego, Bratniej Pomocy, Kół Nau- 
kowych I. t. p. Kol. Prezes W. W. odbył 
szereg konferencyj z przedstawicielami róż- 
nych grup akademickich. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 

— Opłatek Związku Legjonistów. Zarząd 
Okręgu i Oddziału Związku  Legjonistów 
Połskich w Wilnie podaje do wiadomości 
członków oraz b. legjonistów oficerów i po- 
doficerów służby czynnej, że dnia 28 b. m. 
o godzinie 20-ej, w. lokalu własnym odbędzie 
się tradycyjny opłatek legjonowy. 

Zgłoszenia przyjmuje do dnia 24-go se- 
kretarjat w godzinach 17— 19-ej codziennie 
w lokalu Związku zaułek Bernardyński 10 

SPRAWY BIAŁORUSKIE. 
— Walne Zgrmadzenie Członków Biało- 

ruskiego Towarzystwa Naukowego. W dniu 
9 b. m. odbyło się doroczne walne zgroma- 
dzenie członków Białoruskiego Towarzystwa 
Naukowego w Wilnie. Sprawozdanie z rocz- 
nej działalności Towarzystwa złożył p. A. 
Łuckiewicz, prezes Zarządu T-wa. Ogólna 
działalność Towarzystwa w roku sprawoz- 
dawczym wygląda w ten sposób: z odczytów 
naukowych był urządzony jeden tylko, po- 
święcony pięćsetnej rocznicy Śmierci Witoł- 
da. Staraniem Sekcji krajoznawczo-turystycz- 
nej pod kierownictwem dra M. Iljaszewicza 
była zorganizowana wystawa treści krajoz- 
nawczej tudzież opracowana specjalna inst- 
rukcja, w cełu zapisywaniałbiałoruskich nazw 
etnograficznych. Projektowana ekskursja do 
Łotwy spełzła na niczem, bowiem nie otrzy- 
mano dla członków ekskursji ulgowych pasz- 
portów zagranicznych. 

O ile pod względem działalności zewnętrz- 
nej zrobiono stosunkowo niewiele, o tyle po- 
czynione były znaczne postępy w porządko 
waniu Muzeum im. Iwana Łuekiewicza, nale- 
żącego do Towarzystwa oraz archiwum które 
łiczy przeszło 3000 druków. Z powyższego 
Muzeum były wysyłane poszczególne ekspor 
naty na Wystawę Słowiańską w Rydze oraz 
na Wystawę Mickiewiczowską w Nowogród- 
ku. 

Wobec tego, że zgodnie ze statutem T-wa, 
każdego roku wycofuje się ze składu Zarzą- 
du Towarzystwa na podstawie losowania jed- 
na trzecia członków, wyszli w roku bieżącym 
w ten sposób p. A. Łuckiewicz i R. Ziem- 
kiewicz. Walne zebranie obrało jednak ich 
powtórnie. 

W wolnych wnioskach zgromadzenie po- 
ruszało szereg aktualnych kwestyj dotyczą- 
cych działalności Towarzystwa w roku bie- 
żącym. rt 

RÓŻNE. 
— Szpital Sawiez zaopatrzony zostanie w 

aparat radjowy. Magistrat m. Wilna posta- 
nowił zainstalować w szpitalu Sawicz ai 
radjowy z glošnikiem, by dostarczyč ten 
sposób rozrywki chorym, skazanym często 
kroć na przebywanie miesiącami w murach 
szpitalnych. 

— Kontrola zasiłków. Fundusz Bezrobocia 
przystąpił do kontroli, mającej na celu stwier. 
dzenie czy osoby korzystające z zasiłków 2» 
tytułu utraty pracy nie dopuszczają się ja- 
kichś nadużyć i czy istotnie ich stan materjal 
ny wymaga udzielania pomocy. 

— Wielka Loterja T-wa Pomocy Żołnie- 
rzowi Polskiemu. Od kilku dni podziwiać 
możemy w oknie cukierni B. Sztralla, róg 
Tatarskiej, piękne i kosztowne fanty, które 
wygrać można po nabyciu w cukierni losu 
za 1 zł. Szczupłość miejsca nie pozwala wy 
stawić wszystkich fantów jednocześnie. Sz. 
Publiczność będzie je więc ogłądać serjami. 
I serja w oknie do piątku, następnie nowa 
zmiana. 

Między wielu innemi cennemi rzeczami, 
zwracają uwagę piękne srebra stołowe, ar- 
tystyczne makaty Buczackie, majolika wło- 
ska, jedwabie i koronki. 

Losowanie publiczne w dn. 6 marca b. r. 

— Święto Jordanu. W dniu wczorajszym 
łudność prawosławna obchodziła swe dorocz 
ne święto Jordanu. W związku z tem za- 
równo młodzież szkolna, jak i żołnierze gar- 
nizonu wileńskiego zwolnieni zostali od zwy 
kłych ćwiczeń i zajęć. 

— Podziękowanie. Komitet Zjazdu Ma- 
turzystów Gimnazjum im. Adama Mickiewi- 

cza w Wilnie wyraża niniejszem podzięko- 
wanie firmie „Bazar Przemysłu Ludowego 

przy ul. Zamkowej 8 za bezinteresowne wy- 

pożyczenie kilimów dla udekorowania sali 

podczas Zjazdu w dniu 6 stycznia r. b. 

ZABAWY. 
— Daneing. Komitet Opieki. Rodzicielskiej 

Gimn. im. J. Lelewela w Wilnie zaprasza na 
Dancing który się odbędzie w sobotę dnia 
23-go stycznia 1932 r. w cukierni Zielonego 
Sztralla przy ul. Mickiewicza 22. 

Dochód przeznacza się na wpisy dła nie- 
zamożnych uczniów. 

Wstęp 2 zł. akademicy 1 zł. Początek o 

godz, 23-ej. 

TEATR | MUZYKA 
— Ostatni raz „Burza w szklance wody* 

na Pohulanee. Dziś we środę dnia 20-go 

stycznia o godz. 8:ej wiecz. ostatni raz Świet 

na komedja „Burza w szklance wody* — 

ciesząca się niebywałem powodzeniem na 

wszystkich niemal scenach europejskich. 

— „Hulla di Bulla* w Teatrze Lutnia. 

Dziś we środę dnia 20-go stycznia o godz. 

  

  

m. A. 

aa [GENERAŁ GRACK "" guy" 
Pogoń W rolach głównych: JOHN BARRYMORE i MARION NIXON 
w Nowogródku Wkrótce „TANCERKA CYLLY".       
  

JAKÓB WINER i S-ka 
LIDA, Suwalska 58, tei. 90 (obok kino teatru Nirwana) 

Poleca: jedwabie, wełny, korty, sukna, płótna, 
oraz futra | okrycia damskie i męskie. 

   
   
  

  
  

OGŁOSZENIE. 
Wyszedł z druku i jest już do nabycia w Administracji na- 

szego pisma drugi nakład Kalendarza ВА 

„ALMANACH KURJERA WILENSKIEGO“ 
na rok 7932. 

Czytelnicy „Karjera Wilenskiego“ mogą nabyč kalendarz tylko 

za zł. 1*50, z przesłaniem poczt. za zł. 2— 
  

  

8-ej wiecz. arcywesoła farsa „Hulla di Bulla“ 
Sceny pełne komicznych sytuacyj oraz cie- 
kawe powikłania sprawiają, że widownia 
Teatru Lutnia rozbrzmiewa dawno niesły- 
szanym, niepowstrzymanym śmiechem i we- 
sološcią. „Hulla di Bulla“ — to rekord hu- 
moru i radości. Reżyserja K. W: icza. Po- 
mysłowe dekoracje W. Makoj. 

— „Panna Maliszewska* — premjera na- 
Pohulanee. W: nadchodzący czwartek dn. 21 
stycznia o godz. 8-ej wiecz. — w rocznicę 
śmierci G. Zapolskiej odbędzie się premjera 
głośnej sztuki p. t. „Panna Maliszewska”. 
Zapolska była jedną z najśmiełszych i naj- 
mniej kompromisowych bojowników polsko- 
ści, która emocjonowała społeczeństwo na- 
sze przez dwa dziesiątki lat. Dość wspom 
nieć jej sztukę „Tamten“, jedynie jako 
przykład pomiędzy wielu innemi. „Panna 
Maliszewska” nic nie straciła ze swej Świe- 
żaści nawet w dzisiejszych czasach. Ceny 
miejsc o 50 proc. zniżone. а 

SPRZ 

RADJO 
ŠRODA, dnia 20 stycznia 1932 r. 

11.58: Sygnał czasu. 14.00: Program dzien- 
ny. 14.15: Muzyka z płyt. 15415: Kom. 
15.25: „O przedziwnym wynalazku amerykań 
skim* — pogad. 15.45: Koncert dla młodzie- 
ży (płyty). 16.20: „Złoto* — odczyt. 16.40: 
Codzienny odcinek powieściowy. 16.55: Lek- 

   

        

   

  

cja angielskiego. 17.10: „Prakolebka Sło- 
wiańszczyzny* — odczyt. 17.35: Koncert. 
18.50: Kom. Zw. Młodz. Połsk. 19.00: „Po- 
łonizacja Litwy w przeszłości* — odczyt li- 
tewski. 19.15: Muzyka z płyt. 19.20: „Prze- 
chadzka nad Wilją“ — feljeton. 19.40: Pro- 
gram na czwartek. 19.45: Pras. dzien. radj. 

20.00: „Goethe a muzyka polska* — felj. 
20.15: Muzyka łudowa. 21.15: Kwadr. liter. 
21.30: Recital skrzypcowy H. Marteau. 22.25: 
Kom. 22.35: Muzyfka z płyt. 23.00: Muzyka 
taneczna. 

CZWARTEK, DNIA 21 STYCZNIA 1932 В. 

11.58: Sygnał czasu. 12.00: Kom. meteor. 
12.15: Odczyt. 12.35: Poranek szkolny. 15.00: 
Program dzienny. 15.05: Komunikaty. 15.25: 
„Wśród książek* — pogadanka. 15.50: Au- 
dycja dla dzieci. 16.20: Lekcja francuskiego. 
16.40: Codzienny odcinek powieściowy 16.50; 
Dawna muzyka z płyt. 17.10: „Djałog o stru- 
sich piórach". 17.35: Koncert z Katowic. 

118.50: Kom. Tow. gimn. „Sokół*. 19.00: 
„Skrzynka pocztowa Nr. 185%. 19.20: Nowo- 
ści teatralne. 19.35: Program na piątek i 
rozmaitości. 19.45: Pras. dzien. radjowy. 
20.00: „W muzeum kolejowem“ — feljeton. 
20.15: Muzyka lekka, 21.25: Audycja literac- 
ka 22.10: Pieśni z powstania styczniowego. 
22.35: Kom. i muz. taneczna. 23.00: Spacer 
detektorowy po Europie. 

NOWINKI RADJOWE. 
PRZECHADZKA NAD WILJĄ. 

W cyklu poteyckich feljetonów o Wilnie, 
opracowanych przez Witolda Hulewicza dru- 
gi z rzędu, który wygłoszony zostanie dzisiaj 
o godz. 19.20 nosi tytuł: „Przechadzka nad 
Wilją“. Będzie to garść oryginalnych im- 
presyj na tle krajoobrazu i zabytków, otacza- 
jących brzegi „naszych strumiesi rodzicy”. 

jących brzegi „naszych strumieni rodzicy*. 
MARTEAU. 

Q godzinie 21.30 transmitujemy z War- 
szawy występ znakomitego artysty Henryka 
Marteau, przedstawiciela francuskiej szko- 
ły skrzypcowej. Artysta odegra Adagio z kon 
certu Mozarta (z własną kadencią) oraz wła- 
snej kompozycji „Divertimento”* na skrzyp- 
ce i flet (prof. Junowicz), wreszcie szereg 
mniejszych utworów skrzypcowych i przeró- 
be! 

"SPORT 
TRYBUNA NA PIOROMONCIE ZOSTANIE 

ROZEBRANA. 

W: dniach najbliższych z połecenia D. O. 
K. III zostanie rozebrana trybuna na stadjo 
nie Oś. Wyeh. Fiz. Jak się dowiadujemy w 
tym sezonie mają być zbudowane nowe try- 
bany betonowe oraz ma być rozpoczęta bu- 
dowa gmachu Oś. Wyeh. Fiz. no i może na- 
reszcie zostanie ukończony tor kolarski. 

L-wiez. 

ы 

ZABAWA LEGUNOW. 
W: małej, skromnie, lecz pomysłowo i gu- 

stownie udekorowanej sali kasyna 1 p. p. 
Leg. odbyła się zabawa piłkarzy WKS 1 p. p. 
Leg. Zabawę tę zaszczycił swą obecnością 
prezes tego klubu ppłk. Wenda, który wśród 
miłego nastroju, jaki panował na zabawie, 
spędził prawie 2 godziny „nie darowując* ani 
jednego tańca. Bawiono się przy dobrych 
humorach do godz. 7-ej rano. 

SPRAWA UTWORZENIA KLUBÓW ZAWO- 
DOWYCH W POLSCE. 

Swego czasu „podawaliśmy o projekcie, 
jaki powstał w Krakowie, w sprawie utwo- 
rzenia klubu zawodowego w Polsce. Copraw- 
da na walnem zebraniu Ligi PZPN. żaden 
z delegatów klubowych tej kwestji nie poru- 
szał, to jednak projekt ten nie został wyssaay 
z palca, i z pewnością potajemnie, w loka- 
lach klubowych coś się w tej sprawie robi, 
podobnie jak przed utworzeniem Ligi. Obec- 
nie dowiadujemy się, że i na Górnym Śląsku: 
istnieje projekt utworzenia dwóch klubów 
zawodowych, w których skład weszłoby kil- 
ku graczy zagranicznych oraz polskich, jak: 
Peterek, Badura, (Góerlitz, Malik, Pazurek, 
Urban. Należy zaznaczyć, że ostatnio wpro- 
wadzone zostało zawodostwo we Francji 

L—wicz. 

SUKCES NEHRINGOWEJ. 

Wi pierwszym dniu zawodów w Engel- 
bergu łyżwiarka polska Nehringowa starto- 
wała na dystansie 500 m. W biegu tym Neh- 
ringowa osiągnęła doskonały czas 59 sek. 

MIĘDZYNARODOWE ZAWODY 
ŁYŻWIARSKIE. 

W Paryżu odbyły się międzynarodowe 
zawody w łyżwiarstwie figurowem o mistrzo- 
stwo Europy. W. konkurencji pań tytuł mi- 
strzowski ponownie zdobyła słynna łyżwiar- 
ka norweska Sonia Henie, przed Austrjacz- 
ką Burger i Szwedką Hulten. Mistrzyni Au- 
stralji Hilda Holowsky skwallfikowala się 
dopiero na 4-te miejsce. W konkureneji pa- 
nów pierwsze miejsce zajął Austrjak Szaeter 
przed Niemeem Meyer-Labergo. 

ZWYCIĘSTWO KANADYJCZYKÓW 
NA LODZIE. 

W hokeju na łodzie drużyna kanadyjska 
pobiła reprezentaeję angielską w stosunku 
7:0. Był to pierwszy z zapowiedzianych trzech 
meczów. Dwa dalsze mecze odbędą się w 
Birminghamie i Riehmondzie, 

Garnizon łódzki w hołdzie 
J. E. biskupowi Bandur- 

skiemu. 

Jak donoszą z Łodzi w związku z 
sakrą biskupią J. E. ks. biskupa Ban- 

durskiego odbyło się tam szereg uro- 
czystości ku uczczeniu zasług Jubilata 
M. in. zostało odprawione w koście- 
le garnizonowym uroczyste nabożeń- 
stwo. Po mszy świętej odśpiewano 
„Te Deum“. W nabożeństwie wzięły 
udział wszystkie oddziały wojskowe, 
stacjonujące w Łodzi, oraz wszyscy 
oficerowie garnizonu Łódź. Po nabo- 
żeństwie odbyły się w poszczególnych 
oddziałach odczyty i pogadanki, po- 
święcone zasługom Jubiłata. 

Garnizon łódzki wysyła specjalne 
wspaniale ozdobne albumy pamiątko- 
we od garnizonu Łódź dla ks. bisk. 
Bandurskiego. 
TZEGRIRER ZWEI ROR WIE ARENIE EORZZOWONE 

Nieco o audycjach radjowych. 
Jeden z naszych czytelników sadsyła 

poniższe, niepozbawione słuszności uwa- 
gi w popularnej sprawie programów 
radjowych. 

Możemy być dumni, že Polska posiada 

najpotężniejszą w Europie radjostację pod 

Raszynem. Sława wolnej Połski daleko roz- 

chodzi się po Świecie; dociera ona i do tych 

co ich zły los zapędził do obcych szukać 

lepszej doli i niesie im słowa pociechy. 

Dyrekcji Polskiego Radja należą się sło- 

wa uznania za takie bogactwo pomysłów w 

układaniu programów audycyj radjowych. Mi 

mo jednak wszystko musimy stwierdzić, że 

audycje w tej formie w jakiej one są — nie 

dla wszystkich są dostępne. Powiedzmy 0t- 

warcie — są układane prawie wyłącznie dla 

ludzi inteligentnych. Zapominamy zupełnie 

o wsi. Weźmy takie pogadanki rołnicze; — 

kto ich słuchał doszedł do wrliosku, że są 

one bardzo cenne, ale dla rołników inteli- 

gentnych, którym może mniej zależy na 

nich, bo w razie potrzeby potrafią sięgnąć 

do odpowiednich źródeł. 

Wszak większość rolników — to lud. 

A przecież radjo może odegrywać ogrom 

ną rolę na wsi w podniesieniu kułtury wo- 

góle, a rolniczej w szczególności. Należało- 

by więc uprzystępnić ludowi te pogadanki 

tak pod względem formy, jak i treści. Ale 

ktośby mógł powiedzieć: — przecież ogrom- 

ną większość radjosłuchaczów stanowi obec 

nie inteligencja. Niewątpliwie tak, ale sądzę. 

że ilość abonentów wzrosłaby znacznie, gdy- 

by w programach znalazły się 1'/»—2 godz. 

tygodniowo, przeznaczone specjalnie dla 

wsi. Oczywiście należałoby dobrać odpo- 

wiedni czas np. od godz. 15 do 16.30 w nie- 

dzielę (po kościele), aby umożliwić zbieranie 

się w miejscu. gdzie jest radjoodbior- 
nik. Na program złożyłyby się np. poga- 

danka rolnicza, tygodnik radjowy (w ro- 

dzaju tygodnika radjowego dla dzieci „Co 

się dzieje na świecie”), i krótki koncert z 
motywów ludowych, a więc bliskich į do“ 
stępnych łudowi. Takie audycje byłyby tym 

promykiem jasnym. rozświetlającym ciem- 

nie zapadłej wsi. Piszący te słowa długo mu 

siał nieraz zatrzymywać zebranych słucha- 

czów (w sali szkolnej), zanim doczekali się - 

czegoś (pogadanki, muzyki lub śpiewu), co 

przemówiło im do duszy. 

A już ideałem byłoby, aby radjostacje, 

których przecież mamy kilka, w miarę mo- 

żności starały się o zaspokojenie potrzeb 

duchowych i kulturalnych najbliższych 

swych terytorjów. Przed radjostacją wileń- 

ską otwiera się wdzięczne i szerokie pole 

do działania. Na prelegentów należałoby po- 

wołać łudzi, odznaczających się szeroką zna 

jomością składników, które kształtowały du- 

szę tutejszego ludu. A więc będą to czyn- 

niki historyczne, rasowe, narodowościowe, 

religijne i gospodarcze. 

Audycje radjowe dla poszczególnych re- 

gjonów Rzeczypospolitej przysłużyłyby się 

tej wielkiej idei regjonalizmu, którego ce- 

lem — wyzwolenie najbardziej twórczych sił 

narodu, 

J. Piekoszewski. 

Janki — w styczniu 1932 r. 

TNT ESA 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
ARESZTOWANIE MIĘDZYNARODOWEGO 

KIESZONKOWCA. 

W. dniu wezorajszym wywiadowcy wy- 
działu śledczego aresztowali w Wilnie zna- 
nego międzynarodowego kieszonkowca Rubi- 
na Markowieza, oskarżonego 0 ukradzenie 
portfelu z 1200 zł. z kieszeni dyrektora gim 
nazjum państw. im. Adama Miekiewieza p. 
Bronisława Zapaśnika podczas koncertu w 
konserwatorjum. Aresztowanege osadzono w 
areszeie centralnym. (e). 

KRADZIEŻE. 

Z niezamkniętego mieszkania Anny Wasi- 
lewiczowej (M. Jerozolimska 12) skradziono 
kożuch męski, dwie złote obrączki, suknię 
damską i 1156 zł. gotówki. Sprawcą kradzieży 
jest Kamieniecki Stefan z Osowa gm. bielec- 
kiej, pow. lidzkiego. Kamienieckiego zatrzy- 
mano razem ze skradzionemi przedmiotanii. 

— Edwardowi Wołłejszo (Wiłkomierska 
82) skradziono 30 zł. Władze policyjne usia- 
liły, że kradzieży tej dokonał Jakób Sadow- 
ski (Trwała 29). Sadowski skrył się. 

— Łyżwy wart. 15 zł. ukradł niejako Bro- 
nisław Herman, lat 13, (Tuskulańska 7), ra- 
zem z Suchodołskim Janem, łat 12, (Wi- 
leńska 45). Zatrzymani przyznali się do kra- 
dzieży, przyczem zeznali, że łyżwy sprzedali 
niejakiemu Butrymowiczowi (ul. Kałwaryj- 
ska), któremu je odebrano i zwrócono wła- 
ścicielce Lucji Piotrowskiej, łat 10, (ul. Św. 
Jańska 6).



Z OSTATNIEJ CHWILI 
  

Przyjęcie trzech ustaw. 

WARSZAWA 19.I. Pat. — Na wtor- 
kowem posiedzeniu komisji spraw 
wojskowych Senatu przyjęto w obec- 
ności p. wiceministra spraw wojsko- 
wych gen. Składkowskiego bez zmian 
trzy ustawy: nowelę do kodeksu kar- 
nego wojskowego, nowelę do rozpo- 
rządzenia Rady Ministrów o wprowa- 
dzeniu w życie ustawy wojskowego 
postępowania karnego i nowełę do u- 
stawy wojskowej postępowania kar 
nego. Wszystkie trzy ustawy refero- 
wał sen. Wyrostek . 

Projekty nowych ustaw. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy) 

Do Sejmu wpłynęły następujące 
rządowe projekty ustaw: o częściowej 
zmianie ustroju samorządów. w spra- 
wie zmiany rozporządzenia Prezyden- 

е@ ° 

Km Miejskie 
SALA MIEJSKA 

sk. Ostrobramska 5. 

ta Rzplitej o ewidencji i kontrołi ru- 
chu ludności, o funduszu obrotowym 
reformy rolnej, o ustroju szkolnym, o 
niepaństwowych szkołach, oraz zakła 
dach naukowych i wychowawczych. 
"Ponadto Klub Narodowy zgłosił wnio. 
sek ustawodawczy w sprawie wstrzy - 

KUR J E R 

Monopolu na kawę I kakao 
nie będzie. 

WARSZAWIA. 10. I. (Pat). Ministerstwo 
Przemysłu i Handlu komunikuje, że pogło. 
ski, jakie ukazały się w prasie o zamierzo- 
nem jakoby wprowadzeniu w Polsce mono- 
polu na kawę i kakao, jak również i powo- 
łaniu w związku z tem przez Ministerstwo 
Przemysłu i Handlu specjalnej komisji, nie 
odpowiadają zupełnie prawdzie. Ani odnoś 
ny projekt w tej sprawie nie istnieje, jak 
również nie jest powołana żadna specjalna 
komisja. 

  

mania wykonania uchwały Rady Mi- 
nistrów dotyczącej skreślenia 20 pa. 
wiatów, klub Stron. Ludowego w 
sprawie umorzenia pożyczek zaciąg- 
niętych przez rolników w Banku Rol- 
nym. 

Bezrobocie wzrasta. 
Teł. od wł. kor. z Warszawy. 

W dniu 16 b. m. ilość zarejestro- 
wanych bezrobotnych wynosiła na te- 
renie całej Polski 309,238 osób. 

W porównaniu ze stanem z ubieg- 
łego tygodnia bezrobocie wykazuje 
wzrost o 9.149 osób. 

Z senackiej komisli 
skarbowo-budžetowej. 

WARSZAWA. 19. I. (Pat). Na wtorkowem 
posiedzeniu senackiej komisji skarbowo - 
budżetowej sen. Szarski referował projekt 
ustawy o dodatkowych kredytach za lata 
1929/30 oraz 1930/31. Po wy ieniach wi- 
ceministra Starzyńskiego w sprawie podnie- 
sionych przez sen. Głąbińskiego przekroczeń 
na emerytury projekt ustawy przyjęto w 
brzmieniu sejmowem. Następnie bez zmian 

i bez dysk uchwalono dwa projekty u- 
stw, mianowicie o dodatkowych kredytach 
na rok 1931/32 na budowę kolei Płock — 

    

    

  

   

Sierpc i nowelę do ustawy o uposażeniu 
funkcjonarjuszów państwowych i wojsko- 
wych. 

„ Godz 4—6—8—10 

Koncertowa orkiestra pod batutą M. Sainickiego 
Ceny miejsc: bałken 30 gr., parter 60 gr. Kasa czynna od 3.30 do 10 wiecz. 
  

Bźwięk. Kino-Teatr 

HELIOS 
Wiieńska 38, teł. 9-26 

Miłość amerykańska, 

głównych 

DZIŚ! Największa sens. Ameryki i Europy. 

Najnow. arcydz. twórcy „X-27"* i „Marocco“. 
na tle słynnej powieści T. Dreizera. 

miłość europejskka. 

bohaterka obrazu 

Tragedia amerykańska 
W rol. 

„Ulice Wiełk.* 
NAD PROGRAM Dodatki dzwiękowe. Na | seane ceny zniżone. Seansy o g. 4, 6, Bi 10,15 w niedz. od g.2-ej. 

i wielki 
aktor Syivia $ dney Рр Holmes 

  

Biwięk. Kine-Teatr DZIŚ! 

Hollywood 
Šiekiaw 12, tai. 15-28 

Mwiękowa imo A 

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

Ułabieńcy Publiczności 

Najpotężniejsze 

10096 arcydzieło dźwięk. 

Emil Jannings : Olga Czechowa! 

ULUBIENIEC BOGÓW 
Na | seans ceny zniżone. Seansy o 4, 6, 8.1 10,15 w niedzielę od #- 

STUDENT Z PRAGI 
W roli tytulowej mistrz ekranu CONRAD VEJDT ora: Werner Krauss : Hrabina Esterhazy. 

Film ten jest chlubą nietylko ostatniego sezonu, ale wogóle całej dotyczasowej produkcji kinematografii. 

w arcydziełe 
dzwiękowem 

reż. E. Pommera 
NAD PROGRAM: 

Dodatki dźwiękowe 
2-ej 

P.-g sensacyjnego 

dzieła H.Ewersa 

NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. 
Początek o godz. 4, 6, B i 10.30, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. Na |-szy seans ceny zniżone. 
  

100% dźwięk. mówiony po polsku. 
Po raz pierwszy gigantyczny film dźwię- 
kowy — polską wersja dźwiękowa 
dzieje się na obszarach „Czarnego lądu" od Atłantyku do Indyjskiego ocenu. 

Zadziwiające momenty! 

NAD PROGRAM: Najnowsze atrakcje dźwiękowe. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10:30 
że najpopułarniejszy i naj- 

ciekawszy film sezonu 

Bźwięk. Kine-Teatr 

PAN 
przemówiła w tym 

Zawiadamiamy, 

Cudo-technika filmie. 

Afryka mówi 
Przepiękne arcydzieło, które 
przewyższa wszelkie oczekiwa- 
nia bywalców kinowych. Rzecz 

Fauna i flora dżungli Afryki czylii 
Napięcie! Dla młodzieży dozwolone. 

już wyświetla „AFRYKA MOWI“ 

  

ałbea się w naszym 
Więlka 42 ak Celem umożliwienia młodzieży szkolnej obejrzenia tego niebywale ciekawego filmu urządzać 

będziemy poranki pó cenach zniżonych. „Uprasza się o wcześniejsze zgłoszenia. 

: Dyrekcja Kino-Teatru „PAN* 

Kino Kolejowa DZIŚ i dni nast. Nadzwyczajny dremat erotyczno- 
wspaniały film 

Wspaniałe dekoracjel OGNISKO 
(ebok dworca kolejow.) 

DZIŚ! 
wybitny dźwiękowiec, 

Dźwiękowe kino 

Światowid 
mi. Kiokiewicza 8. 

W rolach 

DZIŚ! Największe i Dźwięk. Klno-T. 
s A Liono, duetas 

STYLOWY 
ulica Wielka 35 

    

tycznej, 
bėl 

Najnowszy film ś: 

raz w Wilnie w wersji dźwięk. 

bezkonkurencyjne 
arcydzieło po raz |-szy w Wilnie p.t. 
W rolach głównych najpiękniejsza nowa gwiazda Rose Hobart i Che 
realizacja kosztowała 12 miljonów dolarów. 

Pierwszorzędna -obsadal 

   iata 
ierwszy 

  

głównych: 

najpiękniejsze 

Dla zdrowych i cierpiących! 
Od 26 lat znane nacieranie 
uśmierza szybko i pewnie wszel 
kie dolegliwości natury 

gośćcowej, 
głowy, zębów i t. p. 

reuma- 
nerwobole, 

PIEŚŃ ŻYWIOŁÓW 
Ciekawa treść! 

prześliczna Lupe Velez i znakomity Louis Wolheim. Początek 
NASTĘPNY PROGRAM: Żegnaj Mascoite z Liljaną 

ARKA NOEGO 
George O'Brien i Dolores Cosiciio. 

Anons! ju: wieś. „Wiatr od morza” »-s rovieści St. Żercmskiego. 

Maradu 

    

     
    
    
    
    

  

    = 
ICHTIOMEŃTOL 

- hejegtr MAndIOWY. 
DO REJESTRU HANDLOWEGO, DZIAŁ LA 
SĄDU OKRĘGOWEGO W WILNIE WCIĄG. 

NIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY: 

w dnża 11. XI. 1931 r. 
374. U. Firma: „Towarzystwo Elben — 

ograniczoną odpowiedzialnością w Wilnie likwi- 
datorów powołano Morducha  Lejzera Mildsztejna 
zam. w Wilnie, ul. I Szklanna 1t. Zgłoszono iikwi- 
dację spółki. 1926/VI. 

w dniu 12. XL 1931 r. 
244. II. Firma: „Dom Handlowy A. Głowiński, 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wilnie” 
Na likwidatorów wyznaczono zam. w Wilnie, Izydo- 
ra Ciecierskiego — przy ul. Montwiłłowskiej 8, Jó- 
zefa Płatakisa — przy ul. Popowskiej 15 oraz Piotra 

ółka z    

    

    

Wszędzię do nabycia! 

Skład wysyłkowy 
Ichtilomentolu: 

Laboratorjum chem. aptek. 
Mra SZYMONA EDELMANA 
we Lwowie, Teatyńska 16. 

  

      

  

    
2433—3 

     

  

siącym obowiązki 
w Wilnie, w dniu 8 września 1931 r. za 'Nr. 3004 na 
czas nieokreślony. 

532. I. Firma: 
odpomiedzialnošcią“, 
żywczych, 
rachunek własny a takoż 
komis. Siedziba spółki w 
Kapitał zakładowy 15000 

   

  

Skup 

działów po 150 zł. każdy całkowicie w 
wpłacony. Zarząd spółki tanowią: Oszer 
w Duksztach, Mejer Owsiej Kopyłow 

   
Kuszlm obaj ostatni zam. w Wilnie, ul. Rydza o ile nikt ze wspólników na miesiące przed Śmigłego 22, Weksle. żyro wekslowe, pełnomocnictwa upływem terminu nie zgłosi ia rozwiązania 

i prokury podpisują dw członkowie zarządu przy- spółki. 1924/V1. 
czem podpis  Kopyłowskiego lub jego płenipotenta — == 
jest obowiązkowy, wszelkie zaś inne zobowi i DO REJESTRU HANDOWEGO, SĄDU i umowy a takoż korespondencję podpisuje każdy z 

Do zastępowania w spółce M członków zarządu. 

Owsieja Kopyłowskiego 
Josełowi - Lejb 
ul. Sadowej 9. Spółka 
cią zawarta sa mocy 

        

  

Władysława 

andart — spółka z ograniczoną 

prowadzenie handlu 

    

Kowarskiemu, zam. w Wilnie, przyj 
2 ograniczoną odpowiedzialnoś-| 
aktu, zeznanego przed Włady- 

miłosny w 10 aktach Akcja dra- 
matu rozegrywa się w Hiszpanji. 

W rolach głównych piękny Gary Cooper, 
seantów o godz. 5 w niedzielę i święta o 4 pp. 
Hatwej i Igo Symem w roli głównej. 

Groza wojny. Potop. Zemsta bru- 
talnego Rosjanina. Kobieta sżpieg. 
Konflikt miłości i obowiązku, 

Dla młodzieży dozwolone. 

Potężny dremat wschodu w 14-tu aktech. praw- 
dziwy wybuch wolkanv, konflikt uczuć żywioł. 
zwierząt i ludzi. Przepych, erotyka i sensacja. 

s Bickford. UWAGA: Wzpaniała 

  

€-ty miesiąc rekordowego powodżenia i wyświetlania w Warszawie 
NASTĘPNY PROGRAM: Nowe 10 % dźwiękowe arcydzieło „KULT CIBŁA" 

  

SKLEP SUKNA i JEDWABIU 
CA LEL NO Niemiecka 19 

Telef. 890. 
Ostatnio otrzymano w wielkim wyborze rozmaite 

«oni WEŁNY i JEDWABIU 
| Ceny nie zwykłe niskie. Piosimy pr:ckoneć się. 
  

Pracownia OBUWIA 

M. DRZEWIŃSKI 

; Bonifraterska 6 

PRZYJMUJE CBSTALUNKI i REPERACJE 

oraz reperacje kaloszy i śniegowców.       
Strzałko, Notarjusza 

1927/VI. 

  

prawo podpisy 
artykułów rolnych i spo- 

temi artykułami na 
przyjmowanie takowych w nych należności dla spółki. Spółka z ograniczoną 
Wilnie, ul. Kołejowa 15. odpowiedzialnością zawarta na mocy aktu, zezna- 

zł. podzielony na. 100 u- nego- przed Juljanem Marceim Korsakiem, . Notar-    

gotowiźnie| 
Segal, zam. 

„i Morduch 

  

    toma nem 
  

    
  

udzielono / pełnomocnictwa 

Synowie w Nowo - 

  

  

оОСВ оМ об оКТ 

Zkolei komisja przystąpila do obrad przy 
gotowawczych nad preliminarzem budżeto- 
wym na rok 1932/33. Głosowanie nad prze- 
dyskutowaną częścią budżetu odbędzie się 
po uchwaleniu budżetu przez Sejm. 

Sen. Drucki - Lubecki zreferował kolej- 
no preliminarz budżetowy Prezydenta Rze- 
czypospolitej, Sejmu i Senatu, a następnie 
Najwyższej Izby Kontroli. Następne posiedze- 
nie komisji odbędzie się we wtorek 26 b. m. 
Poświęcone ono będzie preliminarzowi bud- 
żetowemu Ministerstwa Spraw  Zagranicz- 
nych. 

Miljenowe zamówienia 
bułgarskie. 

KATOWICE. 19. I. (Pat). Zjednoczone 
huty Królewska i Laura otrzymały od rządu 
bułgarskiego zamówienia na dostawę szyn 
kolejowych i podkładów kolejowych na sumę 
7 miljonów złotych. Umowa w tej sprawie 
została w tych dniach podpisana. 

Złagodzenie kary skazanym 
za Śpiewy polskie w kościele 

RYGA 19.1. Pat. — W sprawie 14 
Połaków oskarżonych o śpiewy pol: 
skie w, kościele w Elernie, zapadł w 
Dyneburgu wyrok, którym sąd okrę- 

Zeberg 

Qdwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie IX rewiru 

Konstanty Karmelitow, zam. w Wilnie przy uł. Gim- 
nazjalnej Nr 6 m. 14 na zasadzie art. 1030 U.P.C. po- 
daje do wiadomości publicznej. że w dniu | lutego 
1932 r., © godz. I0-tej rano w Wilnie, przy ul. Wileń- 
ckiej 23, odbędzie się sprzedaż z licytacji publicznej 
majątku ruchomego, należącego do Polskiej Macierzy 
Szkolnej Ziem Wschodnich, składającego się z maszy- 
ny do pisania „Remington* Nr. |2-48965 i kasy ognio- 
trwałej, oszacowanych na sumę 600 zł. 
1949;V4 Komornik Sądowy K. Karmelitow. 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 3-go rewiru 

Wacław Leśniewski, zam, w Wilnie przy ul. 3-go Maja 
13. na zasadzie art. 1030 U.P. C. obwieszcza, iż w dniu 
2| stycznia 1932 r. od godz. IO-ej rano w Wiłnie przy 
ul. Subocz Nr. 68-a, odbędzie się sprzedaż z licytacji 
publicznej majątku ruchomego, należącego do Jere- 
mieja Sosnowskiego, składającego się z domu mie- 
szkalnego, znajdującego się na ziemi dzieržawnej. 
podlegającego rozbiórce, osżacowanego na sumę zł. 
10000 na zaspokojenie pretensji Polskiego Spółdziel- 
czego Banku Rzemieślniczego w sumie 500 zł. z %% 
i kosztami. 
1848;VI 

  

  

Komoruik Sądowy W. Leśniewski. 

Ogłoszenie. 
Magistrat m. Wilna ogłasza przetarg na 

roboty murarskie, ciesielskie, stolarskie i in. 
przy wykonaniu remontu zabudowań przy 
ul. Kalwaryjskiej Nr. 7| przeznaczonych na 
dom noclegowy dla kobiet. 

Oferty wiany być złożone do Biura 
Sekcji Technicznej (Dominikańska 2, p. 53) 
w terminie do 1.Il. 1932 r. wraz z dołącze- 
niem pokwitowania na wpłacenie do Kasy 
Miejskiej wadjum w wysokości 5*/, ofero 
wanej sumy. ; 

Kosztorysy i warunki techniczne są do 
nabycia w Biurze Sekcji Technicznej. 

MAGISTRAT M. WILNA. 

Ogłoszenie. 
Magistrat m. Wilna podaje do ogólnej 

wiadomości, że w dn. 2] i 27 stycznia r. b. 
o godz. 10 rano w sali licytacyjnej przy ul. 
Trockiej Nr. 14 (mury po Franciszkańskie) 
odbędzie się sprzedaż w drodze licytacji 
różnego rodzaju sprzętów domowych, mo- 
torów elektrycznych, narzędzi kowalskich 
i ślusarskich, fortepianu i fisharmonii, za- 
sekwestrowanych u poszczególnych płatni- 
ków w celu pokrycia zaległości podatko- 

wych. : 
MAGISTRAT M. WILNA. 

М ы 

Poszukuję posady 

rządcy domu 
tylko za mieszkanie 

w domach rządowych lub prywatnych, 
oraz w hotelach, posiadam dobre świa- 

  

  

  

donneau udał s 

stwierdzenia 

gowy znacznie złagodził kary, wymie- 
rzone przez sąd pokoju, redukując je 
do 1 miesiąca aresztu w stosunku do 
każdego z oskarżonych. Obrońca adw. 

zapowiedział w imieniu oskar- 
żonych odwołanie się do trzeciej in- 
stancji. 

Złoto z minerałów. 
PARYŻ. 19. I. (Pat). Sędzia Śledczy Or- 

wczoraj po południu do 
szkoły głównej, czyli Eeołe Centrale, celem 

poczynionych 
przez inż. Dunikowskiego, który jak wiado- 
me, ma udowodnić, że udało mu się wydo- 
być złote z niektórych minerałów. Wizyta 
sędziego nie miała charakteru oficjalnego. 
Ostateczne rezultaty doświadezeń zestaną po- 
dane do wiadomości ogółu dopiero po pew- 
nym ezasie, rzeczoznawey bowiem pragną 
przeprowadzić swe badania dokładnie, aże- 
by opinjować z całą znajomością rzeczy. 

incydent w ambasadzie 

  

przygotowań, 

angielskiej. 

   
GRUŹLICA PŁUC jest nieubłaganą i corocznie, 

nie robiąc różnicy dla płci, wieku i stanu, kosi 

miljony ludzi. Przy zwalczaniu chorób płuc- 

nych, bronchitu, grypy, uporczywego, mę- 

czącego kaszłu i t.p. — stosują p. p. Lekarze 

„Balsam Thiocolan — Age“ 
ułatwiając wydzielanie 

wzmacnia organizm i samopoczucie chorego 

oraz powiększa wagę ciała i usuwa kaszel. 

Używa się za poradą lekarza, 

ni AKR 4) A) A) A M AE HA 

KONCESJONOWANY ELEKTROMONTER 

STANISŁAW PIÓREWICZ 
UL. OFIARNA № 4, m. 9. 

WYKONY WA: instalacje elektryczne 
według wymagań technicznych, oraz 
dzwonki sygnalizacyjne. 

USTAWIA: aparaty radjowe i telefony. 

PAW Oi A O i i 

  

Dr. GINSBERG 
ehoroby skórne, ws8n8 

ryczne i moezopiciowe 

Wileńska 3 
od godz. 8—1 | 4—5, 

tel. 567, 6677 
  

Dr. J. Bernsziein 
choroby skórne, wenerycz- 

ne i moczopleiowe 

Mickiewicza 28, m. 5 
przyįmuje od 9—| į 4-8 

Z.W. P 8400 

Akuszerka 

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

    

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Zamkową 3, m. 3 
tamże gabinet kosmetycz 
ny, usuwa zmarszczki, bro: 
dawki, kurzajki i wągry, 
W. Z. P. 48. 83 

  

  

SKŁAD FARB 

CHOROBY PŁUC 

który, 

Sprzedają apteki. 

Nr. 15 (2257) 

towaniu Gandhiego. Około 12 manifestan- 
tów, w któryeh ficzbie byli Asionkomis orga- 
nizaeyj konserwatywnych, wtargnęło do am- 
hasady, żądając posłaehania u ambasadora. 
Nie uzyskawszy go, wazezęłi głośną awantu- 
rę, po której wywołaniu špiesznie odjecha- 
li taksówką. Japoński minister spraw zagra- 
nieznych wyraził natychmiast  ubołewanie- 
amhbasaderowi angielskiemu, Rtóry oŚwiad- 
czył, że nie przywiązuje do powyższege in- 
cydentu żadnego znaęzeuia. 

Delegacja francuska 
na konferencję rozbrojeniową 

PARYŻ 19.1. Pat. — Rada mini- 
strów. zatwierdziła dzisiaj tekst dekla- 
racji rządowej. W dalszym ciągu u- 
staliła ona skład delegacji na konfe- 
rencję rozbrojeniową. Prezydentem 
delegacji wyznaczony został Tardieu, 
wiceprezydentem Boncour.  Pozatem 
wyznaczonych zostało 5 delegatów, 2 
wśród nich minister marynarki, mi- 
nister lotnictwa oraz minister kolonji. 
RRDA TRADE ZTRÓŁ 

Pepierzjele Przemysł Krajowy 
TOKJO. 19. I. (Pat). Zaszedł tu drobny 

ineydent w związku z manifestacją, która 
odbyła się przed gnrachem ambasady bry- 
tyjskiej, by protestować przeciwko гааг 

Od poniedziałku 18 b. m. 

CIENIE WIĘZIENIA | 
W rolach głównych: Jane Novak i słynny malec Willi. 

Początek o godz. 4. 6, 8 i 10 wiecz. 

    

Poronin 

А ЗАНЕ 
poleca 

POKOJE 
ciepłe z pięciorazo- 

į wem utrzymaniem 

Zł. 5.50 

    
Ч 

  

Języki obce 
niemiecki, fr ncuskk 
włoski (konwersacja).. 

Przygotewywanie 
ze wszystkich przedmiot.. 

do matury 
5 egzaminów szkół Śr.. 
Łekcyj udzielają b profi. 
gimn. i studenci U. S. B.. 
specjalną met. koncetri 
Zgłoszenia do Redakcji 
„Kurjera Wił.* pod W. K.. 

„AI AA 
NOWOOTWORZONA 

POLSKA 

przy uł. Wielkiej 29 
{ Ройеса: codz. świeże: 
| mleko, masło, sery, jaja. 

mleko zsiadłe, -wędliny.. 
i inne chłodne zakąski, 

|| napoje chłodzące orax. 

obiady domowe 
emaczne i zdrewe 

się płiwociny, 

Wydz Z.P.Nr 15     

    

Poszukuję 
а od 75 gr. 

4—3 pokojowego й 

mieszkania es) ABS 
z wygodami, pożądane Zn 
w centrum miasta. Oferty 
do admin. „Kucjera WAL? 

  

KURJER WILEŃSKI į 
Bpółka z ogi. odpow. 

bri 
  

pod „S. M. | 
| DRUKARNIA Е 

De sprzedania |: i | 
ia ENTROLI GATORN li - 

mieszkanie w spółdzielni Э 
mieszkaniowej na Antoko- „Z N I Cc z | R 
lu. O warunkach dowie- Wilno, św. Jańska Br. 1 16 
dzieć się Zwierzyniec ul. Telefon 2.40, IE 

Ja A o Dzieła książkowe, Ę 
druki, 
urzędów, bilety wi- 
zytewe, prospekty, 
zaproszenia, 
i wszelkiego rodza- 

# 
Ё 

ju roboty drukarskie | 

$ 

AMIĘĆ 
WZMACNIA 

profesor mnemoniki 

D. FAJNSZTEJN, Wilno, 

Zawalna 15—11. Prospek- 

ty na żądanie bezpłatnie. 

(wodil-pntuelt 
z 20-letnią praktyką, obez- 

książki dła | 

afisze 

WYKONYWA 
PUNKTUALNIE 
— TANIO — 
SOLIDNIE 

DE Rab 

a książkę wojsk.wyd.. 
przez P.K.U Lida ns. 

  

  

  
  

  
nany we wszystkich gałę- 
ziach ogrodnictwa. Posa- 
dę mogę objąć od | lute- 
go r b. Oferty składać 
do Administracji „K. W.* 
pod „Ogrodnik* 9062 

imię Bruk Lejba, rocznik- 
1905, unieważnia się. 

1003% 

dectwa.   
blewski — przy ul. Mickiewicza 11. Wsz 
czeki, zobowiązania, pełnomocnictwa, akty notarjal-| 
ne i hipoteczne winny być pódpisywane przez obyd- 
wóch członków zarządu. Każdy czionek zarzą: 

samodzielnie korespondencje nie 
zawierającą zobowiązań, jak również wszelkie po- 
kwitowania z odbioru pieniędzy, koresposdencji i in- 

juszem w Wiilnie w dn. 12 kwietnia 1930 r. za Nr. 
1160 na czasokres od dnia 1 stycznia 1932 r. 2 

przedłużeniem 

OKRĘGOWEGO W WILNIE WCIĄGNIĘTO) 
NASTĘPUJĄCE WPISY DODATKOWE: 

: w dniu 23. 
40. IX. Firma: „Zakłady Przemysłowe A. 

elkie weksle,   

  

1 ma 

  

u- 
ze na jeden rok, 

    

XI. 1931 r. 

Łaskawe oferty proszę nad- 
syłać do Adm. „K. W.* pod Nr. 6872 

  

JAN MAZURKIEWICZ 
Dominikańska 1], poleca: 
emaljowe farby, lakiery, 
pokost pasty i zaprawy 
de Połóg. 8564   

w dniu 24. XI. 1931 r. 

    

4319. IL. Firma: „Glejzer Genia*, Przedsiębior- 
stwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 

1934/V1. 

7298. II. Firma s Štanislaw“. Przedsię- 
biorstwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z re- 
jestru. 1935/V1. 

DO REJESTRU HANDLOWEGO, SĄDU] 
OKRĘGOWEGO W WILNIE WCIĄGNIĘTO|- 
NASTĘPUJĄCE WPISY DODATKOWE 

I PIERWOTNE: 

w dnia 16. XL. 1931 r. 

13069. 1. Firma: „J. Rudeński i J. Minkowicz spółka”. 
Skup zawodowy Inu i siemienia Inianego, celem od- 
sprzedaży. Siedziba spółki w Wilnie, ul. Kwiałowaj 
7. Przedsiębiorstwo istnieje od 18 września 1931 r. 
Wspólnicy zam. w Wiilnie, Juda Minkowicz — przyj 
ul. Podgórnej 3 — 15 i Jankiel Rudeński — przy ul. 
Kalwa 

   

    

  Liperanla lekcje 
indywid. lub w grupach. 
Ul. 38-go Maja 7, m. 11.. 
Porezumieć się w godz. 
9—11 i 3—5. 8626 

  Е Е 

Pianino зонелые 
okazyjnie do sprzedania 

Niemiecka 4, m. 13,   
sprzedaży zagranicą. Firma istnieje od 1931 r. Właś». 
ciciel — Abramowicz Boruch zam w Hołszanach,. 
pow. Oszmiańskiego. Prokurentem firmy jest Szep-- 
szel Abramowicz, zam. w Hołszanach, pow. Oszmiań- 
skiego, 1939/VL. 

W dniu 28.X1 1931 ». 
9662.I11. Firma: „Goldberg Pesia“. Siedziba przed-- 

siębiorstwa została przeniesiona na ul. Kasztanową 
w Wilnie. 1883/V1.. 

w dniu 31. X. 1931 r. 
6826. III. Firma: „Spółka firmowa handlu le$- 

nego Bracia Nowik, Blumberg i S-ka Timber Trading: 
C-o Nowik Bros et Blumberg", Spółka została zlikwi- 
dowana i wykreśla się z rejestru 2 urzędn. 1940/VL,. 

w dnia 28. F. 1831 r. 

8346. II. Firma: „Hoffman Giera", Na mocy de= 
cyzji Sądu Okręgowego w Wilnie Wydziału I Cywile 
nego z dn. 1 grudnia 1930 r. ogłoszono upadłość w 
handlu Hoffmana Gerca i kuratorem masy upadłośe. 
ciowej wyznaczono adwokata lzaaka Zajączkowskiegó» 

Wiilejce*      
   

  

   

ryjskiej 33, spółka firmowa zawarta na mocy 

    

z urzędu. 1941/VŁ. 

  
   

       

  

    

  

       

Kosarskiego zam. w Warszawie, uł. Nowowiejska 30. sławem . Krzemińskim siofacy. saok; ” RZE Ret umowy z dnia 18 września 1931 r. na czas nieokreś- M ; e : ds WSJ : sta а z >. DE obowiązki  Ale-| dy Przemysłowe A. Mozer i S-wie w Nowo - Wilejce UPS AE sa Ol W. Na Ri „decy S Okręgowego W Wilnie, WY” ksandra Rożnowskiego, Nołarjusza w Wilnie, w dn.| właściciel Paweł Afanasjew“. 1931/VI. Iopy: ZA AA ce a d o a а ty i SCI z dA Li Jipca 1931 r. 20 października 1931 r. za Nr. 4565 na czas nieogra- — ;‹і;‘шп‹)›’\\'‹_: As RS sa dał 22 OGŁOSZENIE, =. wma R spółki i wyznaczono A niezony. 1928]V1. 3729. HI. Fir muel Jankielewicz i Synowie] Ma omiest każ. Pea e iłów a SE DO REJESTRU SPÓŁDZIELNĘ, SĄDU 
SĘ 5 : w dniu 23, XF. 1931 r. S-ka". Otwarto filję w Wilnie przy ul. Zawalnej 52. prawo otrzymywać wszelkiego rodzaju korespondencjęj OKRĘGOWEGO W WILNIE, W. GNI ТО w dniu 16. XI. 1931 r. TOW. PIRRA "ADR JO Sepkžaias Só > Weksle, umowy, zobowiązania, plenipotencje i wszeł- zwykłą, wartościową, poleconą. i pieniężną, wpływa- < a ; 5 WCIAĄGNIĘ e A ь ż 437. V. a: „Di eparator — Spółka z E GRE RO ы + E zwykłą, wartoś ‚ есопа ži Я a 588. |. Firma: „Centrogum — spółka z ograni- ograniczoną odpowiedzialność E Oddział e Wilnie| kie 8 dokumenty ы '""*'1…[11 SM o jącą na imię firmy, jako też przesyłać i otrzymywać NASTĘPUJĄCY WPIS DODATKOWY: <zoną odpowiedzialnością '.. Sklep sprzedaży kaloszy) / zostął złtkwidowany i wykreśla się » rejestru. на ООО Sint BAA PE uk Pels towary tKolcjpizelazna, 1937/V1. : w dniu 10. XI. 1931 r. šniegowcow i obuwia gumowego. Siedziba w Wiln 2 Ž Jankielewiczowie oddzielnie, lecz, pod stemplem fir- . ja “ 

  

ul. Rudnicka 10. Przedsiębiorstwo istnieje od 8 wrzeš- 
mia 1931 r. Kapitał zakładowy 2000 zł. podzielony na 

  

  

      

1929/V1. mowym oraz k 

  

       

   

  

y, z nich zosobna uprawniony jest 

    

  

w dniu 23. XI. 1931 r. 

  

R. H. Sp   575, II, Firma: „Białoruski Bank Spóła 

    

  

   

  

356. III BGA. do odbioru korespondencji zwykłej, poleconej i war- 11789. II. Firma; „Andruszkiewicz Wacław*.|  dzielczy Rolniczo Przemysłowy w Wilnie z odpowies- 40 udziałów po 50 zł. każdy, całkowicie wpłacony. ва — spółka # ograniczoną abo wieć ; tošciowej i przesylek pocztowy jako do podjęcia Przedsiębiorstwo zostało złikwidowane i wykreśła się dzialnością ograniczoną”. Na likwidatorów wyznaczoe- Zarząd stanowią zam. w Wilnie, Eljasz Aron Weles—. Spółka Żasłała Šilinio us j Gykteśla BĘ ŻE pieniędzy z przekazów pocztowych wpływających na z rejestru. 1936/V1L. no Adama Bildziukiewicza zam. w Wilnie, uł. Mqe- przy. ul. Rudnickiej 10 i Jakób (Jankiel) Lekacho- ь я RZECE imię firmy. 1932/VI. ata pla niuszki 30 — 2 i Bronisława Turonka, zam. w Duksz- wicz — przy ul. Tartaki 19. Wszelkie umowy, zobo- : @ ® айк 9 оо ES 2 3 13070. I. Firma: Kazimiera Jurgensonowa* w Wi- tach. Na mocy decyzji Sądn Okęgowego w Wilnie- wiązania, weksle, pełnomocnictwa i inne dokumenty w dniu 26. XI. 1931 r. 3878. III. Firma entroopal — Piotr Kowalew“. lejce, pow., ul. Piłsudskiego 55. Hurtownia tytoniowa Wydziału Rejestru Handlowego z dn. 17 lipca 1931 rs. obaj członkowie zarządu łącznie 584. I. Firma: „Restauracja Pilonja spółka z ogra-| Firma obecnie brzm Centroopał wł. Jerzy Zónn*. 
  

podpisują 
stemplem firmowym, natomiast pokwitowania z od- 

pod oraz sklep detaliczny tytoniowy. Firma istnieje od zarządzono likwidację spółdziełni i wyznaczono He 
1928 r. Właścicielka —— Jurgensonowa Kazimiera zam. kwidatorów z urzędu. 1903/VIE 

     iczoną odpowiedzialnoś Jrzy Zonn, zam. w Wilnie 

    

Prowadzenie przedsię- Właścicielem obecnie jes 

     

    

  

  z ograniczoną odpowiedzialnością zawarta na mocy ny. Zarząd spółki stanowi 

  

m. w Wilnie, Leonard   
  

Kowalewa przeszło na własność Jerzego Zonna.     wy skup Inu i siemienia* w Holszanach, pow. Oszmiań- 

bioru wszelkiego rodzaju korespondencji wpływają-| biorstwa restauracyjnego. Siedziba w Wilnie uł. Mic-| przy ul. Słowackiego 3. Na mocy aktu zbycia zezna-| wy Wólnie, ul. Suwalska 7. 1938/V1. 
cej na imię firmy, zwykłej wartościowej i poleconej]  kiewiczą 11. Przedsiębiorstwo istnieje od 12 kwiet- nego przed Bazylim Kotłowem pełniącym obowiązki w dniu 24. XI. 1931 r EEST TP zm jako też z odbioru towarów przesyłanych koleją że- nia 1930 r. Kapitał zakładowy 2000 zi. podzielony, Władysława Hołowni, Notarjusza wi Ы nie w du. 5 3 * в pre 
lazną podpisuje jeden. z członków zarządu. Spółka na 20 udziałów po 100 zł. każdy całkowicie wpłaco- a 1931 r. za Nr. 2061 przedsiębiorstwo Piotra 13071. I. Firma: „Boruch Abramowicz zawodo- Pamiętajcie 6 głednych! 4 

EEST EISS TT AT TINA | 

  

aktu, zeznanego przed Antonim Miksztowiczem, pel-      D ias 
ч Wydawnictwo „Kurjer Wiłeński 

Knebłewski, —= przy ul. Zarzecznej 13 i Michał Wró 1933/VT. skiego. Zawodowy skup Inu i siemienia w celu od-| 

Redaktor odpowied. 
    
alny „Witold Kiszkiš.


