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RESTAURACJA POLONJA” 1: 
  

Dancing-Czarna Kawa Szczegóły w afiszach. 

  

KOŚCIÓŁ—DUCHOWIEŃSTWO—LUD Rząd Lavala uzyskał votum zaufania. 
Hołd Briandowi. — Oświadczenie Lavala Artykuł poniższy jest wyrazem pó 

glądów jednego z naszych czytelników, 

wierzącego i pruktykującego katolika 
Poglądy te.w sferach inteligencji kato- 

poważnie następstwa wojny — to pe- 
wna, lecz czy za wszystko ponosi od- 
powiedzialność obecny rząd? Dzieje 
niedalekiej przeszłości uczą nas cze- 

cina jest sama biedną i zapłacić wię 
cej nie mogła, więc owe dzikie stad- 
ło... i dziś żyje na' wiarę. 

w Sprawie 
PARYŻ. 23.1. (Pat.) — Na wczo- 

reparacyj. 
stję zaufania. Votum zaufania dla 

pnia, w jakim stopniu ogół zaintere- 
sowanych zgodzi się na redukcję dłu- 
gów wojennych. Przypominając stano 
wisko Francji eo do transzy nieuwa- 
runkowanej, mówca zaznaczył, że z0- lickiej bynajmniej nie są wyjątkiem. 7 prowincji Przed kilkuna Ё 

х я = $а s 4 ji. Przed kilkunastu la- 2 й ь, я 
Poddaj: enie ze stosunki łe- o rzy ; e 2 ROR z: * - 3 7 у Ž E 
z ac aa adi > go innego. Przypomnijmy sobie cho ty w. pewnej miejscowości u pewnej rajszem posiedzeniu izby Deputowa rządu uchwalono 312 głosami przeciw powiązania wynikające z planu 

В * е ciažby czasy rządów djecezją przez nyeh po przemówieniu premjera La- ka 261. Younga mają charakter definitywny. 
potwierdza zarazem niejednokrotnie 
przez nas podkreślany fakt przewagi 

elementów i celów politycznych w dzia- 
łalności miejscowego duchowieństwa nad 
jego właściwemi obowiązkami. (Red). 

Nikt nie zaprzeczy wielkiej roli i 
zasługom Kościoła Katolick. na polu 
cywilizacji ludzkości. Będąc sam in- 
stytucją nadprzyrodzoną, — Kościół 
jednak nigdy nie zapomniał o potrze- 

    

š. p. biskupa Matulewicza, przypom- 
nijmy owe wiece organizowane przez 
endeckich „katolikėw“ z ul. Domi- 
nikańskiej, kiedy to katolickie Wil- 
no było świadkiem, jak ku uciesze 

inowierców .,katolieki** lud (przewaž- 
nie dewotki) zachęcony przez kato- 
lickich kapłanów, którzy przysięgali 
biskupowi kanonicznie uchwałał wy- 

   

kóbiety przepadł mąż (są dane, że uto- 
pił się). Nie mając żadnych wiado- 
mości o małżonku, a jednocześnie fi- 
gurując jako mężatka, owa kobieta 
zawarła związek z jakimś parobcza 
kiem. Aż przed kilku laty ktoś tam po 
radził złożyć podanie do Ordynarjatu, 
prosząc o wydanie świadectwa wolne- 
go stanu, by w ten sposób móc zale- 
galizować ten związek. /Ordynarjat 

  

  

vala, przewodniezący odczytał porzą- 
dek dzienny Herriota, który stwier- 
dza, że obeeny rząd Lavala jest w 

gruneie rzeczy taki sam, jak rząd po- 
przedni, z wyjątkiem ustąpienia Bri 
anda, — dalej porządek dzienny So- 
cjalistów, który charakteryzuje dok- 
trynę sosejalistyezną i wreszcie trze- 
€i porządek dzienny, który stwierdza- 

wierny polityce 

Następnie Laval w gorących sło- 
wach złożył hołd Briandowi, który 
usiłująe nie narazić na szwank inte- 
resów Francji, dąży do ujęcia wybu- 
chu wojny w sieć układów. Lavał o- 
świadczył, że będzie starał się prowa- 
dzić tę politykę w tym samym duchu. 
Sprawa pokoja — oświadczył Laval 
— ше jest monopolem żadnego stron- 

Franeja nie może się zgodzić, aby 
© wszystkiem decydowała wola Nie- 
miec. W stosunkach międzynarodo- 
wych powinny panować te some zasa- 
dy, co w stosunkach pomiędzy posz- 
czególnymi ludźmi. 

Omawiając sprawę  rozbrejenia, 
Lavał zaznaczył, że teza francuska 
jest zgodna z odnośną kłauzalą paklu 
Ligi Narodów. Francja pozostanie bach duchowych doczesnych, — ota- gnanie swego pasterza 2 1. przeslat podanie proboszczowi, polė- jąc, że rząd jest nietwa. Po krótkiej charakterystyce 

: Przykład bardz ający. A ileż I К й Е ' - ji : : 
czając je pieczołowitą opieką. Bła- TTZYKIA6 bardzo pouczający. A Už cając przeprowadzič potrzebne docho współpracy międzynarodowej i Orga-  pianu Ycunga i moratorjum Hoovera. przy swem stanowisku i nie zgodzi się 

na kompromisowe wnioski, narażają- 
tego też większość nauk i sztuk wy- 

chowało się pod skrzydłami Kościoła. 
a pod cieniem Jego rozwijały się i 
nabierały siły narody. Będąc instytu- 
cją boską, jest jednak Kościół kiero- 
wany i prowadzony przez ludzi. Stąd 
ministrowie Kościoła tu i ówdzie 
spuszczają z oka ceł boski, a ulegając 
ogólnym namiętnościom, używają Ko- 
ścioła, i swojej powagi kapłańskiej, 
jako środków do cełów chwilowych. 

    

pomyj na głowę tego nieszczęsnego 
biskupa, wylał tutejszy endecki (też 
katolicki) Dziennik? Jakąż akcję TOZ- 
winąl kler endecki na prowincji, jak 
tam podrywano autorytet biskupa 
(sam znam księży, którzy opowiadał, 
że biskup zajmuje djecezję niepraw - 
nie). A lud słuchał, wchłaniał wiado- 

mości o biskupie, a że to samo nasze- 
ptywał mu i ksiądz, więc powoli za- 
czyna odnosić się do Kościoła krytycz 
nie, a tutaj sąsiad przybyły z Rosji 

  

dzenie. Ale ponieważ proboszcz czuł 
się obrażonym, że w tej sprawie pe- 
tentka pominęła jego, więc polecenie 
Ordynarjatu schował ad acta, a dzi- 
kie małżeństwo i dzisiaj żyje na wia- 
rę. 

Pisząc o duchowieństwie, nie chcę 
uogólniać przytoczonego stanu rze- 
czy, bo są jednostki świątobliwe i ре!- 
ne gorliwości kapłańskiej. Przed ta- 
kiemi kapłanami skłaniam głowę w 

    

nizaeji pokoju na podstawie istnieją- 
cyeh traktatów, wyraża temu rządo- 
wi zawłanie. Izba 303 głosami przeciw 
ko 265 odrzuciła pierwszy porządek 
dzienny, poczem rząd postawił kwe- 

Laval nawiązał do oświadczenia Brue 
ninga wobec ambasadora Francji co 
do konferencji lozańskiej. Francja — 
oświadeza Laval — zgodzi się na re- 
dukeję reparacyj jedynie w takim sto 

ce na szwank jej bezpieczeństwo. 
Wkońcu Laval zwrócił się z ape- 

łem do wszystkich stronnictw, aby po 
pierały politykę zagraniczną rządu . 

Hiszpanja w przededniu nowej rewolucji. 
„Klta* donosi z Madrytu: Pomi- Minis 

  

sr pracy oświadczył, że za- Strajk gener. w Barcelonie. 
doczesnych, przyziemnych, — tam sa Ža > najw ym szacunku. Chodzi mnie > 
dobroczynna działalność Kościoła na E L AE a RE > az: w w danym wypadku o zwrócenie uwa- "9% iż wojskom rządowym udało się burzenia i strajki są najprawdepodo- BARCELONA. 23.1. (Pat.) — Dziś 

3 masy ulega zahamowaniu, tam na- e Siwca ta SiE gi, kogo należy, na stan, w jakim  Stłumić powstanie komunistów w Ka. bniej hasłem do ogólnej rewolucji, rano wybuchł tu strajk generalny. 

miętności — nieraz najohydniejsze — czy 5 $ 8 aj '_ się znajduje Kościół wileński, cho-  talonji, na południu His ii pow- czego należy spodziewać się być ma: Wezy tramwajowe nie wyjechały na 
* Rów obojętność do wiary gotowa. Tak. = 3 : AWZ EIU zpanij p ezeg y 5p ` ię by ar y 

m Minister Miasto. 

  

podnoszą głowę i opanowują tłumy 1, dzi i o to; by znalazł się ktoś, ktoby stały nowe zaburzenia. Poprzez cie że nawet w poniedziałek. 
: žamiast pelnej milošci nauki Chrystu. Nie rząd „winien, że a” wileńskiej ae żył tamę działa z aid i > 5 Ž AJ Žas 

sowej, sozlegują się przekleństwa i ghidiecezji szerzy się  sekciarstwo, nds Ehe państwo przechodzą wezwania do ge- ma jednak nadzieję, że pomimo wszy SARE: AR e 
o słowa nienawiści, czyniąc ze zgroma- Za iniemoralność, lecz wenstwa. > neralnych strajków, które w niektó. stko próbę rewolucji uda się stłumić.  „pstremistrów, obiek acl przemysło- 

dzenia katolików jakieś przedpiekle. a © dużyii Czy nie objawem polityki w Ko. Tyth miastach już wybuchły. : wy i komunikacyjny w mieście. Po 

Historja Kościoła nas poucza, że stopniu obniżył odporność katólickićh Ściele był fakt w Wołkowyskiem, i mieście krążą drobne oddziały stra- 

przyczyną najgłówniejszą jego kryzy- mas, ° * gdzie wbrew woli wioski przyłączono zamieszki trwają. ży eywilnej, uzbrojone w karabiny. 

sów jest zapomnienie przez sługi Ko. SISI е że jest doga 33 10 innej parafji, co wywołało spro- Dokonano kiłku aresztowań. Przypu- 

ścioła nakazu Chrystusa: „czuwajeie в \(‚ A e er ss A wadzenie przez opornych hoddrosy MADRYT. 23.1. (Pat.) — W Sewi-  burzłiwych starć. Wiele osób areszło- szczają, że ruch strajkowy nie rozsze 

| i módlcie się, abyście nie wpadli w po- POSAŹNY liczbą, zamiast zabrać SIĘ (O („w (sprawa została złikwidowana IM, Kordobie i Villa Nuova doszło do wano. rzy się. 

        

kusę* oraz napomnienia: „wyście sól pracy duszpasterskiej, by przynaj 
mniej choć w części naprawić zło 

później z konfuzją Ordynarjatu), lub 

    

ziemi; jeżeli sól zwietrzeje, to czem ю ów f ieci ici z > Е j stoi Bezradnie wóbóc nowych warun: ów fakt usunięcia przedstawiciel. 
ją osolicie“..? M bko Ga z pre. zbiterjum Katedry, t 

Podobny stan kryzysu Kościoła i o e lub zakaz nabożeństwa inauguracyj- Z komisii budże owej Seimu. 

zarysowuje się coraz wyraźniej i у 
archidiecezji wileńskiej. Pozornie Ko- 
ściół tutaj robi wrażenie mocno u- 
gruntowanego, bo i kościoły są zapeł- 
nione (co prawda w większości przez 
kobiety) istnieją bractwa, stowarzy- 
szenia, prasa katolicka, Akcja katolic- 

ka etc. Lecz przy bliższem przyjrzeniu 
się złudzenie pryska. Kościoły są' pra- 
wie pełne lecz pochodzi to w dużym 

  

    

w demagogji. 
dawniej przed wojną. w czasach mos- 
kiewskiej niewoli, kler był ograniczo- 
ny w swych prawach, księży było 
mniej, a parafje ogromne. księża po- 
siadali mniejsze wykształcenie, a jed- 
nak — i w kościele było księdza peł- 
'no i z posługami religijnemi chętnie 
śpieszył i miał czas nietylko na dzia- 
łalność charytatywną i społeczną, lecz 
i na tajne szkolnictwo, a lud znał 

nego w kościełe św. Jana dla korpo- 
racji akademickiej białoruskiej, ze 
względu na to, że przewidywało się 
przemówienie kapłana po białoru 
sku? 

Jakiż jest stan religijny ludu? 

Odpowiadając na to, trzeba po- 
dzielić na warstwy społeczne. 

A więc: sfery inteligenekie. Zna ją- 
cych dokładnie zasady wiary, no i 

      

BUDŻET MIN. KOMUNIKACJI. 
Przemówienie min. Klhna. 

'ARSZAWA 23.I. Pat. — Na wsłępie so- 
go posiedzen budżetowej Sej- 

rzydzielono referat projektu ustawy o 
połączeniu Połskiej Agencji Felegarficznej z 
Wydawnietwami Państwowemi pos. HUT- 
TEN - CZAPSKIEMU, zaś nowelę do ustawy 
о zaopatrzeniu emerytalnem funkejonarjų- 
szy państwowych i wojskowych — — pos. 
POLAKIEWICZOWI. 

       
mu     

    

szego Ministerstwa Komunkacji jest, że nie- 
tylko uniknęło _ deficyłu, ale nawet da 
pewien zysk. Działalność naszych kolei przy 
kryzysie 80 poderezas ogólno-światowym 

m stopniu 
niż dzi łalnoś kolei zagrani h, co jest 
sukcesem polskich kolei państwo ych. 

Pos. SANOJCA (BB) zwraca uwagę na 
konieczność zniżenia taryfy przewozowej 

  

    
     

  

   

  

działu kredytów na wdie kategorje: kredyty 
na zaspokojenie stałych potrzeb oraz kre- 
dyty na yałkę z bezrobociem. Wydatki 
przewidziane w tym preliminarzu wynoszą 
ogółem 87. tysiące zł. Jeżeli wyelim nuje- 
my kredyty na wałkę z berobociem, pozosta- 
nie 27.502 tysiące. Drugą kategorję kredytów 
stanowią wydatki na walkę z bezrobociem. 
Wynoszą one w tym preliminarzu 60 miljo- 
nów. Gdy Polska na 32 miljonó mieszkań- 
ców miała na dzień 16 stycznia r. b. 309.038 
bezrobotnych oraz 153.574 szasowo zatrud- 
nionych, to Niemcy mające niespełna dwa 

   

  

  

      

      

  

    

     

        

stopniunie_ z polrzehycenszye Pozi z prawdy wiary lepiej, A dzisiaj księż cycl dl W. dalszej $ i limi ее į 2 a > ęży с p redlė x awie В a b i akty, и ai kak ee yi że 
przyzwyczajenia, tradycji, albo z bi- Р : piej. : ) V acych wedle nich jest mały pro- Rea wys Miasiesstwa Kobnołkacji prze: osób i towarów. razy więcej mieszkańców, liczyły na dzień 1 

goterji. Istniejące bractwa i stowarzy- mamy więcej i są lepiej wykształceni. cent. Dalej idą katolicy, których moż- 2 AT. < RYBARSKI (KL Nar sda) W odpowiedzi pos. Rybarskiemu min. stycznia r. b. 5.566 tysi bezrobotnych. 

o ы po gi KUHN oświadcza, że nie może się zgodzić Niemniej musimy bezrobocie części naszej 
   

szenia, (o ile nie istnieją tylko na pa- 
pierze) albo wiodą żywot suchotniczy 
albo oparte na płytkiej dewocji i de- 
magogji, nie przynoszą żadnego po- 
żytku duchowi ego jak stowarzyszonym 
tak Kościołowi i społeczeństwu. Prasa 
katolicka, lub przyznająca się do ka- 
tolickości, należy do  endeckiej, 
dla której katolickość jest tylko środ- 
kiem do robienia interesów partyj- 
nych, — obeych duchowi i nauce Koś- 
cioła. Akcja katolicka w 60 proc ist- 
nieje na papierze, a i w istniejącej czę 
ści katolik nie zbliżony do endecji nie 
ma nie do roboty, bo go tam będą tr a- 

ktowali jako intruza, gdyż u 
rą katolickości jest przedew 
przynależność do endecji, inni choć- 
by jak oddani Kościołowi są katolika- 
mi pośledniejszego gatunku. 

Skutki tej swoistej endeckiej ka- 
tolickości są fatalne, bo mimo, że 

  

   

    

      

a nie usłyszysz porządnie opracowa- 
nego kazania, do spowiedzi(w niektó- 
rych parafjach) możesz się nie faty- 
gować, bo księża nie spowiadają, a i 
o czasie spowiedzi żadnej informacji 
nigdzie nie znajdziesz, a gdybyś do 
spowiedzi i trafił, to cię odeszlą da 
zakonników. Prawdy wiary lud zna 
mniej, bo niema komu zajmować się 
naukami katechetycznemi, spełnianie 
obowiązków parafjalnych coraz po- 
wierzchowniejsze, a i te radziby skró- 
cić do minimum, bo jak twierdzą, za- 
granicą jest tak samo (tylko, że tam 
oświata religijna stoi wyżej). A dla 
czego tak jest? Bo zanika wśród du- 
chowieństwa duch apostolstwa Chrv- 
stusowego, a kwitnie stanowy, podsy- 
cany narodowościowym  szowiniz- 
mem, przy łekceważeniu swoich bez- 
pośrednich obowiązków. 

Na dowód, że tak jest, pozwolę sa 
bie przytoczyć kilka przykładów 

    

na nazwać religijnymi scholastykami. 
Są to ludzie, których z Kościołem łą- 
czy bądź tradycja rodzinna, racja po- 
lityczna, lub narodowe przyzwyczaje: 
nie. Zapełniają nawet kościoły, lecz 
nauki Kościoła nie są ciekawi, uwa- 
żając ją w całości, bądź w niektórych 
częściach za przeznaczoną dła ciem- 
noty. U takich ludzi często idzie w pa- 
rze dogmat wiary z zabobonem (np. 
feralne dnie, doby, osoby etc.). 

Reszta są to katolicy z imienia i 
dokumentów, cechuje ich w stosunku 
do Kościoła, w najlepszym razie indy- 
ferentyzm, a przeważnie niechęć. Ko- 
ściół jest przez nich raczej tolerowa- 
ny ze względów li tylko politycznych 
lub kulturalnych, jako hamulee na 
namiętności mas, niżli z osobistych 

potrzeb duchowych, których, jako 
bezwyznaniowcy nie mają. Są to mo- 
że najwięksi krzykacze „katoliecy*, 
węszący wszędzie nieprawowierność, 

  

stoją na stanowisku, że nie można oczeki- 

wać, ażeby koleje w dzisiejszych specjalnie 
ciężkich _ warunkach dały duże dochody. 
Mówcy wydaje się, że preilminowana suma 
dochodów w wysokości przeszło 2 miłjardów 
zł. jest zbyt wielką. 

Pos. ROZMARIN (Klub Żydowski) wy- 
raża pogląd, że taryfa kolejowa nie jest je- 
szcze dziełem skończonem i powinna być 
zmieniona. W końcu swego przemówienia 
mówca żali się na brak urzędników Żydów 
w kolejnietwie. 

Pos. ŚREDNICKI (BB), omawiając go- 
spodarkę kolejową, podkreśla, że zasługą na- 

Kościoła i kleru zaczyna odnosić się 
coraz krytyczniej. 

Ogólny stan masy jest tego rodza- 
ju, że o ile kler nie weźmie się poważ- 
nie do pracy duchowej nad wiernyv- 
mi, i do pracy zmierzającej do prze- 
kształcenia duszy tłumu, przez pou- 
czanie go elementarnych prawd Chry 
stusowych, przez wskazywanie spo- 
sobów wcielania tych prawd w życiu 

  

na jego pogłąd, że koleje są deficytowe. Sa- 
mo zrównoważenie budżetu kolejowego sta- 
nowi już pewną rentowność kolei Kryzys 
gospodarczy niewątpliwie objawia się bezpo- 
średnio na kolejach drogą spadku przewo- 
zów i przejazdów. Gdybyśmy w roku 1929 
nie zmienili taryfy kolejowej, tobyśmy dziś 
pracowali z prawdziwym deficytem. Biorąc 
pod uwagę obecny ciężki stan na kolejach, 
nie mógłby minister z czystem sumieniem 
powiedzieć, że dziś jest pora na obniżenie 

rfy w stosunku do spadku cen płodów 
rolniczych. Co do taryfy pasażerskiej, to za- 
sadniczo musiałby minister zgodzić się na to, 
że powinna ona być obniżona, ale nie ma 
przekonania, że wskutek tego zwiększyłyby 
się przejazdy i dlatego uważałby taką próbę 
obecnie za wielkie ryzyko. 

Przechodząc do kwestji 
lejowych, minister zauw że robocizna 
wynosi na kołejach sześćdziesiąt kilka pro- 
cent ogółu wydatków. Gdyby tę kwestję tra- 
ktować z czysto handlowego punktu widze- 

  

pracowników ko- 

    

   

nia, to z powodu spadku przewozu o 9 proc, - 
należałoby © takiż procent zredukować per- 
sonel. Na tę drogę minister nie poszedł, 
zastosowując jedynie poza niezbędną reduk- 
cją personelu redukcję dni pracy. Jest ta 

  

  

ludności uważać za objaw niebepieczny dla 
wyczerpania kraju. Ogółem na akcję zasił- 
kową wyasygnowano w ubiegłym: roku 98 
miłjonów. Prócz tego na pomoc specjalnie 
dla osób, nieuprawnionych do ustawowych“ 
zasiłków, skarb wyasygnował 26 miljonów. 

Emigarcja nasza do państw europejskich 
zmniejszyła się w okru ubiegłym o 62 proc., 
zamorska o 75 proc. Sytuację pogarsza fakt 
wzrastającej przymusowej lub dobrowolnej 
reemigracji, która za 11 miesięcy ubiegłego 
roku wyniosła 6600 reemigarntów zamors- 
kich na 8 tysięcy reemigrantów z krajów 
europejskich. 

Po przemówieniu referenta zabicrali w 
dyskusji głos posłowie ROZMARIN (Koło 
Żyd., RZÓSKA (BB), WAGNER (BB). Dę 
głosu zapisanych jest jeszcze kilku posłów. 
Po przemówieniach poselskich zabierze głos 
min. HUBICKI, który omówi działalność Mi- 
nisterstwa i odpowie na zarzuty, postawio- 
ne przez posłów. Obrady komisji PRECA: 
gnęły się poza północ. 

EEE TTT 

P per joe Р7 vs! Krainwy 

    

mamy dość pokaźną liczbę kościołów Wilna i A TY ё = > c: zz OE bolesne di 2 ych, wi i 
i księży w parafjach, rozwielmożniły Ч 15 prowincji. : SEN i gotowi dla celów osobistych, pod  praktycznem, zbłiżymy się, i to bar- m m e Kapinių K EEST IETTTSSS 

się ciemnota religijna, zabobony. za- ‹ \’\_ Wilnie na jednej z ulie śród- . pozorem obrony Kościoła, skompro- dzo prędko do wypadków kościelnych godnie i wspomaga najgorzej tiposażonych. 5 
Eris p kasiko“ tożncai, zi. udaščia _ zamieszkuje małże stwo t.  mitować, „jak Kościół, tak i Polskę w stylu „hiszpańskim. Dzisiejsza pra- Minister sądzi jednak, że stan kryzysu Dr med EM CHOLEM 3 

zw. dzikie. Ona gruźliczka w ostat- (sprawa bisk. Matulewicza, ostatnie ca społeczno-katolicka musi być roz- aczkołwiek prędko nie minie, musi wkrótce е > ж : 
kie małżeństwa, morderstwa ete. 

Kapłan katolicki w wiełu miejsco- 
wościach już nie ma posłuchu, pozba- 
wieni — we własnej mowie — słowa 
Bożego — Białorusini coraz uważniej 
nadstawiają ucha jansenistom, po pa- 
rafjach uwijają się i nie bez skutku 
hodurowcy, baptyści, badacze Pisma 
św., wieś zalewana jest polską i bia 
łoruską lekturą sekciarską. 

Skąd to się wszystko więło. skąd 
taka zmiana? Przecież «Kościół miał 
ongiś wpływy ogromne, duchowień- 
stwo było szanowane, cenione i cie: 
ło się posłuchem. „Dlaczego dzisiaj 
inaczej? zak 

w odpowiedzi . najczęściej sł 
my że winą tego jest wojenny upa- 
dek moralności, ̀ sąsiedztwo bolszewis- 
mu, kryzys ekonomiczny, etc. no i... 
„masofska“ polityka obecnego. rządn! 
Że na obecny stan rzcezy wpłynęły 
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niem stadjum. Nie była u spowiedzi 
lat kilkanaście, a istnieje obawa 
śmierci, więc sąsiadki namówiły cho- 
rą do wezwania księdza, licząc, 
przy tej okazji uda się jakoś zalegali- 
zować związek małżeński. Zwrócono 
się do proboszcza (działacz endecki!. 
Ten odpowiedział, że jest „zajęty” 
poradził natomiast udać się do zakon 
nika, ten zaś zkolei oświadczył, że 
gdyby tam było chorych więcej, toby 
poszedł, a dla jednej nie pójdzie (!). 

Inny wypadek. Przy jednym z za- 
ułków żydowskiej dzielnicy miasła 
zamieszkuje też dzikie małżeństwo, 
dzikie raczej dlatego, że nie ma czem 
opłacić ślubu. Jakaś pobożna kobie- 
cina poszła do proboszcza i ofiarowu- 

        

  

  

° ас z własnej kieszeni 5 zł. prosiła o 
danie ślubu owemu stadłu. Proboszcz 
zażądał 15 zł. A ponieważ owa kobie- 

awantury antyżydowskie). 

Jeżeli chodzi o średnie mieszczań- 
stwo, to jego stan religijny stosunko- 
wo mało lepiej przedstawia się, niżli 
inteligencji, bo na przeszkodzie po- 
stępowi duchowemu tych mas, stoi 
ciemnota umysłowa, przy jednoczes- 
nem silnem przywiązaniu do Kościo- 
ła i to bez głębszej znajomości jego 
prawa. Ta ciemnota i bezkrytycz- 
ność czyni, te masy powolnem narzę- 
dziem niesumiennego ysku, poli- 
tycznego endekującej części kleru, o- 
raz bezwyznaniowych „katolickich“ 

  

   

    

krzykaczy, a nawet i agitacji komu- 
nistycznej. Robotnicy, tylko starsza 
generacja jest jeszcze silniej związa- 
ną z Kościołem; młodsza zaś — cześ.- 
ciowo pod wpływem kryzysu, a czę- 
ściowo dła własnej ciemnoty oraz 

demagogji rozmaitych polityków. do 

szerzona, a teren tej prący; wolny od 
harców endeckich. Obecny Ojciec św. 
wskazał drogę i wzór jaką być powin 
na Akcja Katolicka — czas wielki by 
duchowieństwo nasze zaczęło w tym 
kierunku pracować. 

Wieś pod wzgłędem religijnym stoi 
jeszcze gorzej. Absalutna ciemnota re 
ligijna, — bo praca duchowieństwa 
tam jest minimalną, — brak znajo- 
mości nawet elementarnych prawd 
wiary, stąd ząstraszające wprost pi- 
jaństwo, a z niem i jego skutki (o czem 
łatwo jest przekonać się z kronik po: 
licyjnych), stąd agitacja i to skulecz- 
na, sekciarzy, komunistów i wszełkie- 
go auto entu wywrotowców, któ- 

  

rzy swemi drukami po polsku i bia- 
łorusku, zastępują brak dostępnej li. 
teratury katolickiej. Ч : 

Р 

złagodnieć i z tego powodu uważa za možli- 
we przyjęcie na rok 1932 dopłaty do skarbu 
kiórą proponuje referent, jakkołwiek pełnej 
asobistej'wiary w taki rezultat nie ma. W 
każdym razie rok ten zamknięty zostanie . 
jakąś nadwyżką, W zakończeniu minister 
oświsdcza, źe inwestycyj kolejowych na 
szerszą skalę z własnych pieniędzy robić 
nie będzie można. Ministerstwo ograniczy się 
do robót najkonieczniejszych, przy więk- 
szych bowiem trzeba będzie pożyczki zew- 
nętrznej. 

Budżet Ministerstwie Komunikacji wraz z 
płanem finansowo - gospodarczym Polskich 
Kolei Państwowych przyjęto. 

BUDŻET MIN. PRACY 
i OPIEKI SPOŁECZNEJ. 

Na południowem posiedzeniu Komisji Bu- 
dżetowej Sejmu przystąpiono do obrad nad 
budżetem Ministerstwa Pracy i Opieki Spo- 
łecznej. 

" Sprawozdawca budżetu  poś. GOETEL 
(BB) oświadcza, że. przy ustalaniu. wysokoś:. 
ci tego budżetu nie może uwzględnić po- 2
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Urolog. 
Choroby nerek, pęcherza i dróg moczowych 

Jagiellońska 8, tel. 10-63. 
Przyjmuje 12—2 i 5—7 

TNS AIDS 

Pamiętaj, że I-g0o lutego 1932 roku 

w Salonach Kesyna Oficerskiego 
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będzie wielkiem rendez-vous calego 
eleganckiego Wilna. 
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0 asfaltowaniu ulic w Wilnie. 
Artykuł poniższy drukujemy jako dy- 

skusyjny.  (Red.). 

Urządzenie próbnego odcinka na- 
wierzchni asfaltowej na ul. Mickiewi- 
cza dowodzi, że sprawa ulepszonych 
bruków w Wilnie przeszła 7 dziedziny 
teoretycznych rozpraw w stadjum 
praktycznego urzeczywistniania. Zwa 
żywszy, że urządzenie nowej na- 
wierzchni pociągnie za sobą zna- 
czne Obciążenie finansowe  mia- 
sta, sprawa winna być wszech- 
stronnie rozważona i nie może być 
przedmiotem szybkiej decyzji. W tej 
też płaszczyźnie, zdaje się, jest trak- 
towana przez Magistrat. 

Jaki bruk byłby dla Wilna najod- 
powiedniejszy? Aby dać odpowiedź na 
postawione pytanie, należy uprzednio 
ustalić pewne wytyczne odnośnie wa- 
runków, jakim ułożona nawierzchnia 
winna odpowiadać przy uwzględnieniu 
istniejących w Wilnie danych tereno- 
wych, klimatycznych, kulturalnych 
oraz rodzaju istniejącego ruchu koło- 
wego. Wytyczne te można ująć w sze- 
reg negatywnych i pozytywnych pos 
tulatów. 

Przedewszystkiem należy nadmie. 
nić, że dla Wilna nie nadaje się żadna 
nawierzchnia, wymagająca z natury 
swej sztywnego, betonowego lub żelbe 
towego podłoża. Składa się na to wiele 
powodów: 1) Wilno jest miastem, po- 
siadającem dużo placów niezabudo- 
wanych oraz starych domów, które wy 
magają przebudowania, 2) nie na wszy 
stkich ulicach ułożono przewody ka- 
nalizacyjne i wodociągowe, 3) dużo 
domów, nawet w śródmieściu nie jest 
przyłączonych do kanalizacji i wodo- 
ciągów miejskich, 4) przewody elek- 
tryczne wysokiego (Światło) i niskie- 
ge (telefon) napięcia w wielu miej 
cach są ułożone pod jezdnią, a nie 
pod chodnikami. 

Wszystkie te przyczyny powodują, 
że ulice jeszcze przez dłuższy okres 
czasu będą gruntownie rozkopywane i 
podłoże, na którem ułożono na- 
wierzchnię, ulegać będzie zniszczenia 
w mniejszym lub większym zakresie; 
naprawa zaś betonowego podłoża — 
a na takiem tylko podłożu mogą być 
układane pewnego rodzaju nawierzch 
nie — jest b. utrudniona, a nawet nie 
możliwa, jeżeli się zważy, że osiadanie 
ziemi zawsze pociąga za sobą osiada 
nie, lub załamanie samego podłoża. 

Jeżeli przytem przyjąć pod uwagę, 
że Wilno nie posiada tak niezbędnego 
zakładu, jakim jest gazownia — ist- 
niejąca gazownia jest anachronizmem 
i nieporozumieniem — że zakład taki 
musi powstać oraz że układanie rur 
gazowych, o ile nawet nie będą ukła- 
dane pod jezdnią, spowoduje ponowne 
rozkopywanie ulic, wówczas staje się 
jasnem, że dla Wilna nie nadają się 
nawierzchnie, wymagające podłoża be- 
łonowego. Takiemi nawierzchniami są: 
asfalt ubijany i kostka drewniana. 

Bruk z kostki drewnianej jest dla 
Wilna nieodpowiedni nietylko z po- 
wodu. że wyrnaga betonowego podło- 
ża, lecz również ze względów klima- 
tycznych. Podczas długiej i mokrej je- 
sieni i wiosny, które u nas obfitują w 
deszcze i przymrozki, kostka drew- 
niana namaka, pecznieje i wypacza 
się. Z tych względów Warszawa skaso- 
wała na swych ulicach stosowanie 
kostki drewnianej, która była używana 
przez cały szereg lat. 

W ostatnich czasach olbrzymi po 
stęp techniczny osiągniętow dziedzi- 
nie bruków asfaltowych. Bruki z as- 
faltu lanego oraz asfaltowanie w roz- 
maitych postaciach doprowadzono do 
stanu doskonałości, który odpowiada 
wszelkim wymaganiom. Jako przykład 
może służyć próbny odcinek, ułożony 
kilka lat temu przy placu Łukiskim. 
Mimo, że robota była wykonana nie 
z należytą precyzją techniczną, że as- 
talt układał się-w jesieni na wilgot- 
nym bruku, nawierzchnia asfaltowa 

   

   

  

LEON WOŁŁEJKO. 

nie wykazuje większych śladów zuży- 
cia, jakkołwiek musiała wytrzymać 
rozpiętość temperat. od —30” w zimie 
do +30? latem. Najgłówniejsze zaś to, 
że asfaltowana nawierzchnia może być 
z powodzeniem układana na zwyczaj 
nym bruku z kocich łbów, w które tak 
obfituje Wilno. Pod tym względem as 
faltowa nawierzchnia byłaby dla Wil- 
na odpowiednią. 

Należy jednak zwrócić uwagę, że 
ruch kołowy w Wilnie przeważnie jest 
konny; samochody, jak się zdaje, jesz 
cze nieprędko usuną z ulic konie, jak 

to już się stało w wielu miastach za- 
chodniej Europy. Tymczasem na- 
wierzchnia asfaltowa, gdy jest zwil- 
żona deszczem, a zwłaszcza lekko pod- 
marznięta staje się da kloni nie do 
przebycia. Można obsewrować na 
wzmiankowanym odcinku podezas lek 
kiego mrozu lub odwilży, jak koń 
napróżno bije kopytami o bruk, a ru- 
szyć się z miejsca nie może skutkiem 
ślizgania się. Jeżeli tak się dzieje na 
odcinku prawie poziomym, to taka as- 
faltowa nawierzchnia na odcinku o 
znacznym spadku byłaby niedostęp- 
pa dla konnej jazdy przy niesprzyja- 
jacej pogodzie. Tymczasem każda pra- 
wie z ulic wileńskich posiada mniejsze 
lub większe odcinki o znacznych spad 
kach, nie nadających się od asfalto- 
wania. Aby uniknąć związanych z 
tem trudności, należałoby na takich 
ułożyć bruk z kostki granitowej, lub 
pozostawić zwyczajny. Lecz taki nie- 
jednolity bruk na ulicach jest dla ru- 
chu końmi również niedogodny, a na- 
wet niebezpieczny, albowiem koń nie 
może stosować swego biegu do każdo- 
razowej nawierzchni ulicy. 

Okoliczności powyższe nasuwają 
poważne wątpliwości co do asfaltowej 
nawierzchni na ulicach miejskich. 

Jedyną ulepszoną nawierzchnią 
jezdni dia Wilna wydaje się kostka 
granitowa większa i mniejsza, ułożona 
na podłożu z piasku lub na zwyczaj- 
nym bruku zależnie od tego, czy ruch 
uliczny jest-lekki, czy ciężki. Najgłów- 
niejszą jej zaletą jest, że nie wymaga 
sztywnego podłoża i że daje się zasto- 
sować do znacznych spadków (od 10 
proc. do 12 proc.). Bruk taki jest droż 
szy od asfaltu, lecz zato konserwacja 
jest bez porównania prostsza i tańsza, 
niż bruku asfaltowego. 

Wybrukowanie kostką granitową 
jeźdni na całej szerokości wymagało- 
by zbyt wielkiego kapitału,przewyższa 
jącego finansowe możliwości miasta. 
Lecz nie jest to konieczne. Na jezd- 
niach szerokich, jak na ulicy Mickie- 
wicza, Wielkiej Pohulance i innych, 
można ograniczyć się ułożeniem kost- 
ki granitowej na pasie szerokości 2.5 
— 8,0 m., obocza zaś mogłyby po- 
zostać w stanie obecnym. Nie wyglą- 
dałoby to wyjątkowo elegancko,ale czy 
Wilno może sobie pozwalać w jakiej 
kolwiek dziedzinie na elegancję wów- 
czas, gdy chodzi o wybrnięcie ze sta- 
nu pierwotnego? Takie ujęcie rozwią- 
załoby narazie sprawę, otwierając przy 
tem drogę do dalszych postępów. 
Rzecz jasna należałoby wszystko pod- 
dać dokładnej kalkulacji, aby nie na- 
razić się na zawód. Kostka granitowa 
jest powszechnie znana i oddawna wy- 
próbowana; żadne ryzyko nie może 

tutaj mieć miejsca. = 
Inż. W..A. 

b. Naczelnik Oddziału Drogowego. 
RES BIKS ISA ISIN WA 

Urzędnicy służby 
bezpieczeństwa 

w gmachu uniwersytetu berlińskiego 
BERLIN 23, I. Pat. — W związku z 0s- 

tatnią awanturą na uniwersytecie berliń- 

skim rektor uniwersytetu odbył w dniu 23 
bm. konferencję z komendantem policji. Na 
konferencji tej postanowiono, że w przysz- 

łości stacjonować będzie stale w gmachu u- 
niwersytetu berlińskiego 8 urzędników kry- 
minalnych, którzy w razie potrzeby w każ- 
dej chwili będą mogii wezwać pomocy po- 
licji mundurowej. 

  

Pogaduszki mejszagolskie. 
„Testament“. 

- (Zdarzenie prawdziwe). 

Tej nocy nie mog spać pan Mateusz. 

Przewracał sie z boku na bok, siadał 

na łóżka, kręcił i kurzył bankrutki, —- 

nareście, zerwawszy sie z pościeli, za- 

palił lampa, siad kole stołu i, chwy- 

ciwszy sie za głowa. wpad w zamyśle- 

mia... 
Ą na dziedzińcu hudziała jesień... 

Wiatr świstał za oknami, wielkimi 

kroplami dzwonił w szyby dyszcz, w 

piecu na rózne głosy śpiewała wichu- 

ra, — tyko w stancji równo i okurat- 

nie stukał wielki, szafkowy zegar, abo 

czasem malusinki szczurek gryz de- 

szczułka od podłogi i taki smagły ro- 

bił hałas — jakby chto. nieprzymie- 

rzając, łomem drzwi wyważał. 

Ale pan Mateusz nic nie słyszał, 
tyko siedział, oczy w stoł wbiwszy, 

jak nieżywy, żegnał sie i wzdychał.. 

Prawda powiedziawszy, — miał 

do tego przyczyna!.. Bo jakżeez? On, 

Mateusz Kowszyniec, pan na Ołkuń- 

skim dworze, wdowiec i ojciec dwuch 

pieknieńkich jak kwiatuszki, córek-— 

w trzy laty po śmierci żony, — stał 

sie ojcem malutkiego Józiuka! 

I to z dziwko ze dworu — Karuś- 

ko!!.. : 

Szeptala sie ob tym cala okolica, 
baby pokazywali palcami na Józłuka, 

dziewczęta chichotali po kątach i po- 
częli stronić od Karu$ki, parobczaki 

opowiadali bajki po wioskach i kier- 

maszach, — a malusińki Józiuk, ia 

przyczyna wszystkich płotek, leżał, 

Bogu ducha winien, w piekarni, w ko- 
łysce i uśmiechał sie do wszystkich... 

Często pan Mateusz zachodził do 
piekarni, często kawałeczek cukru do 

gębulki Józiukowi podał, ale krywa- 
wiła sie jego serca ojcowska, bo wstyd 
przed ludźmi i grzech przed córkami 
głumili jego biedna dusza a sumienia 
i miłość rodzicielska kazali być ojcem 
dla małego Józiuka... Znakiem. tego 
nie wiedział pan Mateusz co robić i 
jak począć? — tyko nocyma nie spał, 
wzdychal i za głowa chwytał sie... 

Chciał już i sąsiadom swój sekret 
powiedzieć. Ale od tej pory, jak przy- 
szed na świat Józiuk, — ni jeden są- 
siad i oczy w Ołkunach nie pokazał... 
Jeden tyko Pietruszka, pjanica i skan 
dalisty, ale dobry człowiek — kum- 
panji z panem Mateuszem nie zrywał 
i, znakiem tego, chciał pan Mateusz 
wielka narada z im odbyć, a później- -- 
szo poro, taki porządek w domu na: 
prowadzič, jaka postanowlenia na tej 
radzie u ich wyjdzi. 

Męczył sie pan Mateusz jeszcze 

ВО КЕ н М В E NS KI 

... Kiedy nastapi spotkanie Lavala 
z Mac Donaldem? 

Rokowania trwają. 
PARYŻ. 23.1. (Pat.) — Potwierdza 

się wiadomość © rokowaniach pomię 
dzy Paryżem a Londynem w sprawie 
spotkania Lavala z Mae Donaidem. 

Optymizm 
LONDYN. 23.1, (Pat.) — „Evening 

Standard“ zamieszcza opis požegnal- 
nej wizyty angielskiego publicysty 
Slocombe'a u Brianda, który udzielił 
Slocombe'owi wywiadu, owianego wy 
jątkowym optymizmem. Na zapyta- 
nie co domożłiwości wojny, Briand 
odpowiedział: Nigdy w ciągu ostat- 
nich 10 lat nie było mniejszego nic- 
bezpieczeństwa wojny, niż obecnie. 
Jakże jest wojna możliwa? Niemcy 
nie mają żadnego interesu, ani żadne 

Wydaje się jednak rzeczą nieprawdo- 
podobną, aby spotkanie to miało na- 
stąpić wcześniej niż w przyszłym ty- 
godniu. 

Brianda. 
go powodu wzniecać wojny. Są one 
otoczone potężnymi sąsiadami, jak 
Francja, Polska, Czechosłowacja, ze 
strony których niema żadnej obawy 
awantur, Co do Sowietów, to ich potę 
ga, oparta na rewolucji, obecnie się 
ustabilizowała i z biegiem czasu sta- 
ją się one coraz bardziej konserwaty- 
wnemi. Sowiety nie życzą sobie woj 
ny i są obecnie jedynymi z najgoręt- 
szych zwolenników pokoju. 

Bruening — Hitler. 
Rozważny przemęczeny mąż stanu i — szaleniec. 

LONDYN 23. I. Pat. — „Evening Stan- 

dard* zamieścił wczoraj wieczorem intere- 

sującą rozmowę wybitnego angielskiego par- 

lamentarzysty konserwatywnego Boothby, ba- 
wiącego w Berlinie z Brueningiem i Hitle- 

rem. 

Opowiadając © swej rozmowie z Biue- 

ningiem, Boothby oświadcza, że kanclerz nie 

miecki wierzy w rezułtat poprawy gospo- 

darczej Świata jedynie na drodze międzyna- 

rodowej koopercaji ekonomicznej. Aczkol- 

wiek Bruening w dalszym ciągu twierdzi, że 
dalsze płacenie odszkodowań nie jest moż- 

liwe, to jednak pragnie on przyjaznego po- 

rozumienia zarówno w tej, jak i innych 

sprawach, przed upływem bieżącego roku. 

Ujawnienie niedawnej prywatnej rozmowy 

Brueninga z ambasadorem brytyjskim było 
dla kancierza i dła polityki ciężkim ciosem, 

mle nie stracił on nadziei, Boothby zaznacza, 

że z rozmowy z Brueningiem odniósł wraże- 

nie samotnego zmęczonego człowieka, ugi- 

nającego się, pod ciężarem wielkiej odpo- 

wiedzialności, ale równocześnie człowieka, 

który widzi jasno drogę, jaką sobie sam 

wytkąnł i po której zdecydowany jest iść 

do końca. 

Odwrotnie Hifer sprawił na rozmówey 

wrażenie młodzieńczego zapału. Hitler u- 

waża swe dojście do władzy za nieodzowne, 

przyczem podkreśla, że sięgnie po władzę 

hez kompromisu. Hitler uważa, że za dużo 

kładzie się nacisku na stosunki gospodarcze, 

podczas gdy obecny kryzys jest kryzysem 

politycznym i właśnie siły polityczne wynio- 

są go, znaczy Hitlera, na szczyt władzy. Hi- 

ter wpada w szał: Jakby się to panu podo- 

balo zapytuje mnie z naciskiem, który 

nie da się opisać —gdyby wam zabrano 

wasze kolonje i waszą flotę i gdyby usta- 

nowiono korytarz pomiędzy Anglją a Szko- 

eją. Czemże wybyście wówezas byli? Nie 

miałem czasu, aby mu powiedzieć, że weale- 

by mi się to nie podobało. 

Hitler szalał. Przypomniał mi on często 

powtarzane znane zdanie Rodina o Ber- 

nardzie Shaw: Pan Shaw nie mówi bardzo 

dobrze, ale wyraża się z taką gwałtownością 

że się poprostu narzuea. 

Olbrzymia kradzież w Krakowie. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Donoszą z Krakowa, że w Grand Hotelu 
dokonano wczoraj w mocy olbrzymiej kra- 
dzieży. Z pokeju zajmowanego przez oby- 
watełkę francuską skradziono biżuterie, fu- 
tra, waluty i inne kosztowności na cgółną 

sumę 2 miljonów złotych. 
Poszkodowana wyznaczyła 120 tys. zł. 

nagrody za wykrycie sprawców kradzieży i 
odnalezienie kosztowności. 

Oświadczenie Dunikowskiego. 
PARYŻ 23. L. Pati. — Wezoraj © godz. 

15 inż. Dunikowski przesłuchany był przez 
sędziego śledczego Ordoneau, Wynik przesłu- 
chanła dotychczas nie jest znany. Wiadomo 
tyłko, że chodziło © uzyskanie infermacyj 
co do zniknięcia ampułki magnetycznej, któ- 
rej brak stwierdzono przed kilku dniami. 

Dunikowski miał oświadczyć swoim obroń- 
com, że skoro sparwa zezwolenia na ucze- 
stnietwo obrońców w doświadczeniu jego 
zostanie przychylnie załatwiona, to o lle ma- 
szyna pozostała dotychczas nienaruszona, 
gotów jest wykonać bezzwłocznie demonstra- 
cję. 

Straszne zniszczenia wulkanu. 
SAN SALVADOR 23. I. Pat. — Wybuch 

miasta Antiagus, Santa Lucia i kilka innych. 
wulkanu Acatenango (Guatemala) zniszczył 

pary czasu, aż nareszcie, jednego dnia 
kazał konika do kałamaszki założyć 
i, obmyśliwszy cała sprawa, na pora: 
da do Pietruszki pojechał... 

Ci to Pietruszka tak naraił, ci to 
sam pan Mateusz tak zmyślił — ale 
pary czasu poczęłi sie robić wiełkie 
zmiany. Karuśka z Jósiukiem wynio- 
sła sie z piekarni do chatuszki, co 
przy gościncu stała, — dalej od łudz.- 
kich oczów i języków, — a córeczki 
pana Mateusza byłi wyjechawszy do 
miasta, do ciotki i tam do szkoły po- 
stąpili. Został sie pan Mateusz sam.. 

Tymczasem rok szed za rokiem i 
lżej zrobiło sie jemu na sercu z tej 
przyczyny, co ciotka tyko łatno pora 
na wakacji przyjeżdżała z córeczkami 
a Karuśki z Józiukiem całymi miesią- 
cami nie widział, Wiadomo tyko było. 
co małusinki Józiuk już darmo 

chleba mie je. Od wiosny aż do jesie- 
ni z biczyskiem pas gęsi po połach 
i tyko zimowo poro chodził do mia- 
steczka do szkoły, bo wiełka ocho- 
ta do nauki miał... 

Przychodziło do głowy panu Ma- 
teuszu, co i Józiuka trzebaby do mia- 
sta do nauki oddać ale okurat przytra 
fiła sie taka zdarzenia, co cała, na 
kont tego, pomyśłenia stopniała jak 
snieg na wiosna i zginęła, przepadła 
na czysto. 

Jakości latno poro — ciotka, przy 
jechawszy z panienkami na wakacja. 
— jednego wieczoru, po herbacie, wy 
prawiwszy panienki spać, zamknęła 
drzwi na klucz i taka mowa do pana 
Mateusza miala: - 

  

WILEŃSKI DOM PRZEM.-HANDLOWY 

UBI 
WILNO, MICKIEWICZA 18 

Dnia 25 stycznia b.r. rozpoczynamy nasz tradycyjny 

„BIAŁY TYDZIEŃ” 
Wielki wybór towarów białych, ceny bardzo niskie. 

  

MP p. Akt 

„Kochany panie Mateuszu i szwa- 
grze mój! Wiesz chyba, że dla nikogo 
nie jest tajemnicą — skutek obrzydli- 
wego romansu, w jaki się wdałeś z 

dziewką dworską. Ponadto docho- 
dzą mnie wieści, że nietylko owego 
„chamiuka“ popierasz i różne sma- 
kołyki ze dworu do ich śmierdzącej 
chaty posyłasz, ale i do szkoły uczę- 
szczać mu zezwalasz z jawną dla sie- 
bie, w niedalekiej przyszłości, zgubą 
i hańbą dla twych rodzonych córek, 
któreby takiego brata w rodzinie tole- 
rować musiały. Ty nie wiesz, panie 
Mateuszu, co to jest oświecony cham? 
To żmija na własnem łonie wyhodo- 
wana, to wstyd dla szlacheckiego do- 
mu i zakała dla karjery przyszłych 
dziedziczek ołkuńskiego dworu!! Opa- 
miętaj się człowieku — co czynisz? 
Kup im gdzieś dalej kawałek gruntu 
i niech się wynoszą z tych okolic a 
pamięć o nich niech zaginie! Czyliż 
nie widzisz, że panienki dorastają i 
może nastąpić taka chwila, że włas- 
nego domu będą się wstydziły!l.. 

I długo, długo jeszcze wyrzekała 
ciotka, nie rozumiejąc, co kużde jej 
słowo jak nożem kroiło kochające 
serce pana Mateusza. Nareście od- 
kluczywszy drzwi, już na progu rzu- 
ciła: „wstyd, hańba i obraza Boska!'* 
i stuknowszy, wypadła do drugiego 
pokoju. A pan Mateusz głowa między 
łokci pochował i poczoł płakać jak 
dziecko... ' 

Chto znał pana Mateusza dziesięć 
lat temu, ten zrazuby odgad, co i na 
zdrowiu i na wyglądzie pan Mateusz 

  

  

Z dnia na dzień. 
Swoi przeciwko swemu. 

Gdy poseł Trąmpczyński w swej 
mowie, uzasadniając wniosek o votum 
nieufności dla rządu, rozwodził się na 
temat praworządności, przerwał mu 
poseł Połakiewicz: 

— A programy żydowskie? 
Pos. Trąmpczyński: Mnie osobiś- 

cie żaden Żyd nie może zarzucić, że- 
bym wobec niego, lub wobec Żydów 
wogóle zachowywał się niewłaściwie 
(Dz. Wil. Nr. 17). 

Pos. Trąmpczyński z pewnością 
przeoczył w tej chwili, że jego stron- 
nietwo-w najoficjalniejszych swych or. 
ganach i przez usta swych czołowych 
przedstawicieli wypowiada stanowis- 
ko antyżydowskie i organizuje gwałty 
— zaczem bezpośrednio czy pośrednio 
odpowiedzialność moralna dotyczy 
wszystkich z obozu, który się tego do- 
puszcza. 

Charakterystyczne jest, że „Gaz. 
Warsz*, która przedrukowała mowę 
pos. Trąmpczyńskiego, skreśliła ustęp 
o Żydach. 

Cenzurowała Trąmpczyńskiego! 
Swą dygresję żydowską zakończył 

Trąmpczyński sentencją następującą: 
Dobrzeby było, żeby w tym Sejmie 

każdy w duszy przyszedł do przekona- 
nia że krzywda bliźniego: jest także 
jego krzywdą i obniża powagę pań- 
stwa (Dz. Wil: Nr. 17). 

„Gazeta Warsz.” i ten ustęp skon- 
fiskowała. Pikantne i wymowne. 

Zatarg w górnictwie. 

Jak wiadomo, Związek Pracodaw- 
ców Przemysłu  Górniczo-Hutniczego 
wywiesił w zakładach na terenie Śląs- 
ka obwieszczenie mocą którego zażą- 
dał od 1 lutego obniżenia płac robot- 
niczych o 21 proc. Obwieszczenie to 
kolidowało z ustaloną procedurą po- 
stępowania. Na tem tle powstał zatarg 
między związkiem pracodawców, a 
zrzeszeniami górników. Onegdaj, jak 
donoszą pisma katowickie, obwieszcze 

nie to zostało anulowane przez komi- 
sarza demobilizacyjnego, inż. Maske, 
a sprawa skierowana do Komisji Po- 
jednawczo-Arbitrażowej, która się zbie 
ra w najbliższy poniedziałek. 

Rzecz jasna, że to zatargu jeszcze 
nie zlikwidowało i podniecenie trwa 
nadal. O ile jednak „Polska Zachod- 
nia“ widzi we wzmiankowanem unie- 
ważnieniu „obwieszczenia* sukces słu 
sznych postulatów robotniczych i wzy- 
wa do zachowania spokoju i równo- 
wagi, o tyle organ Korfantego „„Polon- 
ja” spekuluje na podnieceniu mas, cze- 
go wymownym wyrazem jest chociaż- 
by tylko tytuł jej wstępnego artykułu: 
„Rząd za obniżką płac”. 

Igracie z ogniem, panowie. 

Nasza „biała wdowa. 

W „Tygodniku Ilustrowanym“ p. 
Karol Stromenger pisze: 

„Białą wdową nazywają we Fran- 
cji —starą pannę. Nazwa daleka od 
przekąsu, nawet pełna poezji! Spa- 
dek przyrostu ludności wysuwa nie- 

  

kiedy staropanieństwo do rzędu waż- 
nych spraw społecznych, biała wdo- 
wa wchodzi wtedy do parlamentu, ja- 
ko kwestja. Tu zajmują nas losy in- 
nej wdowy. Tej, która w naszym kra- 
ju więdnie, wiodąc melancholijny, 
nieco zamarły żywot. Jest ona też 
kwestją, ale jakoś nikt się nią zająć 

nie chce. Naszą „białą wdową” jest 

muzyka. 
..Zaszczepione pędy usychają, wra- 

żenia za młodu rozbudzone z cźasem 
więdną, stają się nieużytkiem, muzy- 
ka zamiast popierać społeczeństwo, wy 
ciąga do niego rękę o wsparcie. 

„W młodości uczyłem się trochę 

, potem oezywiście zaniedba- 

  

  

  łem... —typowy nagrobek nauki, 
która poszła w las". 

Niewątpliwie, pisząc powyższe, 
miał Szan. Autor na myśli starsze spo- 
łeczeństwo. „Czy się uczę muzyki? Al- 
boż trzeba się uczyć nakręcać gramo- 
fon?“ — tak w przeważnej części od- 
powiedziałaby dziś dorastająca mło- 
dzież. 

Pup: 
  ur.je e Przemysł Krajowy 

zmienił sie bardzo. Siwiutkie włosy 
i przygarbione plecy świadczyli, co 
ten człowiek szmat przecierpiał i 
szmat goryczy od życia przyjąć mu- 
siał. 

Nichtby nie powierzył, co ten sta- 
ruszek, co dziś z kijaszkiem ledwo no- 
gi włecze, — kiedyści kałamaszka w 
pędzie jedno ręko zatrzymywał i oś- 
miopudowy worek sam sobie na plecy 
zarzucał. Teraz już jemu było nie do 
tego. Sąsiady nie odwiedzali jego jak 
dawniej. Od córek nawet listów nie 
dostawał. Słyszał tyko, co jedna na 
dochtora nauki skończyła a druga — 
bogato zamąż wyszła. Jechać do ich, 
do miasta — nie chciał. Bał sie, że nie 
przyjmo. Ale ciągle ob ich myślał, 
bo czuł, co przyjdzi moży na jego о- 
statnia godzina i zejdzi on z tego świa 
ta, nawet własnych dzieci nie obaczy - 
wszy... A 

Zdawało sie jemu, co sumienie ma 
wedle ich czyste. Posłuchał nawet 
przykazow ciotki i, kupiwszy kilko 
dziesięcin ziemi w dalekiej parafji, —- 
Karuska z synem tam przenios. 

Wyrzucił ich ze swojej chatuszki 
przy gościneu — ale z serca swojego 
wyrzucić nie mog. Ojeowska krew na 
to nie przyzwalała... 

A tymczasem Józiuk wyros oku- 
ratnie. Wysoki był, zgrabny. i tak do 
pana Mateusza podobny, co aż dziwo- 
wali sie stare sąsiedzi, — myśląc, co 
to sam pan Mateusz, przez czarowni- 
ka odmłodzony, — po miasteczku cha 
dzi. Gospodarzył sam z matko na 
swojej jednosieli i tyko na Wielkanoc 
ci na Boże Narodzenie, konika zało- 
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ть ananow B 
Plajpożywniejszy ten owociestoboenie 
dostępny dła każdego. Produkujemy 
prawdzie banany w czekoładzie. 

Wena 20 groszy za sztukę umożliwia 
każdej mateo dostaczanie tego bogatego 
we witaminy owocu owemu dziechw. 

SUCHARD 

owdsiwy 

BANAN 
w czekoladzie 

przewyższa siłą odżywczą 
prawdziwe bsnany, gdyż 
zawiera prócz banana tsż 

° znakomitą czekoladę. 

* Fnkłod Badania Żywności t Przedmiotów Użyte 

RZEZ ET EISS RES 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
ROKOWANIA ZE STOLICĄ 

APOSTOLSKĄ. 

Nuncjusz papieski w Kownie Arata pro- 
wadzi nieoficjalne rokowania z rządem №- 
tewskim w sprawie unormowania stosunków 
między rządem litewskim a Stolicą Apostoł- 
ską. Rokowania posuwają się naprzód gdyż 
rząd litews kłonny jest do ustępstw. Dzia- 

łalność Akcji Katolickiej i wykonywanie kon- 
kordatu ma być unormowane w specjalnym 
statucie na wzór statutu, jaki istnieje między 
rządem włoskim a Watykanem. 

LITTERA 

Premjer Prystor na Zamku. 

Teł. od wł. kor. z Warszawy. 

Dziś przed południem Pan Pre- 
zydent Rzeczypospolitej przyjął na 
Zamku p. premjera Prystora, który 
złożył P. Prezydentowi sprawozda- 
nie z bieżących prac rządu . 

Ambasador turecki 
w Belwederże. 

WARSZAWA. 23.1. (Pat. — Pam 
Marszałek Piłsudski przyjął w dniu 
23 b. m. w godzinach południowych 
ambasadora tureckiego = Džawad- 
Bey'a, który składał p. Marszałkowi 
pierwszą wizytę. 

Powołanie komisji 
dla uzdrowienia gospodarki 

Państu 

    

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

P. premjer Prystor powołał Komi 
sję dla opracowania wniosków uzdra- 
wienia gospodarki komunalnej. W. 
skład tej komisji wchodzą przedsta- 
wiciele resortów finansowych rządu, 

a na czele jej stanął wice-minister dr. 
Jaroszyński. 

Mufti muzułmański dr. Szyn- 

kiewicz u min. Jędrzejewiczą. 

Mufti muzułmański w Polsce, dr. 
Jakób Szynkiewicz został w dniu 22 
b.m. przyjęto na audjencji przez mini 
stra W. R. i O. P., p. Janusza Jędrze- 
jewicza. W czasie audjencji dr. Szyn- 
kiewicz poinformował p. ministra o 
stanie sprawy muzułmanów w Polsce 
i rezultatach swych niedawnych pod- 
róży do Egiptu, Mekki i Jerozołimy. 
Przy audjencji tej obecny był również 
dyrektor departamentu wyznań, p. 
Franciszek Potoeki. (Iskra). 

  

Sprostowanie. 
Przy streszczaniu nadawanego telefonem 

sprawozdania z czwartkowego posiedzenia 
sejmowej komisji konstytucyjnej zredagowa- 
ny został niejasno ustęp, obejmujący zaga- 
jenie przewodniczącego komisji pos. Ma- 
kowskiego oraz przemówienie referenta posła 
Podoskiego. Skutkiem tego sześć tez o na- 
parwie ustroju Rzplitej mogły być przpisa- 
ne prof. Makowskiemu. W rzeczywistości 
autorem tych tez był referent pos. Podoski, 
który w konkluzji swego referatu wygłosił 
wspomniane tezy. (Pat). 

żywszy, sunoł sie do ołkuńskiego dwo 

ru. Lubił pan Mateusz jego odwiedzi- 
ny i, czasami, zamknewszy sie w 
stancji, długie prowadzili rozmowy, 
ale sekret był wielki i nicht po dzień 
dzisiejszy nie odgadni ob czym u ich 
gawęda... 

Raz tyko stary pastuch, Tomasz, 
posłyszał jak Józiuk, wyskoczywszy 
ze stancji, krzyknoł: „Nie tatku, za 
nic na świecie!'* i chwyciwszy czapka, 
skoczył do kałamaszki — i wyjechał... 

Słonce już przygrzewało okurat- 
nie. Śnieg na polach poczynat top- 
nieć i coraz to na burwałkach poka- 
zywali sie czarne łaty ziemi. Dzień i 
noc słychać był szum ruczajkow. Pta- 
szuki wyrabiali sie po gałęziach na 
różne sposoby i nadto wielka ochota 
do śpiewania ich chwyciła... Jednym 
słowem na świecie poczynała sie ra- 
dość nowego życia. — Tyko w ołkuń- 
skim dworze nie było tej radości... 

Już cała okołica wiedziała, co pan 
Mateusz mocno chory i chto wie ci 
żyć będzi?!.. 

Już i sąsiady poczeli jego odwie- 
dzać... Aż jednego dnia przyjechał i 
ksiądz. Na to tyko czekał pan Mate- 
usz 

  

Zebrawszy 'sąsiadów, począł dyk- 
tować testament. 

Sam, słowo po słowie, pomalusin- 
ku, osłabionym głosem mówił: co t 
jak ma byćl.. Pietruszka, łzy wycie- 

rając, okuratnie wszystko spisywał,-— 
ale, kiedy pan Mateusz doszed 00 

słów: „dwór ołkuński z całą gospodar 
ką zapisuję synowi mojemu, Józefo- 
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-WIEŚCIIOBRAZKIZKRAJU. © 
wypadek na przejeździe 
kolejowym. 

Tragiczny 

Okropna śmierć wożnicy pod kołami pociągu. Energiczne 
i ; "zarządzenie władz kolejowych. | 

"-W dniu wczorajszym na szlaku koleja- 
ym Lida — Wilno wpobližu stucįi Zielon- 
%а pociąg osobowy siajechał na žurinankę. 
Skutkiem zderzenia furmanka została: rez- 
trzaskana, raś znajdujący stę w niej. wioś- 
«ianin Marjan Weronis mieszkaniee wsi Ko- 
wale gm. bieniakońskiej został . zmasakro- 
wany i przed zatrzynianiem pociągu zmarł 
mie ©dzyskawszy przytomności. 

Fest .to już. 10. wypadek w b. m. zderzenia 
się pociągu z furmankami na przejazdach 
wileńskiej dyrekcji kolejowej. . 

W związku z tem władze kołejowe po raz 
wtóry wydały ostre zarządzenie służbie .ko- 
iejowej, by przestrzegała przepisów i w žad 
nym wypadku. nie przepuszezała furmanki 
przez przejazdy kolejowe w chwili zbłiża- 
nia się pociągu. 

Zamordował córkę gospodarza 
i śmiertelnie zranił jej brata. 

W zaśrianku Grzybowo gm. jankowskiej 
parebek Wincenty Burlik zakochał się w eór 
<e swego gospodarza Janinie Franckiewi- 
<zównie, lecz gdy się ońwiadczył dostał ko- 
sza. To tak ilo, iż uderzeniem s0- 

głowę nieszezęśli- 
wej dziewczynie a nastęnłe usiłował zbiec. 
Prrobka zatrzymał brat Franckiewiczówny 
Michal, który stoczył krwawą wałkę z Bur- 

    

      

  

  

likiem. Z* walki tej Burlik wyszedł zwyecię- 
sko. Wkońeu jednak Burlika aresztowano i 
odesłano do Wołożyna. W drodze Burlik 
zdołał zbiec i przy pomocy niejakłego Noso- 
wieza usiłował dostać się na teren Rosji 
sowieckiej. Podezas przekraczania graniey 
w dniu wczorajszym został on zastrzełony 
przez żołnierzy KÓP w rejonie Iwieńca. 

m CZW ZA е 

Oszmiana. 
Stan pracy oświatowej pozaszkoln. 

w powiecie oszmiańskim. 
Rok szkołny 31-32 rozpoczęliśmy niemal 

«we wręcz odmie: ch warunkach niż lat 

goprzednich, ponieważ możliwość subsydjo- 
«wania całego szeregu podejmowanych form 
wracy stała się nierealną. Skurczenie ram 
sbudżetowych w działe ośw. poz. przez pań 
stwo lub samorządy przytłoczyło poważnie 
posunięcia w tej dziedzinie, które mają do- 
aminujące znaczenie państwowe i społeczne. 
Ten cios nie powinien był dotknąć ziem 
wschodnich, bo pr oświatowa nie może 
tu być redukowaną, łecz winna się rozrastać 
W zrozumieniu chwiłi kadry pracowników 
ośw. (nauczycielstwaj przy poparci 
du pów. nie donnszczają do załamania się 

sgracy bo przewidują konsekwencje tego. 
Łaiem praca oswiatowa pozaszkolna w na 

szym powiecie przedstawiałaby się następu- 

jaco, 
1) Kursėw trzystopniowych prowadzi się 

w 13 ośrodkach w tem 17 stopni. 
2) Kursów robót kobiecych (w połączeniu 

< przedmiotami ogółnoksziułcącemi) 
3) Korespondencyjne kursy rolnic 

żualnie gospodyń wiejskich są prowadzone 
«w 13 ośrodkach. 

4) Akcja Spiewacza z młodzieżą dorosłą 
prowadzona jest w f2 zespołach chóralnych. 
Pracę chóralną prowadzi się pod kątem zor 
ganizowania łącznie z chórami szkolnemi w 
poszczególnych gminach „Gminnych świąt 
gieśni* aby przez takowe wzbudzić większe 
zainteresowanie się śpiewem jak  najszer- 

szych mas łudowych. 
Niezależnie od gminnych świąt pieśni zor 

ganizowane będzie powiatowe święto pieśni. 
W związku z tem odbędzie się w dniu 2 lu 
żego 1932 roku powiatowa konferencja dla 
prowadzących chóry szkolne i ludowe. 

Na szczególną uw zasługuje akcja bibl 
joteczna, bo pomimo tak trudnych warun- 
ków gospodarczych tut. samorządu powiato- 
wego potrafiono zdobyć. się na. uruchomienie 
Pwiatowej Centrali Bibljotek  Ruchomych 
Sejmiku Osrmiańskiego, która w miesiącu 
styczniu r. b. rzuci na teren powiatu 25 kom 
pietów bibljotek ruchomych, zawierających 
«od 50 do 100 tomów. Każda bibljoteczka jest 
zawarta w szafie, zaopatrzona w druki, re- 
gulamin i wykazy książek. 

Nie można także pominąć i akcji odczy- 
%owej, ponieważ Komisja Oświaty Pozaszkol- 
mej Sejmiku Oszmiańskiego rozporządza bez 
pośrednio względnie pośrednio 5 aparatami 
syst. „Ornak* i 2 aparatami kinowemi „Pat- 
he-Baby*. Jest perspektywa zakupiesia jesz- 
<ze 2 aparatów „Ornak* oraz 1 aparatu ki- 
nowego „Pathe-Baby*. 

Zorganizowano powiatową wypożyczalnię 
przezroczy. 

Praca powiatowa pozaszkolna przy więk- 
szem zainteresiwaniu się samorządów gmin- 
mych mogłaby dałeko poważniejsze zatoczyć 

Kręgi, ale co robić z faktami takiemi, gdzie 
sdla formy i połaskofania pracownika ośw. 
po sercu na jednym z posiedzeń rad gmin- 
nych uchwala się na oświatę pozaszkolną 
pewne kwoty (martwe: a na drugiem posiedze 
niu przele ęje zwy e na inny cel. Te hi 
storyjki powtarzają się z roku na rok, Te- 
smu mogą zarodzić jedynie władze nadzorcze, 
%o głos łudzi pracujących w terenie nie za- 
wsze znajdzie wyraz zrozumienia w samorzą- 
«łach gminnych. K. 

Święciany. 
Poświęcenie spółdzielni. 

W dniu 29 b. m. w Święcianach n 

dziekan ks. kanon'k Piotr Mańkowski 
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dokonał aktu poświęcenia nowopowstałej pla 
cówki spółdzielczej, sklepu spożywczego p. 
n. „Oszczędność, W uroczysto powyższej 

udział rada nadzorcza spółdzielni z 
prezesem p. Goślinowskim na czele oraz 
szereg przedstawicieli oryanizacyj i społe- 
czeństwa. Sklep spółdzielni jest na terenie 
m. Św an jedyną spółdziełnią, wobec cze- 
go należy oczekiwać rozwoju tej placówki. 

Kiemieliszki. 
Poroniene pomy 

   

    

       
  

      

W pierwszej połowie 193f roku staraniem 
p. Jana Piechoty, kierownika szkoły w Świ- 
rankach zorganizowane zostały we wsi Fer- 
ima liczącej około 40 rodzin aż dwie organi- 
zacje: Koło Młodzieży Wiejskiej i Oddział 
Strzelca. Dwie organizacje w jednej wiosce 

a wiele, zwłaszcza gdy niema komu je 
ć. Nic też dziwnego, że Koło Mło 

dzieży Wiejskiej od chwili założenia nie prze 
jawiło żadnej działalności i całkiem martwe 
figuruje tylko na papierze. Oddział Strzełca 
prowadzi też żywot suchotniczy i również 
zamiera. Czy więc nie lepiej byłoby stwo- 
rzyć jedną organizację, ale silną? 

Miejscowy. 

       

      

Mickuny. 
Choinka dla dzieci. 

Komitet Opieki nad Wsią Wileńską urzą- 
dził w dniu 10 b. m. choinkę dla dzieci z 
gminy mickuńskiej. Dookoła pięknie przybra 
nej choinki zebrało się okołń 200 dzieci. 
Pod kierownictwem miejscowego nauczyciel- 
stwa odśpiewał chór szkolny szereg kolęd, 
poczem niektóre z nich deklamowały. 

Podczas miłej zabawy wszystkie dzieci 
zostały obdarowane upominkami. 

Rzesza. 
Śmierć na mrozie. 

Na drodze Wilno—Rzesza wpobliżu wsi 
Onkońce gm. rzeszańskiej znaleziono mart- 
wym mieszkańca tej wsi St. Mełduna, któ- 
ry tak moeno się upił, iż zasnął na drodze. 
Sen widocznie długo trwał, gdyż Mełduna 
znalezione bez oznak żyeia. 

Zwłoki zabezpieczono, aż do przybycia 
władz sądowych. 

Z pogranicza. 
Tragiczna ucieczka przemytników. 

Onegdaj wieczorem na rzece Niemnie w 
rejonie Druskienik rozegrała się tragiezna 
scena, Mianowicie banda przemytników by- 
ła ścigana przez litewski patrol straży gra- 
nicznej. Przemytniey w ilości 4 osób ostrze- 
liwująe się gęsto z rewolwerów wskoczyli do 
patroloweį łodzi litewskiej i usiłowali prze- 
dostać się na brzeg polski. W trakcie odpły- 
wania łodzi posypały się strzały  kara- 
binowe, a po chwili dwaj policjanci litew- 
scy rzucili granaty ręczne, które wpadły do 
środka łodzi. Nastąpiła eksplozja i łódź wraz 
ze znajdującymi się w niej przemytnikami 

tała rozszarpana. 

Przy cierpleniach secra i zwapnieniu nf- 
czyń, skłonności do udaru i ataków apoplek 

tycznych, naturalna woda gorzka „Francisz- 

ka _ Józeta* zapewnia łagodne wypróżnie- 

nie bez nadwyrężenia się. Żądać w apte- 

kach. 

  

wvi“, — nietyko sąsiady ale i sam pro- 
iboszcz poczeli patrzeć ci w przytom- 
ności pan Mateusz takie rzeczy mó- 
wi? Ale chory ciągnoł dalej: „które- 
g0 adoptuję i do serca mego przycis- 
kam“... 

Dziwowali sie wszystkie na taka 
postanowienia ale nicht sprzeciwu 
nijakiego nie robił, bo kużdy widział 
3 rozumiał, co pan Mateusz z dobrej 
woli i przy zdrowej pamięci ostatnia 
swoja wola wypowiada. Późniejszo po 
ro kużdy swoja famielja na dokumen- 
<ie podpisał a sam proboszcz, dowie- 
dziawszy sie, co Józiuk w piekarni 
znachodzi sie, — z Pietruszko do jege 
poszed i przy swiadku, pod rospiska, 
testament w ręcy odał... 

Rozjechali sie sąsiady, kużdy na 
«wyjezdnym życzył panu Mateuszowi 
prędkiego wyzdrowienia. ale wielka 
sobmyłka oni mieli, bo pan Mateusz je 
szcze tej nocy odał Bogu ducha.. 

Przy łóżku kłęczała stara Karuś- 
ka, a w kącie stał zapłakany Józiuk... 

Po pogrzebie, wieczorem, kiedy 
już w ołkuńskim dworze zrobiła sie 
«ichość nocna, w jadalnym pokoju 
przy herbacie, siedzieli trzy pani... 
Kużdy chyba zgadni, co była to ciot- 
ka z dwiema córkami pana Mateusza, 
co na pogrzeb ojca byli przyjechaw- 
Szy. 

„Ach, cóż to za wyrodny ojciec! 
Tak nas skrzywdzić!!'* — mówiła je- 
<dna. „I takiemu chamowi majątek w 
ręce dać!'* — dodała druga. Ale prym 
trzymała ciotka: „A mówiłam, a u- 
przedzałam was: nie jechać na po- 

grzeb|! Szkoda nerwów. Chyba nie za- 
imponował wam widok pastucha, sto 
jącego przy bramie cmentarnej z mat- 
ką ladacznicą“. 

Kłótnia i łajba była tak hałaśliwa, 
co ni jedna i nie posłyszała jak do 
stancji wszed Józiuk i stanoł około 
progu. Wysłuchawszy jeszcze szmat 
przeklenstw i wymyslow, pomalusin- 
ku przysunoł sie do stołu i wybraw- 
szy jakiś papier z zanadry, cichenko 
przedar jego na połowa i położył na 
białym obrusie. 

Przelękli sie wszystkie trzy pani 
i z miejsc pozrywali sie, ale Józiuk, 
pieknie pokłoniwszy sie, już był za 
drzwiami... 

Oprzytomniawszy, piersza chwy- 
cila sie za papier ciotka. Rzuciła о- 
kiem — i krzykneła: 

„Testament“!! 

Za jo jak echo powtórzyli siostry: 
„Testament“!! 

I poczela sie zawszystkiem druga 
gawęda: 

„Ach, cóż to za szlachetny chło- 
pak!* mówiła jedna. — „To nie za- 
krawa na chama!'* — dodała druga. 
Ale prym trzymała ciotka: 

„A radziłam, a namawiałam  je- 
chać na pogrzeb!! Mówiłam, że coś 
się dobrego stanie. Ot — i stało się*!! 

„A możeby jemu dać konika albo 
krówkę za tak szlachetny czyn”? — 
powiedziała jedna. — „Poradźmy się* 
— dodała druga. 

„No, to radźmy!* — rzekła ciotka. 
I uradziły: nie dać nie!... 

KUR JAB R М ТО 

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

" w Nowogrėodku przy ul. 3-90 Maja, tel. 94. , 

  

Kino dźwiękowe 

Pogoń 
w Nowogródku 

& 100°/, — па 
DZI „dźwiękowy 

  
ANNA CHRYSTIE 

W roli głównej GRETA GARBO 

    

Dziś: Tymoteusza. 4 

Jutro: Nawr. šw. Pawła Ap. 

  

Wschód słońca —g. 7 m.26 

Zachód „ —c. [5m.37 

"Spostrzeżenia Zakładu Moteersiagji U. 8. В. 
w Wilnie z dala 23 | — 1932 reku. | в 
Cjśxienie średnia w milimetrach: 778 | 

  

Nowogródek. 
Popularny kurs radjowy 

w Nowogródku. 

Nowogródzkie T-wo Miłośników Radja, 
zorganizowało popularny kurs radjowy, któ: 
ry rozpoczął się w dniu 22 b. m. 

Kurs przeznaczony jest dla młodzieży rze- 
mieślniczej. Wykłady odbywać się będą w po 
niedziałki, środy-i piątki w świetlicy harcer- 
skich drużyn rzemieślniczych od godz. 18—20. 
Udział w kursie bezpłatny. 

Po zakończeniu części teoretycznej, odbę- 
dą się lekcje praktyczne, tak, że, każ 
tnik kursu będzie mógł wybudować 

parat detektorowy. A wiadomo, 

  

а- 

      

  

Lida. 
Jak pracują Straže Ogniowe. 

Pożyteczne organizacje społeczne, jakie- 
mi są Ochotnicze Straże Pożarne prowadzą 
dość intensywną pracę  doszkoleniową. I 
tak w Sieleu gm. Bielica został zorganizowa- 
ny przez naczelnika Rejonu p. R. Grabow- 
skiego podstawowy kurs wyszkolenia I-go 
stopnia dla członków Straży Pożarnych z 
Sielca, Rudy i Hancewicz, na który zapisało 
się z Sielca 22 członków, z Hancewicz 10 
członków i Rudy 9 członków, w tem 8 ofi- 
cerów i 2 podoficerów str. Kurs rozpo 
czął się w dniu 15 stycznia b. r. przy udzia- 
le Okręgowego Instruktora Pożarnictwa p. 
Paska Kazimierza oraz dość pokaźnej licz- 
bie miejscowego społeczeństwa. Na prog- 
ram kursu, który będzie trwał dobrych kil- 
ka tygodni składają się wykłady teoretyczne 
w każdą sobotę oraz praktyczne w każdą 
niedzielę. Dość szeroko będzie uwzględnio- 
na nauka obywatelska oraz nauka o Polsce 
współczesnej. 

    

Ze Stowarzyszenia Rezerwistów i 
Byłych Wojskowych Koła Lida. 

W sali rozpraw Wydziału Karnego Sądu 
Okr. w Lidzie odbyło się organizacyjne zeb- 
ranie Stowarzyszenia Rezerwistów i b. woj 

skowych Koła Lida na którym było około 

40 osób. Zebranie zagaił sekretarz Sądu 

Okr. p. Brozewicz który w krótkiem przemó- 

wieniu scharakteryzował znaczenie i © 

  

  

Budżet m. Wilna 
W dniu wczorajszym odbyło się 

ostatnie posiedzenie Magistratu, po- 
święcone budżetowi na rok 1932/33. 
Budżet zwyczajny zamyka się kwotą 
około 9.500.000 zł.. zaś budżet nad- 
zwyczajny kwotą 2.600.000 zł. 

W ten sposób budżet na rok 1932- 
38 jest o przeszło 500.000 zł. mniejszy 
od budżetu preliminowanego na rok 

   

  

Raszyńską można już dzisiaj słuchać na prze 
strzeni całego Państwa, przy pomocy apara 
tu detektorowego. 

Kurs teoretyczny jak i. praktyczny, prowa- 
dzić będzie znakomity znawca radjofonji.pro- 
fesor Konstanty Malynicz. prezes' Now. Tow. 
Miłośńików Radja. R. 

  

4 lata więzienia za zabójstwa. 

Sąd Okręgowy: w Nowogródku skazał na 
4- lala więzienia mieszkańca gminy dobro- 
myskiej, pow. barańowickiego, Jana Gulera, 
który w październiku 1931 r. na tle nieporo- 
zumienia spowodował śmierć Wincentego 
Jankowskiego, który stanął w obronie Zeno: 
bji Stepańczukowej, nieślubnej żony Jankow- 
skiego, a teściowej” Gulera. 

  

JAKÓB WINER i S-ka 
LiDA, Suwalska 58, tel. s0 (okbok kino-teatru Nirwana) 

Poleca: jedwabłe, wełny, Korty, sukna, płótna, 

oraz futra i okrycia damskie i męskie. 8730 

  

wspomnianej organizacji, następnie oddał 
przewodnictwo zebrania p. burmistrzowi m. 

Lidy Zadurskiemu. 
Po otwarciu zebrania zebrał głos p. Sta- 

rosta Bogatkowski omawiając szczegóło 
dane, dotyczące Stowarzysze apelując je- 
dnocześnie do zeł ych, by mając na uwa- 
dze dobro i cele tej organizacji, licznie do 
niej wstępowali. 

Zkolei przystąpiono do wyborów Zarzą- 
du w skład którego weszli: prezes p. Michał 
Brozewicz sekretarz Sądu Okr., oraz człon- 

kowie pp. prof. Brylski, prof. Kozłowski, 
Gawlik, Roszkowski, Rolicz, Kamiński, Wil- 

kaniec i Marchielewicz następnie wybrano 

czterech zastępców. Jako Komendanta Od- 
działu wybrano p. chor. Banaszewskiego a 
zastępcę p. kpt. Bieronia obaj z 77 p. p. W 

wolnych wnioskach poruszono sprawę skła- 
dek członkowskich i inne. 

    

  

        

  

Smutny koniec libacji. 

Onegdaj. między mieszkańcami Dukodowa 

Stefanem Karniewskim i Sergjuszem Łobko 

wywiązała się, pe nadmiernem spożyciu al- 

kohelu, zacięta bójka. W trakcie bójki Kar- 
niewski pchnął przeciwnika w lewą pierś 
nożem stołowym. a gdy Łobko upadł, zadał 

mu jeszeze dwa ciosy w pierś i jeden w 

twarz. 
Łobko, po przeżyciu jąeszeze około. 4 

godzin, zmarł w drodze do szpitala Hdzkie- 

go. Sprawcę zabójstwa zatrzymano. Sprawa 
tego zabójstwa będzie rozpatrywana w try- 
bie postępowania doraźnego. 

  

na rek 1932/33. 
poprzedni. Dochody podatkowe na r. 
1932/33 są przewidziane w normach 
częstokroć o 30 proc. mniejszych, niż 
na rok 1931/32. 

Budżet miejski jest obecnie  lito- 
grafowany i w niedługim czasie wpły 
nie na obrady Kom. Finans. Rady 
Miejskiej. 

Stracone 32 szpiegów i bandytów. 
Od czasu wprowadzenia sądów do 

raźnych na terenie Wileńskiego Sądu 
Okręgowego rozpatrzono Szereg 
spraw karnych, w wyniku których 12 

szpiegów i morderców skazano na 
śmierć przez powieszenie, zaś na te- 
renie Apelacji wileńskiej stracono 32 
szpiegów i bandytów. 

Echa wykrycia nadużyć w dyr. P.K.P. 
Aresztowany onegdaj za małwersację u- 

rzęnik kolejowy Stępniak został po przesłu- 
chaniu osadzony w więzieniu na Łukiszkach. 
Z związku z aresztowaniem  Stępnika w 
miejscowej partji socjalistycznej powstała 
niebywała koensternacja, gdyż aresztowany 

był wybitnym działaczem politycznym tej 
patrji. Zasiadał on w Radzie Miejskiej jako 
radny z ramienia tej partji oraz odgrywał 
wybitną rolę w miejscowym komitecie PPS. 

Do Rady Miejskiej wszedł on w r. ub. ja- 
ko następca posła Pławskiego. (e) 

Krwawy napad w dzielnicy żydowskiej 
Na przechodzącego wieczorem ulicą Ży- 

dowską Aleksego Korolkowa (Subocz 55) na- 
padło dwóch osobników, którzy zadali mu 
nożami kilka ciosów, w głowę i bok. Korol- 
kowa w stanie bardzo ciężkim odwieziono do 
szpitala św Jakóba. 

Zachodzi obawa że utraci en parwe oko. 
Powody napadu przedstawiają się naogół 

zagadkowo. Napastnicy zbliżając się do Ko- 
rolkowa wypowiedzieli kikla słów, z których 
jedynie można wywnioskować, że mszezą się 
na nim za rzekomą współpracę z polieją. (e). 

Wybitny wywrotowiec przed sądem. 
Wczoraj przed Sądem Okręgowym stanął 

wybitny działacz wywrotowy Józef Jodko, 
członek PPS-Lewicy który już od 1928 roku 
prowadził intensywną akcję według dyrektyw 
KPZB. 

Organizował on związki zawodowe, agito- 
wał wśród robotników za podjęciem strajku 
i prowokował wystąpienia publiczne bezro- 
botnych. 

O swej działalności składał szczegółowe 
sprawozdania Okr, Komitetowi KPZB., z któ- 
rych część dostała się w ręce władz, co oczy” 
wiście skompromitowało ostatecznie wywro- 
towca. 2 

Rozprawie przewodniczył wice-prezes [r 

W. Brzozowski przy udziale pp. Bobrowskie- 
go i Łabanosa, 

Oskarżał podprokurator p. Skorupski, zaś 
z obroną wystąpił adw. Duracz z Warszawy 

Wobec aroganckiego zachowania się 0- 
skarżonego, przewodniczący zmuszony był wy 
dalić go z sali. 

W wyniku przeprowadzonego przewodu, 
sąd skazał osk, Jodkę na zamknięcie w cięž- 

kiem więzieniem przez lat 8. 

Skazany obecny przy ogłaszaniu wyroku 
począł wznosić okrzyki antypaństwowe, wo- 
bec czego wdrożono postępowanie celem do- 
datkowego ukarania  zapamiętałego wywro 
towca, : Ка-ег. 

a D ABAIII aa 
irae „CASIN 
MONTE CARLO 

czność, 
£6 zawiadamia Sz. Publi- 

z'powodu braku terminu 
wyświetlany będzie tylko 

BOMBY NAD 
„dziś i jutro 

że film p. t. 

Z działalności Izby P. - H. 
w Wilnie. 

Rozporządzenie w sprawie cła 
wywozowego na olszę i osikę. 

W Dzienniku Ustaw R. P. Nr. 4 z dn. 10. 
I. r. b, ukazało się oczekiwane już oddawna 

z wielką niecierpliwością przez sfery drzewne 
nowe rozporządzenie w sprawie ceł wywozo 
wych; na mocy tego rozporządzenia — obni- 
żono cło wywozowe na olszę, które będzie 
stosowane za pozwoleniem Min. Skarbu (tak- 
że przy eksporcie do Niemiec) ustalone zosta- 

ło w wysokości zł. 1,50 za 100 kg. Cło wywo 
zo na osikę, wywożoną od krajów konwen- 
cyjnych lub za pozwoleniami Min. Skarbu 
także do krajów niekonwencyjnych zostało 
ustałone w wysokości 0,20 zł. za 100 kg. bez 

ograniczenia ważności tej stawki terminem 
. rocznym, jak to miało miejsce dotąd. Rozpo- 
rządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze- 
nia, Należy zaznaczyć, że jest ono datowane 
dniem 4 stycznia * (zostało ogłoszone do 
piero 19 stycznia; pk tej zwłoki tech- 

nicznego załatwienia już zdecydowanej spra- 
wy — nasza gospodarka drzewna utraciła 

      

znaczną część możliwości zbytu na rzecz kon- 
kurencji zagranicznej. 

Temperstura średnia "6 Cc 

a aciwytsza: |- |? C 

= najniższa — +° С. 

Opad w milimetrach: ślad. 

Wiażr przeważający: zach. 

Tendencja barom. słaby wzrost. 

Uwsgi: mglisto, dždža, 3 

MIEJSKA. 

-- Udźwiękowienie kina miejskiego. W 

związku z projektem udźwięko nia kina 

miejskiego, prezydent Folejewski zwołał w 

dniu wczorajszym posiedzenie Magistratu, na 

którem sprawę tę poddał szczegółowej dys- 

kusji. W: związku z tem dowiadujemy się, 

że na najbliższem plenarnem posiedzeniu 

Rady Miejskiej Magistrat postawi wniosek 

udźwiękowienia kina, gdyż w ten sposób 

spodziewa się podnieść dochodowość oma 

wianego przedsiębiorstwa. 

— Dodatek do podatku. Jak się dowia- 

dujemy, Magistrat opracowuje obecnie pro- 

jekt -dodatku komunalnego do państwowego 

podatku od nieruchomości na rok 1932. Po 

ustalenie norm dodatku projekt będzie nie- 

zwłocznie przedłożony na plenarne posiedze 

nie Rady Miejskiej celem ostatecznego zale- 

galizowania. 

—- Ustalenie herbu 
rządek dzienny najbli 
dy Miejskiej Magistrat postanowił wnieść 

sprawę ustalenia herbu miasta Wilna. 

— Wszystkie tereny znajdujące się w ob 

rębie wielkiego miasta Wiłna mają być uz- 

nane za budowlane. Jak się dowiadujemy, 

Magistrat zamierza wystąpić na najbliższe po 

siedzenie Rady Miejskiej z wnioskiem uzna- 

nia wszystkich terenów położonych w obrę 

bie Wielkiego miasta Wilna za tereny bu- 

dowlane. 

      

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Z Keła Medyków Studentów U. S. B. 

W poniedziałek dnia 25 stycznia 1932 r. o 
godz. 13-ej w lokału Koła M. Wielka 24, od 
będzie się zebranie P. P. Absolwentów z lat 

ubiegłych i z roku obecnego. 
Na zebraniu tem poruszana będzie spra- 

wa doktorów, w związku z mającym się od 

być Zjazdem PP. Dziekanów w dniu 31 stycz 

nia 1932 r. w Poznaniu oraz w związku ze 

zjazdem O. Z. A. T. M., który odbędzie się 

dnia 30 — 31 stycznia r. b. 
Ze względu na ważność sprawy Zarząd 

Koła Medyków uprasza wszystkich PP. Ab- 
solwentów o łaskawe stawiennictwo. 

ROSE E 
Zarząd Koła Medyków komunikuje, iż 

mający się obdyć w Wilnie w dn. 24 — 25 
: azd O. Z. A. T. M. zostal odložony 

na dzień 30 — 31 b. m. i odbędzie się w 

Poznaniu. 
— Z Bibijoteki Bratniej Pomoey. Biljote- 

ka Bratniej Pomocy Pol. Młodz. Akadem. 

U. S. B. nabyła już z funduszów przezna 
czonych na zakup skryptów — skryptą 
ła Medyków i Koła Matematyczno - Fizycz- 
nego, które po oprawieniu można będzie wy- 
pożyczać w Bibljotece w godzinach urzędo- 
wych. 

— Z Koła Matematyczno - Przyrodniezego 

Dziś t. j. 24 b. m. o godz. 12 w lokalu Semi- 

narjum Matematyczno-Przyrodniczego  od- 

będzie się zebranie naukowe z referatem p. 

Dr. Szeligowskiego p. t. „Kopernik i Kep- 
leć: 

— Z Koła Filozofieznego. W poniedzia- 
łek dnia 25 b. m. o godz. 8 wiecz. w lokalu 
Seminarjum Filozoficznego odbędzie się ze 

branie Kola z rėferatem p. Zelizona na te- 

mat: „O rozwijaniu funkcyj logicznych na 

szeregi i o zależnościach wzajemnych fun- 

ktorów prawdziwościowych*. 
Goście mile widziani, 

— Z wydawnictwa Almae Matris Vilnen 
sis. W związku z nawałem prac w Komisji 
Rewizyjnej Bratniej Pomocy, Kol. Mgr. Wi- 
told Rudziński zrzekł się prowadzenia dzia- 
łu aktualnego Almae Matris Vilne: Pro- 

wadzenia pówyższego działu podjął się Rol. 
Stanisław Stupkiewicz, prezes Koła Poloni- 
stów U. S. B. Koła Naukowe i zaintereso- 
wane wydawnictwem Stowarzyszenia Akad. 
są proszone o nadsyłanie swych sprawozdań 
pod adresem Koła Polonistów (ul. Zamkowa 
11)) na ręce Kol. Stupkiewicza. 

— Zebranie dyskusyjne Myśli Mocarst- 
wowej. Podaje się do wiadomości członków 
i sympatyków Myśli Mocarstwowej, że w nie 
dzielę dnia 24 b. m. o godz. 16 w lokalu 
własnym Koła Wileńskiego przy ul. Uniwer- 
Syteckiej 6/8 m. 8 odbędzie się zebranie dy- 
skusyjne. Referat p. t. „Nacjonalizm a mo- 
carstwowa racja stanu*. wygłosi Kol. E. 
Oskierko. 

— Koło Chemików Stud. U. S. В. urządza 
doroczne Walne Zebranie w dniu 27 stycz 
nia b. r. o godz. 19 w sali bibljoteki w gma- 
chu Jędrzeja Śniadeckiego — ul. Nowogródz 

ka 25. : 
— Kolo Etnologiczne Studentów USB. 

Dnia 25 stycznia 1932 r. w poniedziałek o 
godzinie 16ej w Zakładzie Archeologji Kld 
sycznej (Zamkowa 11) odbędzie się zebranie 
naukowe Koła z referatem kol. Ireny Kuchar 
skiej p. t. „Muzeum wśród przyrody“ (Šaura 
saari wpobliżu Helsingforsu) . 

Wstęp wolny — goście miłe widziani. 

2 POCZTY. 
— Ruch telefoniczny Polska - Finlandja - 

Norwegja. Z dniem i lutego r, b. wprowadza 
się ogólny ruch telefoniczny między Polską 
a Finlandją i Norwegją, Dopuszczone są roz- 
mowy państwowe, prywatne, zwykłe i pilne, 
abonamentowe i błyskawiczne. W okresie sła 
bego ruchu t. j, od godz. 19 do 8, opłata za 
prywatną rozmowę zwykłą wynosi 3/5 nor 
malnej opłaty. Opłata za trzyminutową roz- 
mowę żwykłą obecnie wynosi z Wilna do 
Helsinki 18 fr. 9 cen., do Oslo — 14 fr. 70 cen. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Ze Związku Peowiackiego w Wilnie. 

Zarząd miejskiego Koła Peowiaków w Wilnie 
zawiadamia wszystkich byłych członków P. 
O. W. zamieszkałych na terenie powiatu 
wileńsko-trockiego, że decyzją Zarządu 
Związku Okręgowego P. O. W. w Wilnie zo 
stali organizacyjnie przydzieleni do Miejskie 
go Koła P. O. W. w Wiilnie. Wobec tego 
wszyscy wyżej wymienieni winni się zgło- 
sić osobiście lub listownie w terminie moż- 
liwie najkrótszym do Sekretarjatu Związku 
w dniach i godzinach urzędowania, celem u- 
jęcia w ewidencję (środy, czwartki i piątki 
>: 18 do 20, lokal Federacji, Żeligowskiego 

    

  

  

   

   

    

  

  

      

   

Zarząd Koła Miejskiego Peowiaków w Wil 
nie zawiadamia, członków Koła, że zgło- 
szemia o nadanie Krzyża Legjonów, przysłu- 
gującego peowiakom, przyjmuje Sekretarjat 
Koła w środy, czwartki i piątki od 18 do 20 
w Federacji: - . : za 
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RONIKA 
— Sekeja Kulturalno - Oświatowa Rodzi- 

ny Wojskowej zawiadamia, że przy. Rodzi- 

nie Wojskowej (ul. Mickiewicza 13) została 

otwarta czytelnia, która jest czynna codzien 
nie we wtorki i piątki od godz. 5 — 7 wie 

с2бг. < 2 

— Obehód powstania styczniowego. Dziś 

w Kole Pol. Mac. Szk. im. T. Kościuszki w 

Wilnie pzry, ul. Turgielskiej 2 odbędzie się 

obchód rocznicy powstania. styczniowego z 

program.: 1) odczytDyr: St. Ciozdy, 2) „przed 

stawienie fragm. sztuki- Wł. SyrokomH p. t. 

„Wyrok Króla Jana Każimierza”, 3) Dział 

koncertowy. 
- 

Początek o godz. 6 wiecz. 
Wstęp bezpłatny. 

Koniitet obchodu: imienin Marszałka 

Piłsudskiego. Odział Związku Nauczycielstwa 

Polskiego w Wilnie łącznie z Inspektorem 

Szkołnym m. Wilna wyłonił Komitet Obcho- 

du uroczystej Akademji ku uczczeniu Imie- 

nin Marszałka Józeba Piłsudskiego w dniu 19 

marca r. b. dla szóstych i siódmych oddzia- 

łów szkół powszechnych. 

W: dniu 22 stycznia rb. Komitet ukonsty- 

się, zapraszając na przewodniczącego 

p. Stanisława Starościaka; inspektora szkol 

nego m. Wilna i jedno je ustalono ra- 

mowy program Akademji. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Tow. Miłośników Historji Reformacji 

Polskiej im. Jana Łaskiego (ul. Zawalna 1) 

komunikuje, że zebranie referatowo-dysku- 

syjne, odbędzie się w niedzielę dnia 24 1. 

o godz. 7 i pół w lokalu T-wa z następują 

cym porządkiem dziennym: | у 

1. Odczyt księdza Pawła Dilisa na temat: 

„Wspólność Chrześcijańska”. 

2. Dyskusja. 

Goście mile widziani. Wstęp bezpłatny. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— Stan bezrobocia w Wilnie. Podług o0- 

statnio dokonanych prowizorycznych obli- 

czeń na terenie Wilna znajduje się 5319 bez- 

robotnych, w tej liczbie biisko 1500 pracow 

ników umysłowych. Е В 

W stosunku do tygodnia poprzedniego bez 

robocie wzrosło o 78 osób. Zaznaczyć nale- 

że na wileńskim rynku pracy nadal u- 

się tendencja zwyżkowa, wskutek 

Z nastaniem S€zo- 

    

   

    

    

       

    

ży, 
trzymuje : 

y. sezonu martwego. 

mosz emad Pań ZĘ Urząd: Pośred- 

nictwa Pracy spodziewa się odciążenia Sy” 

tuacji przez zatrudnienie większej ilości bez 

robotnych na robotach sezonowych. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 

— Wieczornica Rzemieślnicza. Dnia 30 

w Małej Sali Miejskiej przy ulicy 

3 odbędzie się Wielka pierwsza do- 

m. Po przedstawie- 

(pocz o 10 tań- 

        

     

stycznia 

Końskiej ) 

roczna Wieczornica Rze 

niu i dziale Koncertowym (pc › ь 

ce. Wejšcie za zaproszeniami( które naby- 

wać można u Sekr. Resursy Rzem. Niemiec- 

ka 25 „Rzembank* i u Starszych Cechów. 

Pomimo ciężkich czasów całe rzemiosło 

wileńskie zapowiedziało przyjęcie udziału 

dła bliższego się zapoznania. 

Dochód przeznacza się na cele kultural 

no oświatowe wśród szerszych mas rzemie- 

Ślniczych. 

   

SPRAWY BIAŁORUSKIE. 

— 2 Koła Przyjaciół Białorusoznawstw
a 

przy U. S. B. W dniu dzisiejszym (24 bm.) 

w Kole Przyjaciół Białorusoznawstwa przy 

U. S. B. w Wilnie odbędzie się LI Zebranie 

Naukowe z następującym porządkiem dzień 

nym: 1. Odczyt p. G. Szyrmy na temat: 

„Główne rysy melodyj białoruskiego pieśni
ar- 

stwa ludowego". 2. Dyskusja nad odczy- 

tem. Niektóre melodje poszczególnych pieśni 

ilustrowane śpiewem. 

PE o gt S nė się w VII sali wyklado 

wej U. Ś. B. o godz. 17-ej. 

wstęp wolny. 
I 

— Nowe czasopismo religijne. Sa DA 

„ujących się od dłuższego czasu bla OTUS- 

kich aso religijnych, jak katolicka 

„Chryścijanskaja Dumka* i prawosławne 

„Šwietacz Bielarusi“ oraz „Holas Prawaslau- 

naha Bielarusa“, w tych dniach ukazał się 

numer pierwszy białoruskiego „czasopisma 

unjackiego p. t. „Da złuczeńnia , wydawa 

nego przez Towarzystwo Jezusowe w Alber- ` 

tynie. Zadaniem czasopisma jest propaganda 

wśród ludności białoruskiej Unji Kościelnej 

pomiędzy obrządkiem wschodnim a kato 

lickim. 
ь 

  

  

   

SPRAWY ŻYDÓWSKIE. 
— Ciężka sytuaeja matejralna wyznanio- 

yskiej w Wilnie. Wobec 

ciężkiej s ydowskiej gminie wy- 

znaniowej na ostatniem posiedzeniu posta- 

nowiono przystąpić do energicznych egze- 

h. Również gmina ma przy kucyj podatko т 1 1 

stąpič do eksmi lokatorów z mieszkań, za 

        

  

   

które zalegają jej mieszkańcy zgórą 120 

tys. złotych tytułem komornego. ! 

RÓŻNE. 

— Choroby zakaźne. Podług danych sek 

cji zdrowia Magistratu w tygodniu ubiegłym 

na choroby zakaźne zapadły na terenie Wil- 

na 122 osoby, w tem 10 zmarło. Z poszcze- 

gólnych chorób zanotowano następujące: 

ospa wietrzna 2, tyfus brzuszny 2, plonica 

$, błonica 6 (w tej liczbie 2 zgony), odra 47, 

róża 3, gruźlica 18 (8 zgonów), jaglica 10, 

świnka 21 i grypa 1. > 

Tydzień więc ubiegły zaznaczył się w Wił 

nie nasileniem gruźlicy na którą zanotowa 

no aż 18 zapadnięć, nie zanotowano nato 

miast żadnego nowego wypadku zapadnię- 

cia na tyfus plamisty. 

ZABAWY. 

— Daneing Bridge Patronatu Więzien- 

sego i Kuratorjum nad ociemniałymi w dniu 

1 lutego odbędzie się w salonch hotelu Ge- 

orgeS'd. < * 

Początek o godz. 22. 

Uwadze władz skarbowych. 

Krótko mówiąc rozehodzi się o to żeby 
Władze Skarbowe wprowadziły na paezki z 
tytoniem i pudełka z zapałkami jakieś opa- 
ski w postaci dawnych „banderołek* ponie 
waż, jak krążą słuchy, niektórzy nieuezeiwf 

kupey dopuszezają się pewnych nadużyć np. 
otwierają paczki z tytoniem (wystarczy nad 
parą rozgrzać lak) i wybierają tytoń zmniej 
szająe przez to zawartość paezki, co trudno 
jest sprawdzić na rzut oka, albo wybierają 
lepszego gatunku tytoń, a w miejsee tego 
uzupełniają gorszym gatunkiem, jak również 
to same dzieje się z zapałkami gdzie nadz- 
wyezaj łatwo jest wybrać kilka zapałek z 
pudełka a nikomu przecież nie jest wiado- 
mem ile tych zapałek winno tam być. Czę- 

sto się słyszy narzekania ze strony palaczy 
że, tytoń się coś psuje łub też nie wyszło z 
paezki tyłe papierosów ile zawsze, więc to 
dowodzi že jest jednak eoś nie w porząd-



go | a | cza, Wołłejki, Wyrwicza, Wyrzykowskiego i 

MU key © 
Jutro w poniedziałek dnia 25-go b. m. 

— Ostatni występ gościnny Operetki War o godz. 8-ej wiecz — na ogólne żądanie 
szawskiej Driś, w niedzielę dnia 24-go b. m. publiczności, po raz ostatni „Tak się zdoby- 
"o „godz. 8-ej m. 30 wiecz. — nieodwołalnie wa kobiety”, po cenach propagandowych od 
ostatni raz gościnny występ Operetki War- 20 gr. da 2 ał. 
*szawskiej „Nowości”, z przepiękną, niezwy- * 
kle melodyjną opertką „Czar walca“ Oskara PORANEK DLA DZIECI (o g0dz. 12 w poł 
Straussa, w wykonaniu  najwybitniejszych „Bajka „„Krėlewna Śnieżka* — w Lutni. 
sił zespołu z pp.: Mankiewiczówną, Bańkow Dziś, w niedziełę, dn. 24-go b. m. o godz. 12 
ską, Łaszczykówną, Dębowskim, Szczawińs. W poł. Teatr w Lutni daje widowisko dla 

K_U RJ _E _R Na. 9 (2261) 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
KRADZIEŻE. 

— W dniu 22 b. m. z wagonu na stacji o- 
sobowej Wilno, na śzkódę Dyrekcji PEP. do- 
konano kradzieży węgla kamiennego; warto- 
Ści narazie nie ustalonej. Sprawoę kradzieży 
Kozaka Aleksandra (Raduńska 51) ze skra- 
dzionym węglem zatrzymano. 

— W dniu 22 b. m. Mularowi Janowi (Św. 
Wincentego 20) skradziono garderobę męską 

ТРЕ В $ КТ 

ny, Radwanówny, Bańkowskiej, Łaszczyków- 
ny, Ostrowskiego, Jana + Szymańskiego, Dę- 
bowskiego, Szczawińskiego, Redo, Horskiego. 
Julicza i innych. Geny miejsc zniżone. 

ZAPOWIEDŹ WYSTĘPÓW REDUTY. 

W! połowie przyszłego tygodnia zespół 
„Reduty** da trzy gościnne występy w Te- 
atrze na Pohulance sztuki „Podróż nie- 

RADJO 

Kwadr, liter. 24.35: Recital Gpiewnczy Aldo- 
ny Potopowiczówny (sapram) w przerwie Re- 
cytacje utworów Oskara Miłosza. 22.40: Kom 
i muzyka taneczna, 

PONIEDZIAŁEK, dnia 25 stycznia 1931 r. 

11.58: Sygnał cźasu. 13.40: Uniwersytet 
rolniczy. 14.35: Program dzienny. 14.40: Mu- 
zyka z płyt. 15.15: Kom. 15.25: Audycja dla 
nauczycieli muzyki. 16.10: Lekcja francus- 
kiego. 16.30: „O šniegowym jegomošciu“ — 
opowiadanie dla dzieci. 16.45: Aud. dla dzie- 

wane w swoim czasie z powodu robót budow- 
lanych wewnątrz świątyni. 

DZISIEJSZY PORANEK Z FILHARMOXNJI. 

Porankiem symfonicznym  transmHowa- 
nym 0 godz. 12,15 z Filharmonji Warszaw- 
skiej dxiś w niedzielę dyrygować będzie p 
Józet Ozimiński. Program zawiera utwory 
Straussa. Jako solistka wystąpi p. Irena Dow- 
паг - Zapolska (sopran). 

AUDYCJA LITEWSKA. 

  

kim, Redo, Horskim, i in.. pozatem udział dzieci — ślicznej bajki „Królewna Śnież- ci: „On“. 17.00: Muzyka z płyt. 17.10: „.Poł- Na program dzisiejszej audycji poświęco- | damską, 50 zł. gotówką, 10 płyt gramofono- 

bierze chór, zespół girls oraz własna orkie- ka“ — po cenach niskich. Dzieci z zachwy- NIEDZIELA, dnia 24 stycznia 1932 r ska po powstaniu styczniowem* — odczyt nej twórczości litewskiej, złożą się przekłady  %Yych oraz zegarek - budzik, łącznej wartości 
stra pod kierownictwem Kochanowskiego i tem przypatrują się koo uroczej kró- i. is; Te SE ika SL 17.35: Muzyka lekka. 18.10: „Cygańskie włó ze współczesnej poezji litewskiej (m. in. Oska 150 zł. Ustalono, že kradaiežy tej dokonał 

Siroty. Pozostale bilety do nabycia w kasie lewny, ktėra ratuje krasnoludki. skiej. asi a ad, Hejnał ь czegi“ — felj. 18.25: Muzyka lekka. 18.50: rą Miloszu), kt6ore bėdzie recytował p. Tade- Iwasiuk Jan (Kowieński 4), Ze skradzionych 

    

Teatru Lutnia. Ceny specjalne. 
Jutro w poniedziałek 25-go b. m. o godz. 

8-ej wiecz. po raz drugi .. Panna Maliczew- 
ska”, po cenach o 50 proc. niższych. 

— Ostatnie przedstawienia „Huula di Bul- 
ła* — w Lutni. Dziś w niedziełę dnia 24-go 
b. m. o godz. 8-ej wiecz. przedostatni raz 
niezrównana w swym humorze farsa „Hulla 
di Bulla“, ciesząca się ogromnem powodze- 
miem, a dzięki wesołej treści i sprytnie na- 
wiązanej intrydze, dająca gwarancję wesołej 
zabawy. Doskonałych odtwórców sztuka zna 
lazła w osobach pp.: Brenoczy, Kamińskiej, 

Wileński komuni. sportowy. 19.00: „Współ 
czesny macchiawelizm'* — odczyt. 19.20: Mu- 
zyka z płyt. Występ Krukowskiego. 19.25: 
Przechadzki po mieście. 1935: Progr na wto- 
rek i rozm.19.45: Pras. dzien. radj. 20.00: 
„Romantyzm w muzyce XIX wieku“ — fel- 
jeton. 20.15: Opera z płyt „Gioconda* — 
Ponchielli'egoj. 23.10. Muzyka taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 

NABOŻEŃSTWO Z KATEDRY. 

Poczynając od dnią dzisiejszego w każdą 
niedzielę będą transmitowane o godz. 10 m. 
15 nabożeństwa z Bazyliki Wileńskiej, przer- 

апИ 

POPOŁUDNIÓWKI NIEDZIELNE. 

—  Rewja Sylwestrowa na Pohulanee. 
Dziś, w niedzielę dnia 24-go stycznia o godz. 
4-ej pp. wesoła Rewja karnawałowa, pełna  dycje rolnicze. 15.56: Audycja dla dzieci. 
temperamentu. i beztroskiego humoru. Jest 16.20: Polska muzyka ludowa. 16.40: „O bó- 
to ostatnie przedstawienie» Rewji w Teatrze lu głowy — odczyt. 16.55: Muzyka z płyt. 
na Pohulance: > ' › 17.40: „Ojców w zimie“ — odczyt. 17.30: 

Ceny miejsc zniżone. Wiadomości przyjemne i pożyteczne. 17.40: 
— Operetka „Królowa noey* po południu Koncert. 18.15: Tr. z meczu bokserskiego. 

w Lufni. Dziś w niedzielę, dnia 24-go stycz- Reprezentacja Willna z mistrzem drużyno- 
nia o godz. 4-ej pp. — jedyny raz jako po- wym Warszawy. K. S. Polonia. 19.00: 1) Li- 
południówka — dana będzie wesoła, urocza  tewska audycja literacka. 2) Pieśni Htew- 
operetka „Królowa nocy* Wiktora Kolo, z. skie. 19.20: „Poradnia wychowawcza Nr. 6*. 

Jasińskiej, Mareckiej, Sławińskiej, Ciecier- udziałem najlepszych sił zespołu operetki 19.40: Program na poniedziałek. 19.46: Słu- 

skiego, Bieleckiego, Dejunowicza, Jaśkiewi- warszawskiej w osobach: pp. Mankiewiczów  chowisko kabaretowe. 20.15: Koncert. 21.40: 

+ ES PSP PETERS, 

km Miejskie Od poniedziałku 25 b. m. God +—6—0—0 |Wan Patrowicz i Lil Dagower 
k ) w fiknie oncertowa orkiestra 

„-* Noce bezsenne, noce SZalOne „ni... x sanicieso 

rzeczy odnaleziono budzik, który sprawca 
kradzieży sprzedał handtarzowi starzyzna 
Rozensztajgelowi Teofilowi, 

— Z niezamkniętego mieszkania domu Nr 
66 przy. ul. Wiłkomierskiej na szkodę Kołtu- 
na Pejsucha, skradziono pantofle 
wartości 10 zł. Sprawczynie kradzież 
eę poszkodowanego Szyman Gienię 
dzionemi pantoflami zatrzymano. 

— W tymże dniu 2 niezamkniętego składu 
przy ul. Sub 20, na szkodę P. U. U. P. do- 
konano kradzieży węgła wartości 50 zł. Spru- 
wca kradzieży Arcimienko Michał (Stefańska 
21) ze skradzionym węglem został zatrzyma- 

„On* (Poniedziałek, 16,05) ny. = : : 

usz Byrski. Następnie doskonała sopranistka 
uczenica Stanisławy Korwin - Szymanowskiej 
pani Akiona Potopowiczówna, odśpiewa z to 
warzyszeniem fortepianu szereg pieśni litew 
skich. 

wieży Katedralnej. 12.15: Poranek z Fiihar- 
monji 14.00: „Oświata a konkursy w przy- 
sposobieniu rolniczem* — odczyt. 14.20: Au- 

   
   

ŚNIEGOWY JEGOMOŚĆ. 

Bohaterem pogadanki dla dzieci, którą 
wygłosi lubiana przez najmłodszych radjosłu 
chaczy p. Elżbieta Minkiewiczówna, - będzie 
tajemniczy „Śniegowy jegomo. 
tu I ówdzie w czasie zimy, zni 

snę. Następnie odczytane zostanie opowiada 
nie znakomitego poety K. Prezrwy-Tetmaje- 
ra p. t 

     

   

kj? 
    

    

OSTRZEŻENIE! 
  

SALA MIEJSKA : W 
mi. Ostrobramska 5. | Początek o godz. 4. 6, 8 i 10 wiecz. Ceny miejsc: bałken 30 gr., parter 60 zr. Kasa czynna od 3.30 do 10 wiecz. Lesbo AE R» raj aks wartościowe piwo w używane butelki „Patent” 

£ A A pe RE E iii ožiai DO REJESTRU HANDLOWEGO, DZIAL A, ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU W ŻYWCU 
SĄDU OKRĘGOWEGO W WILNIE WCIĄG- 
NIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY DODATKO- 

WE I PIERWOTNE: 

w dniu 21. XII. 1931 Pr. 
13079. I. Firma: „Sklep drobnych towarów Judel Al- 
perowicz“. w Rzeczkach, gm. Kurzenieckiej, p. Wii- 
lejskiego. Handel artykułami spożywczemi i drobną 
galanterją. Firma istnieje od 1926 r. Właściciel — 
Alperowicz Judel zam. tamże. 1966/VI. 

Wielka kreacja sensacyjnal We eo Małżeństwa przeszłości 
Miłość i tańce, życie, zwyczaje i obyczaje ludzi przyszłości. Lot rakietowy na Marsa. Cudowne piosenki. 

Wizja przyszłości. Bogata wystawa. W rolach głównych: El. Brendel. Maureen Osuilivan i John Garrick. 
Na | seans ceny zniżone. Seansy o g. 4, 6, Bi 10,15 w niedz. od g. 2-ej. 

Ulubieniec 
SA S 

Premjera! salieras, John Gilbert dowe»: t 
Kabarety paryskie! Tańcel Špiewyl 

UPIÓR PARYZA soo zecee croow. 
Na | seans ceny zniżone. Seansy o 4, 6, 8 i 10,15 w niedzielę od g. 2-ej 

i wprowadza tem w błąd Sz. Konsumentów. 
: Przeto ostrzegamy przed falsyfikatami i pro- 

simy uwazać przy kupnie prawdziwego wsz:chświatowej sławy 

PIWA ŻYWIECKIEGO 
8 — па ORYGINALNĄ ETYKIETĘ i KOREK z firmą 

ARCYKSIĄŻĘCY BROWAR W ŻYWCU 
Reprezentacja: Wilno, ulica Zarzeczna Nr. 19, telefon 18-62. 

HBLIOS 
Wiipnzka 38. tel. 8-26 
  

2<więk. Kine-Teatr 

lywood 
#2 tal 1K-78 

Premiera! 

  

  

EEE 13080. I. Firma: „Skład Maszyn Rolniczych i Materja 
łów Budowlanych Józef Gordon, st. Bohdanów*. przy 
st, Bohdanów, pow. Wołożyńskiego. Skła mdaszyn 
rolniczych i materjałów budowlanych. Firma istnie- 
je od 1951 r. Właściciel — Gordon Józef, zam. w Wil- 
nie, ul. Zawalna 51. 

w dniu 22. XII. 1931 r. 

A SL KO 

dzišijutro Bomba nad Monte Carlo 
Wspaniała operetka o przepięknej muzyce. W rolach głównych: Sari Maritza i Hars Albers. 

Przepych wystawy! Tańce! Muzyka! Śpiewł — — NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. 
Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10'15, w dnie 

Biwiękowa Kino 

| CEJIN© 
Vielka 47, tel. 15-41 

  

  

  

  

BĘ wrrr IDO *Ę 

ENCYKLOPEDJA ŻYCIA CODZIENNEGO = 
H Kenigsbėrg 

  

świąt. o godz. Ż-ej. Na |-szy seans ceny zniżone ZKRÓTCE: Madame Szatan 
  

2652. III. Firma: „Dziennik Wileński". Firma obecnie 

  

Choreb; skórne, 
weneryczne 

   
  

brzmi: „Aleksander Zwierzyński*. Przedmiot: Wy- DRUGI NAKŁAD | moczopłet we, 

106% dźwięk. mówiony po pelsku. z m Przepiękne arcydzieło, które | dawnictwo: „Dziennik Wiileński* i drukarnia. Siedzi- ułlca Mickiewicza 4, 

Po raz pierwszy gigantyczny film dźwię- A r ka mowi przewyższa wszelkie ocznekiwa- ba została przeniesiona na ul. Mostową 1 w Wilnie. KA L E BH DA RZ telefon 10-90, 

Bawięk. Kine-Taatr kowy — polska wersja dźwiękowa nia bywalców kinowych. Rzecz 1962/VI. od g dz. 9—12 1 4—8. 

   

                

   
   

    

  

  E dzieje się na obszarach „Czarnego lądu” od Atlantyku do Indyjskiego ocenu. Fauna i fłora dżungli Afryki czylii 
ę p | przemówiła w tym filmie. Cudo-technika Zadziwiające momenty! Napięciel   

  

12950. I. „Agnieszka Magid*. Firma obecnie brzmi: 
„Liba Lejmenzon*. Wiłaścicielką obecnie jest Liba 

Lejmenzon, zam. w Wilnie, ul. Mickiewicza 41 — 10. 
Na mocy aktu zbycia, oblatowanego przed Antonim 
Miksztowiczem, pełniącym obowiązki Władysława 
Strzałko. Notarjusza w Wilnie w dn. 21 sierpnia 
1931 r. za Nr. 2764 przedsiębiorstwo Agnieszki Ma 
gid przeszło na własność Liby Lejmenzon. 

ALMANACH 
KURJERA WILEŃSKIEGO 

Dia młodzieży dozwolone. Dr. Medycyny 

A. CYMBLER 
€horoby skórne, wene- 
ryczne. i moczopłciowe 

Mickiewicza 12 
róg Tatarskiej, teł. 15-64. 
Przyjmuje od 9-2i5*/ę-7w. 

Dr J. ternsstein 
choroby skórne, wenerycz= 

ne i moczopłciowe 

Mickiewicza 28, m. 5 
przyjmuje od 9—1 i 4-8 

Z.W. P 8406 

Dr. Wolfson 
Choroby weneryczne, 

moczopłciowe 
i skórne 

ui. Wileńska 7, 
telefon 10-67 

NAD PROGRAM: Najnowsze atrakcje dźwiękowe. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10:30 
Aby dać możn. wszystkim oglądać i п 
BOBO śr Gia dead Ace dziś =. 12-=! poranki AS od 30) sx. 

Anonsi Wkrėtce najnowsze arcydzielo džwiekowe „CAIN““ 

uwa Wieiia 42   

Wszystko dla wszystkich na 304 str. 

CENA 2 ZŁ. 

Czytelnicy, którzy zgłoszą się wprost do 

naszej Administracji. (ul. Jagiellońska 3—1), 
korzystają ze zniżonej ceny Zł 1.50 za eg- 

zempla:z broszurowany. 

—) NIEZBĘDNY W KAŻDYM DOMU (— 
Wyciąć i przesłać jako druk: 

    

DZIŚ i dni następnych i nasz znako- Najpieka. para kochanków Liljana Harvey xy каа 

OGNISKO Żegnaj Mascotte! 
(ebok dworca koiejow.) NASTĘPNY PROGRAM: 

Kino Koiejowe w zachwycającym 
igo Sy m dramacie p. t. 

Z życia cyganerji paryskiej. Sensacyjne zdję- 
cia z balu artystów. Orgje wesołości i radoś- 
ci życia Sprzedaż z licytacji Ł. Harvey. 

ŁZY UKOJENIA (Za murami klasztoru) 

1963/VI. 

    

1136. III. Firma: „Pantelejowowa Helena“. Przedsię- 
biorstwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z re- 

jestru. 1964/VI 
RA aż 

11057. II. Firma: „Sklep rolniczy w Iwiescu*. Przed 
siębiorstwo cpółkowe zostało zlikwidowane i wykreś- 
la się z rejestru. 1965/VI. 

DO REJESTRU HANDLOWEGO, DZIAL A, 
SĄDU OKRĘGOWEGO W WILNIE WCIAG- 
NIĘTO NASTĘP. WPISY PIERWOTNE: 

w dniu 22. XII. 1931 r. 
13081. I. Firma:: „Wulf Ajzensztadt — Przedsiębior 

DZIŚ! 

przebój dźwiękowy 

Dźwiękowe Kino 

LUX 
Mickiew. 11, tel. 15-61 

Potężny Daje kolosalne wrażenia : 
    

z wojny światowej. Podcięte skrzydła 
W rołach głównych: John Garrick i Helen Chandier. Atak wielkiego cepelina na Londyni 

NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowa. — Dla młodzieży dozwolone. 
Początek seansów o godz. 4-ej, w dnie świąteczne o godz. |-ej Ceny miejsc od 40 er 

ARKA NOEGO 
George O'Brien i Dolores Costelio. 

Do Administr. „KURJERA WILENSKIEGO* 

w Wilnie, ul. Jagiellońska 3—1. 

  

Panika ludności! 

Prócz wadesśłaó c. 
Almanach. Należność ZŁ. 

na P. K. O. Nr. 80.750. 

Nazwisko i imię - 

Adres 

Kalendarzy 

  

-. przekazuję 

Dźwiękowe kino DZIŚ! Najnowszy film świata 
„ | wybitny dźwiękowiec, pierwszy 

Wialówid raz w Wilnie w wersji dźwięk. 
W rolach głównych: 

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

Dla młodzieży dozwolone. 

  

mł. Miokiewicza 3. 

DZIŚ! Bźwięk. Klno-Tastr ® = 100% dźwiękowe 

ulica Wiaika 36 

Nadzwyczajna zniżka ceni 
„ Biorąc pod uwagę ogólny kryzys gospodarczy 

zniżyliśmy znacznie ceny naszych towarów 
przewyższają 50 proc. Dla przekósania wysyłamy niżej 
podane komplety, które są niezbędne dła każdego domu 

tyłko za 17 zł. 90 gr. 
wysyłamy: 1 ubranie męskie cejgowe w dobrym gat. 

t. j. marynarkę i spodnie. 1 koszulę męską 
w dobrym gat, 1 para kalesonów męskich 
w dobrym gat. 1 koszulę, damską z dobrego 
białego płótna lub kolorową dzienną haft. 
1 para reform damskich tryk. letnich w dob 
rym gat. 2 pary pończoch damskich w do- 
brym gat, 2 pary skarpetek wełn. zim. 
6 chusteczek kieszonkowych, 1 krawat jed- 
wabny. 

Do danego kompletu doliczamy 2,50 gr. tyt. porta. 

tylko za 26 zł. 90 gr. 

wysyłamy: 10 mtr. płótna białego w dobrym gat., 10 
mtr. barchanu nadającego „się na bieliznę 
wszelkiego rodzaju w paseczki lub czysto 
białą, 10 mtr. oksfordu, nadającego się na 
koszule i kałesony męskie b. mocne w dob- 
rym gat., 10 mtr. płótna kremowego, nada- 
jącego się na bieliznę wszełkiego rodzaju. 

tylko za 31 90 gr. 
wysyłamy: 17 mtr. płótna białego w dobrym gat., 3 i pół 

mtr. Tweedu wełn. przetkanego jedwabiem, 
na elegancką suknię damską w dobrym gat., 
6 mtr. barchanu. nadaj na wszel- 
kiego rodzaju bieliznę, 6 mitr. oksfordu, na- 
dającego się na koszule i kalesony męskie w 

*dobrym gat, 6 mtr. ręczników w dobrym 
gat. Ч 

Do powyższych kompletów doliczamy 3 zł. jako 
koszta opakowania i opłaty pocztowej. 

UWAGA: Wysyłamy 1 kołdrę watową z obusron- 
nem pokryciem satynowem z czysto białą watą w dob- 
rym gat. tylko za 15 zł, 

Towary powyższe wysyłamy po otrzymaniu listow- 
nego zamówienia, (płaci się przy odbiorze na poczcie). 

Kupujący nic nie r. kuje, gdyż o iie towar się 
nie podoba, przyjmujemy z powrotem. 

Za dobroć towaru gwarantujemy. 

Adresować prosimy: „TANIE ŹRÓDLO”, wł. LEON 
KRAKOWSKI ŁÓDŹ, skrz. poczt. 547. 

SKLEP SUKNA IL JEDWABIU 

CALEL NO Niemiecka 19 
Telef. 830. 

Ostatnio otrzymano w _ wielkim wyborze rozmaite 

enki WEŁNY i JEDWABIU. 
Ceny niezwykie niskie. Prosimy przekonać się, 

  

    

    

    

  

  

  

TAŃCE KARNAWAŁGWE: Tango, Rumba, Fox- 
trot i Wałc- Angielski  wyuczam za dwa: tygodnie 
P. BOROWSKi'ul. Froćka 2. Kurs rozpoczyna się 
26 stycznia: o godz. 8-wiecz. Opłata za kurs 10 zł. 
Za mazura 5 zł: Zapisy: przyjmuję. 

  

       

Największe i najpiękniejsze 
bezkonkurencyjne 

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

NASTĘPNY PROGRAM: 

    $ + 1 Chrześcijańskie. a MR 
  

Marad zwierząt i ludzi. 

      

KURACJA ZIOŁOWA | 
MA ZA SOBĄ TRADYCJE WIEKÓW 

     

LKKA POZORY TWO RCK NSS 

usuwają nietylko objawy chorób, ale i ich 
przyczyny i wobec tego nadają się w pier- 
wszym rzędzie do leczenia chorób przewlekłych 
(chronicznych). 

Ządajcie tylko ziół leczniczych Magistra 
Wolskiego. 

Przeciw cierpieniom wątroby i 

żółciowego (kamicy żółciowej) ze 
„Biilosa *. Cena za pud. zł. 4, 

Na przemianę materji — przeciw otyłości 
z zawartością jodu organicznego w roślinie 
morskiej „Yahanga* ze znakiem „Degrosa”*. 
Cena za pud. zł. 4, 

Regulujące trawienie (przeciw obstrukcji 
i zaburzeniom żołądkowo-kiszkowym) ze zna- 

kiem „Gastrosa”. Cena za pud. zł. 3. 
Do płukania gardła i jsmy u:tnej (przy 

zapaleniach gardła, krtani, okostnej i t. p.) ze 
znakiem ,„Laryngosa'. Cena za pud. zł. 1.80. 

Kojące w zaburzeniach układu nerwowego 
(przeciwko bezsenności, nerwicy serca) ze zna- 
kiem „Pasłverosa”. Cena za pud. zł. 4. 

Przeciw cierpieniom płucnym (kaszel. za- 
flegmienie, astma, poty) ze znakiem „Pułmosa'*. 
Cena za pud. Zł. 5. 

Zioła te żawierają rządką roślinę chińską 
Shin-Shen 

Przeciw reumatyzmowi i artretyzmowi (oraz 
ischiasowi) ze znakiem „„ReumoSsa'. Cena za 
pud. Zł. 4. Е 

Przeciw cierpieniom nerek, pęcherza, ze 
znakiem „Urosa“. Cena za pud. Zl. 4. 

Do nabycia we wszystkich aptekach i skł. 
aptecznych lub w Wytwórni Magistra Wolskiego, 
Warszawa, Złota 14, tel. 263-05. 

Generalne przedstawiciel. na Polskę i Zagranicę 

T-wo Handlowe „PER AX". Sp. z o. o. 
Warszawa, Warecka 11. 10158 

woreczka 
znakiem 

    

  

CENY WĘGLA ZNIŻONE! 
Z O EZ 
W związku z urządzeniem własnych składów 
połączonych torem koiejowym mam możność 

obniżenia cen 

WĘGLA i KOKSU 
z pierwszorzędnych kopalń 

GÓRNOSLĄSKICH koncernu „PROGRESS* 

Przedsiębiorstwo M. DEULL, Vilio Handl.-Przemysł: 

BIURO — Jagiellońska 3, tel. 8-11 
Bocznica własna-Kijowska 8, tel. 999 

  

Anons! I= wt „Wiatr OG mórZza' P-e powieści St. Żeromskiego. 

Potężny dromat wschodu w 14-tu aktach. praw- 
dziwy wybuch wulkanu, konflikt uczuć żywioł 

Przepych, erotyka i sensacja. 

UWAGA: Wspaniała 
€-ty miesiąc rekordowego powodzenia i wyświetlania w Warszawie 
Nowe 10 % dźwiękowe arcydzieło „KULT CIAŁA” 

due rogu 1833 istnieje > 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

Mebie 
jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

m8 dogodnych warunkach 
I NA RATY. 

NADESZŁY NOWOŚCI. 
8324 

Ma tdgiąpienia 
skłep mięsa i wędiin 
na dogodnych warun- 
kach z mieszkaniem. 
Dowiedzieć się w ad- 
ministracji „Kurjera 

Wileńskiego” 

Poszukuję 
4—3 pokojowego 

mieszkania 
z wygodami, pożądane 
w centrum miasta. Oferty 
do admin. „Kurjera Wil.“ 

pod „S. M.“ 

KROJCZYNI 
sila pierwszorzędna wy- 
twornych magazynów w 
większych miastach przyj- 
mie posadę kierowniczą: 

  

  

    
  

  

dobrej, solidnej firmy, 

magazynu damskich mód, 
chętni przy instytucji 
ideowej, państwowej na 
prowadzenie wykwintnej 
pracowni sukien. Zgłosze- 
nia: 3-go Maja 7, m. 8, 
w pracowni. Tamże do 
sprzedania: suknie, bluzki 

i manekin. 

  

kradziony tytuł wyko- 
nawczy, wyd. na imię 

Zujewicza Augustyna, 
przeciwko Macuksjcisowi 
lgnacemu na 87 zł. i 20zł. 
opłat sądowych, zasądzo- 
nych na rzecz moją Są- 
dem Grodzkim w Ejszysz- 
kach—unieważnia się.     

stwo Handlowo - Komisowe* w Wilnie, ul. Zawalna 
45. Handeł towarami bakalejnemi *i chemicznemi. 
Właściciel — Ajzensztadt Wulf zam. w Wilnie, zauł. 
św. Michalksi 10. 1968/VI. 

  

13082. I. Firma: „Psachi Kinkulkin* w Walnie, ul. 

  

Sierakowskiego 12-— 1. Skup materjałów drzewnych 
celem odsprzedaży. Firma istnieje od 1931 r. Wła- 
ściciel — Kinkułkin Psachi zam. tamże. 1969/VI. 

DO REJESTRU HANDLOWEGO, DZIAŁ B, 
SĄDU OKRĘGOWEGO W WILNIE WCIĄG- 
NIĘTO NASTĘP. WPISY DODATKOWE: 

w dniu 21. XII. 1931 r. 
54. IX. Firma: „Towarzystwo dła Handlu Apteczny- 
mi i Perfumeryjnemi Towarami .J. B. Segall w Wil 
nie — Spółka Akcyjna*. Na członków komisji likwi- 
dacyjnej powołano Michała Zajdela, Markusa Deulla, 
Grzegorza Klugera, Aleksandra Chabasa i Nachmana 
Jakobi vel Jacobi. Zgłoszone likwidację spółki. 

+ 1970/VI. 

w dniu 22. XII. 1931 r. ® 

510. III. Firma: „Czerwonodworskie Zakłady Piwo- 

warskie — Spółka zograniczoną odpowiedzialnošcią“. 
Na likwidatora powołano Izaaka Brensztejna, zam. 
w Wilnie, ul. Stefańska 20 -— 2. Mojżeszowi Zand- 

bergowi cofnięto prokurę. Zgłoszono likwidację spół, 

ki. 1971/VI. 

Ogłoszenia. 
KURSY RADJOTECHNICZNE 5-miesięczne 

dla amatorów i pracowników przemysłu ra- 

djotechnicznego otwiera z dniem | lutego 

b. r. Towarzystwo Kursów Technicznych 
w Wilnie. Zajęcia teoretyczne będą połą- 
czone z zajęciami warsztatowemi (budowa 
aparatów) oraz w doświadczalni. Podania 

przyjmuje i informacyj udziela kancelarja 

Kursów (Wilno, ul. Holendernia 12, gmach 

Państw. Szkoły Technicznej) w godz. 17-- 19. 

  

  

Debr unkt! Do wynajęcia: |) Lokal 
v p nadający się na masarnię, 

tamże piwnicailodownia, 2' Piwiarnia z mieszkaniem, 
3) Stajnie zajazdowe. Wszystko w najlepszym puncie 
naprzeciw rynku. Szczegóły u właśc. Zarzecze 23, m l. 
  

  

UWAGA! — NOWOŚĆ! 

STAŁY ZAROBEK 
mają u nas intel. panowie oraz panie cd lat 24. 
Pierwszeństwo mają ci, którzy w akwizycji księ- 
garskiej już pracowali. Zgłosić się w g. 10—11. 

Mickiewicza 28—3. 

  400 

  

  “A 
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JEDWAB NATURALNY 
Sukno, wełna, materjały mebiowe, serwety 

Najtańsze źródło zakupu 

Z. KAZASKI Vienas Wielka 36. 

Jedyny w Wiłnie i na Kresach Konsygnacyjny 
dom towarowy fabryk: włókienniczych. 

Ceny ściśle fabryczne. 
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BBAJC! 

szek, 

„SZWAJCARSKIE 
są naturałnym łagodny 

czającym, ulatwiejącym 

  

wienia i działającym przeciwko otyłości. 

Sprzedają po 2 
apteki i składy apteczne 

„SZWAJCARSKIE GORZKIE ZIOŁA” 
(z marką „Kogut”) są stosowane 
przy chorobach: żołądka, ki- 

E O SWOJE ZDROWIEI 

obstrukcji i kamieni 
żółciowych. 

GÓRSKIE ZIOŁA” 
m środkiem przeczysz- 
funkcje organów tra- 

zł. za pudełko 
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W. Z. P. Nr. 10 

FABRYKA CHEMICZNO-FA; 

  

„AP.KOWALSKI wAssSzAWA. ы sdi Roza 

  

Poszukuję pracy 
ślusarskiej lub kowalskiej 
Mam pięcioletnią prak- 
tykę, ukończyłem wojsko- 
wy warsztat rusznikarski. 

  

Mikołej Raczyński, No- 
wogródek, majątek Nie- 

chrymowo. 

2000-4000 zł. 
potrzeba, 

udział lub pożyczka 
z objęciem posady. 

Oferty kierować do „Kur- 
jera Wileńskiego" pod 

„Powažne“ 2 
  

Poszukuję požyczki 
3000 zł., lub sprzedam 
dom drewniany z ziemią 
w-"Kolónii =" WiRsMIEĘ, 
wodociąg i elektryczność, 
Dowiedzieć się: Wielka 
32—2, od godz. 10—12 

Sawicki. 

  

"Uwaga Fryzjerzy! 
Z powodu wyjazdu sprze- 
daje się dobrze urządzo- 
ny. salon fryzjerski męski 
i damski. Cena dostępna. 
Adres w admin. „K.W.* 

Języki obce 
niemiecki, francuski 
włoski (konwersacja). 

Przygotcwywanie 

ze wszystkich przedmiot. 

do matury 
I egzaminów szkół śr. 
Lekcyj udzielają b prof. 
gimn. i studenci U. S. B. 
specjalną met. koncetrac. 
Zgłoszenia do Redakcji 
„Kurjera Wil." pod W.K. 

Obce języki 
FRANCUSKI 

NIEMIECKI 
ANGIELSKI 

ul. Św. lgnacego 9, m. 10 
w bramie. 10144 

Reemigrant 
z Rosji 

Rawicz-Stocki poszukuje 
pracy buchalteryjnej, os- 
tatnio pracował w Zagłę- 
biu Dąbrowieckiem jako 

magazynier. 

  

  

    

od godz. 35—ł i 4—8 
8434 

br. GINSBERG 
ehoroby skórne, wene 
ryczne i moezopłciowe 

Wileńska 3 
od godz. 8—1 i 4—8, 

tel. 587. 6677 
  

Lekarz-Dentysta 

J. Wiłkomirski 
ulica Wielka 19 

Porcelanowe korony 
i sztuczne zęby. 

Dr. SZY4WINOT 
choroby wenerycznne, 
skórne i moczopłciowe 

Wielka 19, 
od godz. 9—1 i 3—7 

Dr. med. M. LEWIĘ 
CHOROBY DZIECI 

Przyjmuje 10—11, 4/;—6 
Zawalna 28/30, tel. 5-85 

  

  

  

Akuszerka 

Mija Latnefoka 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz, 
ulica Kaszłanowa 7, m. 5. 
W. Z.P. Nr. 69. 8520 

Akuszerka 

Mda. DrZEDMA 
przyjmuje od 9 r. dc 7 w. 
przeprowadziła się 

uł. Mickiewicza 22, m. 9 
W. Z. Nr. 3093 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

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

Fi 

Pianino szonaze|- 
okazyjnie do sprzedania 

Niemiecka 4, m, 13. 

A ti 

NOWOOTWORZONA 
OLSKA P 

przy ul. Wielkiej 29. 

Poleca: codz. świeże 
mleko, masło, sery, ja, 
mleko zsiadłe, wędliny, 
iinne chłodne zakąski, 
napoje chłodzące oraz 

obiady domowe 
smaczne i zdrewe 

ód 70 gr. 

  

    

  

   

(E k S | 

Redaktor odpowiedziainy Witołd Kiszkis. | 
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