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Nowe drogi polityki handlowej 

  

Ogłoszone ostatnio rozporządzenia 

rządowe, wprowadzające od Nowego 

Roku zakaż przywozu do Polski licz- 

nych towarów, oraz podwyższające 

stawki celne na szereg przywożonych 

artykułów, należą do rzędu najpoważ- 
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niejszych posunięć gospodarczych na- 

szego państwa dokonanych w ostat- 

nich czasach. Bo też zarówno moty- 

wy, jak i cele gospodarcze powyż- 

szych rozporządzeń są niezwykle po- 

ważne. Z punktu widzenia stosun- 

ków, jakie wytworzyły się obecnie 

w dziedzinie handlu międzynarodo- 

wego, wprowadzone zakazy przywo- 

zowe i podwyżki ceł dadzą się ogólnie 

scharakteryzować jako środki obron- 

ne, zastosowane w. intencji ochrony 

własnego gospodarstwa narodowego 

przed ujemnemi dlań skutkami połi- 
tyki gospodarczej, w szczególności 

zaś polityki handłowej i walutowej 

państw zagranicznych. Z punktu wi- 

dzenia sytuacji wewnętrznej, można 

je określić jako zarządzenia, mające 

na celu stworzenie jak najlepszych 

warunków dla rozwoju rodzimej wy- 

twórczości, a przez rozwój: tej wy- 

twórczości, zmierzające do zwiększe- 

nia zatrudnienia, względnie przeciw- 

działania wzrostowi bezrobocia. 

Ujemny wpływ sytuacji między- 

narodowej i polityki handlowo-walu- 

towej państw, zagranicznych na nasze 

interesy eksportowe jest widoczny. 

Eksport nasz w roku 1930 zmniejszył 

się w porównaniu z rokiem 1929-ym 

o 21 proc., a w roku 1931 skurczył się 

o dalsze 22 proc. Jedynie dziękei 04- 

romnym wysiłkom w dziedzinie jed- 

noczesnego zmniejszenia przywozu, 

udało nam się w obu ubiegłych latach 

utrzymać czynne saldo bilansu han- 

dlowego, t. j. przewyžkę wartości wy- 

wozu nad przywozem, niezbędną dla 

Polski z punktu widzenia t. zw. bi- 

łansu płatniczego. Jesteśmy krajem 

dłużniczym, to też nie wolno nam po- 

zwolić sobie obecnie na „łuksus* 

jemnego bilansu handlowego, gdyż 

pieniężne zobowiązania zagraniczne 

spłacać dziś możemy, w okresie cał- 

kowitego niemal zamarcia ruchu ka- 

pitałów w skali światowej, 

aa 

jedynie 

środkami, uzyskanemi z eksportu. 

W ciągu tych dwóch lat ostatnich, 

pomimo ciężkiej sytuacji, Połska nie 

uciekła się do stosowania w obronie 

swego bilansu płatniczego takich środ 

ków, 

podwyżki ceł, ograniczenia dewizowe 

it. p. Na drogę stosowania tych za- 

jak zakazy przywozu, masowe 

rządzeń reglamentacyjnych / weszły 

jednakowoż państwa zagraniczne. 

Niemcy, nasz najbliższy sąsiad za- 

chodni, z którym mieliśmy najbar- 

dziej intensywną wymianę towarową, 

stale śrubowały stawki celne, godzą- 

ce w nasz wywóz, to też w rezultacie 

eksport nasz do tego kraju spadł w 

porównaniu z rokiem 1930 o prawie 

50 proc. 

W drugiej połowie 1931 r., w wy- 

niku spadku funta szterlinga, a na- 

stępnie, wejścia Anglji na drogę pro- 

tekcjonizmu celnego, rozpoczęła się 

w całym świecie formalna wojna cel- 

na między państwami, w której głów- 

ną broń stanowią: podwyżki ceł, za- 

kazy przywozu i ograniczenia dewi- 

zowe..Z krajów europejskich, stawki 

celne, oprócz Anglji, podniosły bardzo 

wydatnie Francja, Holandja, Niemcy, 

Grecja, Węgry, Łotwa, Litwa i t. d., 

wprowadzając jednocześnie szereg in- 

nych zarządzeń, bezpośrednio, bądź 

pośrednio, zmierzających do ograni- 

czenia importu zagranicznego, forso- 

ograniczających 

Polski. 
wa godzą bardzo boleśnie w nasze in- 

teresy i właśnie teraz nadchodzi pora, 

w której zaczynają one działać inten- 

sywniej. 

Zakazami przywozu i podwyżka- 

mi celnemi, zastosowanemi w drugiej 

połowie 1931 r, naprzykład, przez 

Francję, dotkniętych zostało około 

70 proc. towarów, wywożonych przez 

nas do tego kraju. W obecnym stanie 

rzeczy, po wprowadzeniu przez Fran- 

cję podwyżek ceł i ostatnich zarzą- 

dzeń kontyngentowych, wywóz nasz 

do Francji, dotychczas wzrastający, 

zmniejszy się w 1932 r. o 40—45 proc. 

Podobnie przedstawia się ta sprawa 

w stosunku do szeregu innych kra- 

jów. 

Z-reglamentacją handlu zagranicz. 

nego i utrudnieniami dla importu po- 

łączone są zwykle wspomniane ogra- 

niczenia dewizowe. Połegają one na 

przepisach utrudniających, a w wielu 

wypadkach wręcz uniemożliwiających 

eksporterom uzyskiwanie ich należ- 

ności od importerów. Szereg takich 

mniej, lub więcej ostrych przepisów 

obieg dewizowy 

wprowadziły Niemcy, Włochy, Aust- 

rja, Czechosłowacja, Hiszpanja, Por- 

tugalja, Węgry. Danja, Szwecja, Jugo- 

sławja, Grecja i inne. Ograniczenia 

dewizowe niemniej ugodziły w eks- 

port Polski, jak podwyżki stawek cel- 

nych i zakazy przywozu. Wprowadzo- 

ne, naprzykład. w październiku 1931 

r. przez Austrję przepisy dewizowe 

oddziałały niezwykle ujemnie na i tak 

« już- osłabiony uprzedniemi zakazami 

‚ 1 głęboko przemyślany. 

wania natomiast eksportu produktów 

swej wytwórczości. Środki reglamen- 

i zwyżkami ceł austrjackich wywóz 

Polski i zmusiły nas niedawno do za- 

warcia z Austrją t. zw. umowy kom- 

pensacyjnej. Wytworzyła się bowiem 

taka sytuacja, że eksporterzy polscy 

spłacali swe zobowiązania bez ogra- 

niczeń, nie mogąc natomiast zainka- 

sować swych należności od Austrja- 

ków. 

W tych warunkach równowaga 

naszego obrotu towarowego z innemi 

krajami została poderwana. To też 

wbrew swym intencjom musiała Pol- 

ska wejść również na drogę regłamen- 

tacji przywozu zagranicznego, bo dro- 

ga ta narzucona nam została przez 

politykę handlową państw zagranicz- 

nych. Musieliśmy bronić nasze gospo- 

darstwo państwowe przed zalewem 

obcego towaru i zastosować te Środki, 

jakie zastosowano w stosunku do nas, 

nie wprowadzając jednak ograniczeń 

dewizowych. 

Stwierdzić należy, że w samą porę 

rząd wydał zakazy przywozowe. Roz- 

porządzenie w sprawie tych zakazów, 

zarówno w swych przepisach zasadni- 

czych, jak i w zestawieniu towarów, 

objętych nową regłlamentacją, świad- 

czy, że problem ten został należycie 

Zawiera ono 

między innemi ważne postanowienie, 

zezwalające Ministrowi Przemysłu i 

Handlu na zwalnianie wymienionych 

w rozporządzeniu towarów od zaka- 

zu przywozu. Uprawnienie to powin- 

no być wykorzystane przedewszyst- 

kiem przez rząd w stosunku do to- 

które nie będą 

stawiały przeszkód eksportowi pol- 

warów tych krajów, 

skiemu. Będzie to przedewszystkiem 

nasza broń w stosunku do Niemiec. 

Jeżełi Niemey do dzisiejszego dnia 

nie zdecydowały się na ratyfikowanie 

polsko-niemieckiej handlo- 

wej, jeżeli nie cofną w stosunku do 

nas wydanych ograniczeń  importo- 

wych i nie zańiechają czynienia dal- 

szych trudności naszemu eksportowi, 

to będziemy mogli poszukać sobie in- 

nych krajów, od których zakupimy 

umowy 

tacyjne, zastosowane przez te „pońśliogpotrzebne nam towary. wzamian za 

    
AT" 

ž 145876 
® 

ci 

artykuły sprzedane tym krajom przez 

Polskę. Na podstawie ogłoszonych roz- 

porządzeń mamy więc możność prze- 

suwania kierunku naszego importu i 

eksportu w sposób, dający nam jak 

największe korzyści. 

W tym samym kierunku wykorzy- 

stane również będą mogły być roz- 

porządzenia, podwyższające stawki 

celne na szereg towarów, oraz wpro- 

wadzające ulgi celne. Ulgi te, które 

przewidziane są w rozporządzeniach, 

winny być stosowane przedewszyst- 

kiem dla towarów, przychodzących z 

tych krajów, które nie będą stawiały 

przeszkód naszemu wywozowi. Nie- 

zwykle ważnem jest jedno z rozporzą- 

dzeń, które, podnosząc wydatnie staw- 

ki celne na niektóre owoce południo- 

we (jabłka, pomarańcze, cytryny i 

banany), towary kolonjalne (herbata, 

kawa, kakao), oraz surowce włókien- 

nicze, przewiduje znaczne ulgi celne 

w wypadku przywozu tych towarów 

przez porty polskie. Zmierza ono do 

uwolnienia Polski od drogiego obcego 

pośrednika (szczególnie pośrednictwa 

niemieckiego), i do nawiązania bez- 

pośrednich stosunków wymiennych z 

krajami produkującemi te towary. 

To jest ta nowa droga, na którą 

wchodzi połska polityka handlowa, 

oparta o nowe zarządzenia reglamen- 

tacyjne i celne. W dzisiejszej sytuacji 

stwierdzić należy, że jest to droga 

jedynie właściwa i słuszna. Niewątpli- 

wie więc cała polska opinja publicz- 

na, w uznaniu ważkich motywów, 

jakiemi kierował się rząd, wydając 

omawiane rozporządzenia, solidarnie 

wypowie się po ich stronie. J. R. 

Zwycięski 
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Przygotowania do konferencji 
rozbrojeniowej. 

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

ferencji rozbrożeniowej poświęconych 
będzie wyłącznie dyskusji generalnej, 

następnie odbędą się wybory komisyj 

Dowiadujemy się, że min. Zaleski 
nie wezmie udziału w konferencji re- 
paracyjnej w Lozannie. Polskę bę- 
dzie reprezentować min. Mrozowski 
drugi delegat polski na konier. ha- 
ską. 

Min. Zaleski około 20 b. m. uda 
się do Genewy na styczniową sesję 
Rady Ligi Narodów, która jak wia- 
domo będzie do pewnego siopnia 
wstępem do konferencji rozbrojenio- 
wej rozpoczynającej się dn. 2 kutego 
r 

W drugiej połowie stycznia spo- 
dziewać się również należy wyjazdu 
do Genewy delegacji polskiej na kon- 
ferencję pozbrojeniową. Ostateczny 
skład delegacji znany będzie dopiero 

koło 15 b. m. 

Według dotychczasowych przypu- 

marsz wojsk 
na Czin - Czou. 

Zajecie miast Goubantsy, Da-Gu- -Czan, Pań- Szan 
i Inkou. 

MOSKWA. 2.1. (Pat) Korespon- 

denci sowieccy podają, że akeja ja- 

„pońska przeciwko Czin-Czou rozwiia 

się dałej pomyślnie. Japończycy opa- 

nowali już miasta Goubantsy, Da-Gu- 

Czan, Pań-Szan i Inkou oraz szereg 

ważniejszych punktów strategiez- 

nych w rejonie" kolei mukdeńsko- 

pekińskiej. W-g obliczeń sowieckich, 

Jpończycy zgromadziłi w południowej 

Mandżurji 40-tysięczną armję, rozpo- 

rządzającą  wszystkiemi rodzajami 

broni 

Pogłoski sowieckie o koncentracji 
wojsk angielskich w połudn. Mandżurji 

MOSKWA. 2.I. (Pat.) Do prasy so- 
wieckiej donoszą, że brytyjskie wła- 
dze wojskowe w Chinach postanowiły 
wysłać do Tań-Szaniu większe od- 
działy wojska, komentując toe konie- 
cznością obrony interesów angielskich 

w tym rejonie. W kołach japońskich 
natomiast uważają, że Anglja, wzmae- 

iająe swe oddziały na południu Man- 
dżurji, chce w ten sposób okazać po- 
moe władzom chińskim. 

  

szczeń kilka pierwszych tygodni kon- 

konferencji. Przez czas pracy tych 
komisyj ministrowie spraw zagrani- 
cznych poszezególnych państw nie bę. 
dą obeeni w Genewie. Zjadą się do- . 
piero na majową sesję Rady, kiedy 
to, według wszelkiego prawdopodeo- 
bieństwa, będą już opracowane wnie- 
ski poszczególnych komisyj konie- 

rencji. 
ERKSA PTSS 

Marszałek Piłsudski na Zamku 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 
Dziś o godzinie 1 w peł. p. Marsza- 

łek Piłsudski przybył na Zemek, gdzie 
) żył życzenia noworoczne Panu Pre- 

Rzeczypospolitej. Pobyt 
Piłsudskiego na zamku 

   
M arszałka 
trwał 1 godzinę. 

  

japońskich 

wkroczenie czołowych wojsk 
iapońskich de Czin-Czau. 
TOKJO. 2.1. (Pat.) Wedle donie- 

sień Reutera, awangardy japońskie 
wkroczyły do Czin-Czou dziś o godzi- 
nie 6-ej rano. Jak przewiduja, więk- 
sze oddziały wejska wkroczą do mia- 
sta w dniu jutrzejszym. 

MUKDEN. 2. I. (Pat). Jak donoszą 
do Czin-Czou wkroczyły główne bry- 
gady gen Kamury. 

Flaqa narodowa Mandżurii. 
MOSKWA. 2. I. (Pat). Według doniesień 

prasy sowieckiej, z dniem 1 stycznia miała 
być podniesiona w całej Mandżurji nowa 
flaga narodowa o kolorach czerwonym, żół- 
tym i niebieskim. Barwy ie stanowić mają 
symbol łączności pomiędzy trzema głównemi 
narodowściami, zamieszkującemi Mandżurję, 
mianowicie Mongołami, Mandżurami i Ko- 
reańczykami. Nowy sztandar ma również 
stanowić symboł państwowy niezależnego 
państwa mandżurskiego, którego utworzenie 
oczekiwane jest w najbliższym czasie. 

  

Przed konferencją w Lozannie. 
Niemcy grożą. 

. PARYŻ. 2.1. (Pat). Według informacyj nie- 
о h dzienników francuskich, Niemcy roz- 

w” Londynie ożywioną akcję cełem 
niedopuszczenia do zbliżenia francsko-angiel- 
skiego w sprawie reparacwj. Niemcy grożą, 

gdyby konferencja w Lozannie 
anowiska przychylnego względem 

emieckich, Niemcy nie zawahają 

  

   

  

  
życzeń ni 

  

się ogłosić moratorjum na wszystkie swoje 
zobowiązania wzgłędem zagranicy, zarówno 
rządowe, jak i prywatne, co dotkliwe od- 
czuć się da Anglji. Jak wiadomo, kredyt 
prywatny, udzielony przez Anglików nie- 
mieckim  sferom  finansowo-przemyslowym 
oraz samorządóm, przekracza 1*/* miljarda 
marek w złocie. 

Uzgadnianie poglądów. 
LONDYN. 2.I. (Pat). Rzeczoznawca repa- 

racyjny rządu angielskiego L. Leith Ross we 
wtorek rozpocznie rokowania w Paryżu w 
sprawie wyjaśnienia poglądów Anglji i 
Francji na sprawę moratorjum reparacyjne- 
go. W Londynie liczą na to, iż rokowania te 
potrwają trzy dni 

W: dniu 8 stycznia Leith ,Ross powróci 
do Londynu i złoży sprawozdanie Mac Donal 
dowi, którego powrót z urłopu w Szkocji 
ma nastąpić za tydzień. Według informacyj 
Jondyńskich Mac Donald przyjazd swój miał 
przyśpieszyć o 4 dni w celu przyjęcia prem- 

jera Lavala, który przyjął podobno zaprosze 

nie Mac Donalda i przybyć ma — jak utrzy- 

    

mują w kołach miarodajnych w dniu 9 i 10 
stycznia do Chequers. 

Celem spotkania obu premjerów ma być 
uzgodnienie dalszego postępowania w kwest 
jach raparacyj i długów. 

Koła angielskie przyjmują zasadniczo te- 
zę francuską co do utrzymania planu Youn- 
ga i ogłoszenia nowego moratorjum na dal- 
sze trzy lata. Istnieją poważne szanse całko- 
witego uzgodnienia taktyki Francji i Anglji 
na konferencji w Lozannie wobee Niemiec 
jako dłużnika reparacyjnego. Rozbieżność 
panuje natomiast co do taktyki, jaką nale- 
żałoby zastosować wobec Ameryki jako wie 
rzyciela długów wojennych. W londyńskich 

kołach panuje obawa, że wspólny krok 
wszystkich państw, jakie będą brały udział 
w konferencji łozańskiej, domagających się 
zawieszenia spłaty długów tych państw wo- 
bec Ameryki na czas trwania moratorjum, u- 
dzielonego Niemcom, spotka się z odmową 
Ameryki, stawiając Angiję, jako dłużnika, w 
ciężkiem położeniu. W Anglji liczą na to, że 
wystąpienie Anglji, odrębne od innych i po- 
wołujące się na deklarację Balfoura, może 
uzyskać w Ameryce szanse powodzenia, oraz 
że Ameryka zgodzi się udzielić pewnych 
ulg w spłacie długów Anglji, znajdującej się . 
w innej sytuacji, niż Francja. Wobec tego 
w kołach angielskich przeważa opinja, że 
konferencja w Lozannie nie powinna pro- 
wadzić do współnego wystąpienia, lecz po 
ustaleniu zasady pozostawić każdemu z 
państw indywidualną drogę zwrócenia się do 
wierzyciela amerykańskiego. Zagadnienie to 
ma być jednym z głównych tematów rozmo- 
wy „Mac Donalda z Lavalem. 

SEL TE E TE TT 

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczrą! 

PERO TTWEPOEKYORAZZZOOTRZARE ZI 
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Zgon prof. Wyseckiego. 

Wczoraj zmarł nagle w Warszawie 
na udar serca prof. Politechniki Wy- 
-Socki. 

Zmarły był wybitnym elektrotech- 
nikiem i przed kilku dniami bawił w 
Wiłnie z związku z przyjęciem nowej 
rożdziełni w elektrowni Wileńskiej. 

Prezydent p. Folejewski w imieniu 
Magistratu m. Wiłna przesłał wczoraj 
Senatowi Politechniki i rodzinie pisma 
z wyrazami kondolencji. 

Odznaczenie 
marsz. Raczkiewicza. 

WARSZAWA. 2. I. (Pat). J. K. M. 
Albert, król Belgów, nadesłał p. mar- 
szałkowi Senatu Władysławowi Racz- 
kiewiczowi wielką wstęgę orderu Le- 
opołda, której insygnia zostały panu 
marszałkowi wręczone przez posła kró 
lestwa Belgji w Warszawie. 

Rektorowie Wyższych Uczeini 
u min. Jędrzejewicza. 

WARSZAWA. 2. I. (Pat). Pan 
minister wyznań religijnych i oświe- 
cenia publicznego Jędrzejewicz przy- 
jał na audjencji w dniu 2 b. m. Ich 
M. M. rektorów wyższych uczelni, w 
związku z wiadomościami o zamierzo- 
nej nowelizacji ustawy o szkołach aka- 
demickich. Panowie rektorzy zgłosili 
się do współpracy z Ministerstwem w 
tym zakresie. 

Pan minister autorytatywnie stwier 
dził, że pogłoski o zamierzonem jako- 
by zniesieniu autonomji uniwersytec- 
kiej w żadnej mierze nie odpowiadają 
rzeczywistości. 

  

    

W.-min. Koc komisarzem 
rządowym w Banku Polskim. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Wobec ogłoszenia ustawy zatwier- 
dzającej zmiany w statucie Banku Pol 
skiego, min. skarbu mianował podse- 
kretarza stanu p. Koca komisarzem 
rżądowym w Banku Polskim. 

Motywem nominacji p. Koca na 
to stanowisko jest dążność do ściślej- 
szego skoordynowania polityki w za: 
kresie obrotu pieniężnego Ministerstwa 
Skarbu i Banku Polskiego. Praktyka 
dołąd wykazała, że stanowisko komi- 
sarza rządowego w formie poprzedniej 
nie dawało możności obopólnej pene- 
tracji myśli nad zagadnieniami polity- 
ki dewizowej i kredytowej. Obecnie 
współpraca ta zostanie oparta na szer 
szej płaszczyznie. Przez wejście komi- 
sarza rządowego w skład Rady Nad- 
zorczej Banku, powstaje skuteczna for 
ma kolaboracji i większa jej elasty- 
czność. 

Cukier polski do Indyj. 

GDYNTA. 25 1. (Pat) "W *tych 
dniach odszedł do lndyj Wschodnich. 
pierwszy wielki transport cukru pol- 
skiego na angielskim parowcu .,Pen- 
silva, który zabrał do Bombaju 6400 
ton cukru. 

  

Zgon gen. Pau. 
PARYŻ. 2.1. (Pat.) Gen. Pau, który zmarł 

w dn. 2 b. m. rano w wieku lat 83, brał 
czynny udział w wojnie francusko-pruskiej 
w latach 1870—71. W czasie wielkiej wojny 
gen. Pau dowodził armją alzacką, poczem 
pełnił rozmaite funkcje w misjach francus- 
kich w Belgji, Rosji, Szwecji, Grecji i Ru- 
munji. 

Najwyższe władze wojskowe 
Francji. 

PARYŻ. 2.1. (Pat.) Na wniosek mi- 
nisterstwa wojny rada ministrów za- 
twierdziła dekrety, utrzymujące gen. 
Weyganda na stanowisku wiceprezy- 
denta wyższej rady wojennej i usta- 
lające skład tej rady na rok 1932. 
Wyższa rada wojenna na rok 1932 
składać się będzie z trzech marszał- 
ków Francji: Petain'a, Lyautey'a, 
Franchet d'Esperey'a. Wśród 15 ge- 
nerałów dywizji, wchodzących w 
skład rady wojennej figurują między 
innymi generałowie Gourand, Guilla- 
umat, Debeney. 

Złoto wciąż płynie do Francji. 
PARYŻ. 2.1. (Pat) W połowie grudnia 

roku ub. pocztą lotniczą holenderskiej kom- 
panji przywieziono do portu łotniczego w 
Le Bourget pod Paryżem około 20 tysięcy 
kg. złota wartości 30 miljonów fr. frane. 
Kruszec wysłano z Amsterdamu pod adre- 
sem kilku większych banków paryskich. 

Dr. med, EM. CHOLEM 
Urolog. 

Choroby nerek, pęcherza i dróg moczowych 

Jagiellońska 8, tel. 10-63. 
Przyjmuje 12—2 1 57 
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Skandal czy zagadka? 
Mam na myśli tajemniczą, absor- 

bującą obecnie wszystkich  historję 

istotnie planowanego czy też może 
tylko wyimaginowanego zamachu na 
ambasadora japońskiego w Moskwie. 

Odtwórzmy całą aferę od począt- 
ku, tak jak ją ujmuje urzędowy ko- 

munikat Tassa: 

Wysoki urzędnik Komisarjatu Ko- 
munikacji Godicki złożył kollegjum 
GPU pisemne zeznanie, w którem ko- 
munikował, że od trzech lat łączy 50 
zażyła znajomość z pierwszym sekre- 
tarzem poselstwa czechosłowackiego 
w Moskwie Vanek'iem. Znajomość ta 
zawarta została przypadkowo. Prze- 
szła natomiast w zażyłość dzięki 
wspólnemu zamiłowaniu do groma- 
dzenia antyków i dzieł sztuki. 

Znajomość trwała czas dłuższy, lecz 
nigdy nie poruszano spraw politycz- 
nych. Dopiero stosunkowo niedawno 
dr. Vanek skierował rozmowę na te- 
mat stanu kolejnictwa w ZSRR i za- 
сга wypytywać o dane z tej dziedzi- 
ny. Szczególnie go interesowała bu- 
dowa nowych linij. Napotkawszy na 
wyraźną niechęć Godickiego w kie- 

   

' runku ujawniania tajemnic państwo- 
wych, sekretarz poselstwa czechosło- 
wackiego dał za wygraną. 

W początkach grudnia r. ub. roz 
mowy między dwoma zbieraczami an- 
tvków znowu zaczęły się obracać do- 
koła tematów politycznych. Tym ra 
zem interesował się dr. Vanek nie 
zwykle wypadkami w  Mandżurji. 
W jednej z rozmów na temat wojny 
chińsko-japońskiej wygłosił dr. Va- 
nek uwagę, że „gdyby w Moskwie do- 
konany został zamach na ambasadora 
japońskiego Hiroto, wywołałoby to 
wojnę japońsko-sowiecką*. Godicki 
aluzję dyplomaty czeskiego puścił 
imimo uszu, uważając ją za žartobli- 
wą, wypowiedzianą mimochodem u- 

wagę, bez jakiegokolwiek znaczenia. 
Jednak po kilku dniach dr. Vanek 
znowu skierował rozmowę na temat 

konfliktu na Dalekim Wschodzie, a 
następnie zwrócił się do Godickiego 
z poważną propozycją dokonania za 
machu na japońskiego ambasadora. 
dowodząc, że byłby to czyn o wiel- 
kiej doniosłości. Dr. Vanek usilnie na- 
mawiał Godickiego, by porzucił swe 
skrupuły. M. in. zaznaczył, że nie 

chodzi ostatecznie o bezwarunkowe 
zamordowanie Japończyką. Wystar- 
czyłoby poprostu strzelić parę razy 
z zardzewiałego rewolweru w szybę 
auta, któremby przejężdżał Hiroto 
przez którąkolwiek z ulic Moskwy. 

Dr. Vanek stawał się coraz natar- 
czywszy. (odieki uświadomił sobie 
doniosłość niebywałego zamachu na 
autorytet i bezpieczeństwo Sowietów. 
Zrozumiał do jak ohydnej roli prowo- 
katora wojny chce go dyplomata cze- 
chosłowacki użyć. Nie zwlekając ani 
chwili dłużej, postanowił Godicki za- 
wiadomić o wszystkiem GPU. Wyni 
kiem tego jest niniejsze zeznanie. 

Co nastąpiło potem— wiemy. GPU 
zawiadomiło niezwłocznie Komisarza 
Spraw Zagranicznych Karachana, a 
ten zwrócił się do czechosłowackiego 
chargć d'affaires w Moskwie z kate- 
gorycznem żądaniem opuszczenia 
przez d-ra Vaneka granie Rosji. Žą- 
daniu temu narkomindiela stało się 
zadość. W kiłka godzin później pociąg 
unosił skompromitowanego dyploma- 
tę czeskiego via Warszawa ku Pradze. 
Stało się to zgodnie z przyjętemi w 
świecie dyplomatycznym zwyczajami, 
że wspomnimy chociażby o równie 

szybkim wyjeździe z granie Polski 
zamieszanego w aferę szpiegowską 
zastępcy attachć wojskowego Sowie- 
łów w Warszawie Bogowoja. 

Dr. Vanek złożył w  czeskiem 
M-stwie Spraw Zagran. wyczerpujące 

  

   

   

  

zeznanie, którego treść w skróconej 
formie również znamy. Jak było 40 
przewidzenia, dyplomata czeski wy- 
piera się, niczem na chrzcie świętym 
intencji, przypisywanej mu przez Go- 
dickiego. Ba, nawet odpłacił temu 
ostatniemu pięknem za nadobne inkry 
minując Godickiemu zapłątanie kilka 
miesięcy temu w podejrzaną aferę 
pewnego urzędnika kancelaryjnego 
w poselstwie czechosłowackiem w 
Moskwie. Godicki miał mianowicie 
zwabić owego urzędnika do swego pry 
watnego mieszkania, a następnie u- 

siłował pociągnąć go za język, by u- 
zyskać tą drogą szereg kompromitu- 
jących poselstwo / czechosłowackie 
wiadomości. W każdym zaś razie on, 
Vanek, o żadnym planie zamachu nie 
wie, tematów podobnych z Godickim 

„nie poruszał i wogóle uważa się za 
ofiarę intryg i machinacyj. GPU. 

Tak się przedstawie meritum spra- 
wy w dwóch, sprzecznych ze sobą in- 
terpretacjach: sowieckiej i czechosło- 
wackiej. Która interpretacja jest bliż- 
sza prawdy? Trudno na to z całą sta- 
nowczością odpowiedzieć. Z jednej 
strony Godicki w całem swem zezna- 
niu wszystkiego nie mógł z palca wy- 
ssać. Dymu bez ognia nie bywa. Sam 
dr. Vanek nie zaprzecza, iż łączyła go 
z Godickim znajomość. Można po- 
wątpiewać, by znajomość ta ograni- 
czała się jedynie do antyków i dzieł 
sztuki. Świadczy o tem chociażby fakt. 
że dr. Vanek znał Godickiego nietyl- 
ko jako miłośnika antyków lecz 
jako szpiela, który usiłował wydobyć 
od innego urzędnika czechosłowac 
kiego jakieś wiadomości. Wiedząc o 
tem, dr. Vanek nie zerwał z Godic- 
kim stosunków towarzyskich, a tyl- 
ko spotykał się z nim nadal, korzy- 
stał z jego uprzejmości, chociażby 
w postaci dostarczanych biletów do 
teatru i t. p. Nie wydaje się to być 
zbyt pochlebnem świadectwem dla 
czechosłowackiego dyplomaty. Wre- 
szcie trudno przypuścić, by sam pre- 
zes Rady Komisarzy Ludowych Mo- 
łotow opierał się na czystem zmyśle- 

niu GPU. wygłaszając na sesji czer- 

wonego parlamentu znamienne sło- 
wa: „Istnieje systematyczna prowo- 
kacja naszych wrogów,  zmierzają- 
icvch do wciągnięcia ZSRR w wir 
wojny... Próba zorganizowania ręka- 
mi prowokatorów zamachu na ja- 

pońskiego ambasadora Świadczy 0 

tem, że wrogowie nasi nie cofną się 

przed niczem, by rozpętać wojnę i 

zaatakować  Sowiety..*. Coś tam 
więc dr. Vanek musiał przeskrobać. 

Z drugiej jednak strony, jaki in 

teres miałaby Czechosłowacja w w;y- 

wołaniu wojny pomiędzy Rosją a 
Japonją? O ile jakie państwo mogło- 

by wykorzystać zaszachowanie Japo- 

nji przez Sowiety, to jedynie tyłko 

Chiny. Jednak ambasador japoński w 

Moskwie oświadczył za pośrednic- 

twem prasy japońskiej wyraźnie, że 

Chiny w całej tej sprawie palców nie 

maczały. Zemsta osobista zdaje się 

być również wyklezona. Śmiesznie 

bowiem wyglądałaby zemsta dyplo- 

maty, który namawia urzędnika so- 
wieckiego do... wybicia przynajmniej 

szyby w aucie ambasadora Hiroty i 

to przy pomocy zardzewiałego rewol- 

weru. 

Gdzież więc prawda? Na ten te- 

mał krąży mnóstwo domysłów. We- 

dłpg jednych, GPU zainscenizowało 

całą historję próby zamachu, by przez 

swój „szlachetny gest* zjednać dla 

Sowietów wdzięczność Japonji, któ- 

rej podobno panicznie ZSRR się boi 

i przed której interwencją zbrojną 

drży. Według innej wersji. sekretarz 

poselstwa czechosłowackiego działał 

w interesie czeskiego przemysłu wo- 

        

   

    

Studenckie raje w Paryżu. 
„„Bierzemy „oto (autobus) But- 

tes Chaumont i jedziemy... jedziemy... 

Boże cóż to za bez końca ulice, bezliki 

domów, koszmary kamienie, strugi 

«chodników, okien migających setki. ty 

siące, setki i tysiące mijających się 
ludzi, sklepików z jadłem. z ubrania. 
mi. z meblami! Ileż na każdym kroku 
_„marszandewinów*, dokąd wchodzą 

i wychodzą Śpieszący się ludzie po 
wypiciu szklanki cierpkiego, taniego 
wina, lub wrzącej, słodkiej kawy! Jak 

- 10 się przez wieki całe zbiegało i zbie- 

rało w jedno miejsce, to właśnie nad 
łeniwie, w płaskich brzegach płynącą 

Sekwaną, by stworzyć takie olbrzymie 

zbiorowisko: Paryż. Dziwnie zatraca 

człowiek swoje smuteczki i osobiste 
myśłątka w takim tłumie ludzi i do- 

mów pełnych ludzi... Poczucie, że się 

jest jedną z tych miljonów istot, że 

zniknięcie, nawet takiej, która intere- 

suje tysiące, niewiele zrobi znaku na 

tych oto ulicach, domach i tłumie, 

sprawia jakieś roztopienie się osobv- 
wości, które bywa kojące. е 

Ale oto zielone grzbiety des for- 
łifs, dawnych fortyfikacyj, zniesio- 

mych już kilkadziesiąt lał temu, a 

jeszcze dawniej rozpartych przez roz- 

rastające się rojowisko ludzkie. Z te 

go gruntu uczyniono prześliczny 

Park Mont-Souris (Mysia Górka), kę- 

dy w bezpošredniem sąsiedztwie mie- 

szczą się pracownie malarskie i rzeź- 

biarskie, dawniej np. Wiwulskiego, 

(tam właśnie tworzył pomnik Grun: 

wałdzki), a teraz Black'a i innych. 

Pośród sztucznych skał i łąk szma- 

  

ragdowej zieloności, kląbów i jezio- 

rek, pod cieniem starych kasztanów. 

spoczywają pracowite matki rodzin, 

doglądając bawiących się dzieci z ro- 

botą w ręku, wypracowani do ostal- 

nich żył robociarze drzemią w jesien- 

nem słońcu z fajką w obwisłych gę- 

bach. Ubrania tych ludzi są bardzo 

biedne, twarze blade i wymęczone, 

dzieci wątłe. 

Przeszedłszy szeroką, prostą, aż 

się oko gubi, ulicę, Bulwar Jourdan. 

stajemy wobec zbiorowiska nowiut 

kich, wspaniałych pałaców, poza któ- 

remi rozciąga się inna osobliwość Pa - 

ryża: les zones. Gdzież iść pierwiej? 

Czy do szczytów cywilizacji i kom- 

„fortu? Czy do dna nędzy i zdziczo- 

nia? 

Zones oblepiają stolicę Światła. 

ville lumiere, jak trąd, jak bagno. 

Z całego świata przybyli chciwi chle- 

ba łudziska, miejscowi bezrobotni. i 

najniżsi pracownicy miasta—gałga- 

niarze, śmieciarze, tragarze, czyści- 

ciele kanałów i tysiące innych niewo! - 

ników, nie mających na przyzwoite 

mieszkania, zbierało sobie odpadki 

materjałów budowlanych, papę, pu- 

dełka od sardynek i przerdzewiale 

blachy, maty i licho wie co, a z tego 
kleciło szałasy, w których zagnieź- 
dzili się z rodzinami. Porobili= koło 

tych nor ogródeczki, napłodzili dzie 

ci, i mnożyli się nie znając Boga, praw 

ni podatków! Jest to dzika dźungła, do 

której docierają dzielni księża i sta- 

rają się uchrześcijanić tych. pogan: 

ale jak się popatrzy na to jedyne na 
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DWUDZIESTOLECIE HARCERSTWA 
NA WILENSZCZYZNIE! 

Wobec przypadającej w roku 1932 dwudziestej rocznicy powstania 

Organizacji harcerskiej w Wilnie, Zarząd Oddziału Wileńskiego Związku 

Harcerstwa Polskiego postanowił uczcić tę rocznicę przez wydanie Księgi 

Pamiątkowej, poświęconej historji powstania i rozwoju ruchu skautowego 

na ziemiach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej oraz przez zorganizo- 

wanie Muzeum harcerskiego. 

Ażeby rzetelnie wywiązać się z tego zadania, należałoby oprzeć się 

na ścisłych danych, których, niestety, z okresu pierwszego dziesięciolecia, 

niema w archiwum Zarządu Oddziału, a to ze względu na kospiracyjny 

charakter ówczesnej pracy. 
W celu więc uratowania rozproszonych pamiątek, zebrania materjału 

do historji organizacji oraz ustalenia dokładnej listy byłych Kresowyci: 

Harcerek i Harcerzy, Zarząd Oddziału zwraca się z gorącym apelem 

do wszystkich, którzy kiedykolwiek byli w szeregach harcerskich na Wi. 

leńszczyźnie, do wszystkich byłych Druhen i Druhów, abyście odświeżyłi 

w swej pamięci chwile, a nieraz całe lata spędzone w organizacji i bez- 

zwłocznie nadesłali dokładny swój adres, co da możność zarejestrowania 

Was, przesłania Wam kwiestjonarjuszy i w miarę możności uzupełnienia 

przy Waszej pomocy zebranych już wiadomości i szczegółów. 

Szczególnie rodziny nieżyjących już harcerek i harcerzy proszone są 

o nawiązanie kontaktu. 
W księdze pamiątkowej zamierzone są również działy poświęcone 

udziałowi Harcerstwa naszego w polskim wysiłku zbrojnym oraz w orga: 

nizowaniu ruchu harcerskiego na emigracji w Rosji. 

Zgłoszenia wraz z dokładnym adresem przyjmują: 

1) Zarząd Oddziału Z. H. P. — Wilno, Pałac Reprezentacyjny Rzplitej 

2) Ks. Kanonik Zygmunt Lewicki — Mickiewicza 19. 

3) Prof. Dr. Wacław Dziewulski — Zakretowa 21. 

4) Ewa Makowska-Gulbinowa — Bonifraterska 8. 

5) Antonina Świdzińska — M. Pohulanka 8 Szkoła „Šwit“. 

6) Wanda Maleszewska — Komendantka Chorągwi — Biskupia 10. 

7) Wanda Rewieńska — Jakóba Jasińskiego 15. 

8) Prof. Stanisław Jarocki — Montwiłłowska Lt. 

9) Wizytator Antoni Narwoysz — Zakretowa 11 m. 4. 

10) Wies 

  

aw Cywiński — Słowackiego 4 m. 4. 

11) Józet Grzesiak Komendatn Chorągwi — W. Pohulanka 32—2. 

12) Mateusz Puciata — W. Pohulanka 32—2. 

Zarząd Oddziału ufa, że wszyscy, co przeszli przez szeregi Harcerstwa 

Kresowego, pragnąc przyczynić się do powodzenia zbiorowego wysiłku. 

odezwą się bezzwłocznie na wezwanie. 

- "Wilno, dnia 24. XII. 1931 r. 
Przewodniczący Zarządu Oddziału 

(7 Dr. Władysław Bandurski Biskup. 

P. S. Wszystkie pisma polskie proszone są o przedrukowanie. 

Centrolew przed sądem. 
Przemówienia ostatnich obrońców adw. Berensona 

i Šmiarowskiego. 
(Telef. od własn. kor. z Warszawy) 

Dziś w procesie przeciwko przywódcom 
Gentrolewu przemawiali dwaj ostatni obroń- 
cy odw. adw. Berenson i Śmiarowski. Prze- 
mówienia ich miały charakter ogólny i do- 
tyczyły całości procesu nie zaś obrony któ- 
regokolwiek z oskarżonych. | 

  

Kolejka przemówień obrończych wobec te 
go została już wyczerpana. 

Jutro replikuje prokurator Grabowski, któ 
ry ma zająć się wyłącznie stroną prawną 
„procesu, 

AŻ 
  

Zlikwidowanie głośnej szajki bandyckiej. 
KOWEL. 2.1. (Pat.) Na terenie powiatu 

kowelskiego została przez organa bezpieczeń- 
stwa pod kierownictwem nadkomisarza Zio- 
łowskiego zlikwidowana szajka bandycka w 

  

liczbie 7 osób, będąca od dłuższego czasu 
postrachem północnych gmin powiatu. Szaj- 
ka ta dókonała 5 napadów rabunkowych z 
bronią w ręku 

jennego, któryby na wojnie sowiecko- 

japońskiej grubo zarobił. 
Jeszcze inna wersja głosi, że cho- 

dziło w danym wypadku o dawną nie- 
nawiść legjonistów czeskich do Sowie- 

tów i wywołanie awantury wojennej, 
w którejby można było nienawiści tej 

dać upust. 
Wreszcie niektóre pisma nicmiec- 

kie posądzają o autorstwo tej intry- 

gi Polskę, która miałaby drogą w; 

wołania wojny sowiecko-japońskiej 

wzmocnić ogromnie swe mocarstwo- 

we stanowisko. O tem, że winę tu po- 

nosi Polska świadczyć ma —— wedłus 
„domyślnych* gazet niemieckich — 
fakt przynależności Veneka do grona 
sympatyków: Polski. 

Niepodobna przytaczać wszystkica 
plotek i mniej łub więcej nieprawdo- 
podobnych domysłów, jakie dokoła 

tej zagadkowej sprawy krążą. Naj- 

mniej nieprawdopodobne wydaje się 

przypuszczenie, że dr. Vanek, urzę- 

   

Świecie miasto odpadków, ma się o- 

chotę przedewszystkiem, uciec zakry- 

wając oczy. Jakiem prawem ja mam 

mieszkanie jeżełi takie tłumy moich 

bliźnich tuż, o sto kroków od ostal- 

niego cri komfortu, bytuje jak zwie- 

rzęta w tych budach? Człowiek ubra- 

ny w sposób cywilizowany zwraca u- 

wagę mieszkańców wychodzących na 

skraj obozowisk, nieopisanie brudne, 

ale dziwnie tęgie, o zdrowym wygłą- 

dzie dzieci, biegną zaciekawione, ро- 

kazując sobie pałcami niezwykłych 

przechodniów, gubiąc łachmany trze- 

wiczków i sukienek. Tu i tam kwiat- 

ki, kury, kot, króliki w kłatce z dru- 

tu, bułwy rosną koło tych schronisk. 

zbudowanych z materjałów nie dają- 

cych się opisać... Pełno śmieci i bru- 

dów, odpadków i runowisk, wśród 

gęstych krzaków, kryjących ten caly 

skandal, a na rozstaju dróg... wózck 

z niedojrzałemi, nędznemi morelanii 

i kartką pisaną błękitnym ołówkiem, 

że ten przysmak kosztuje jakieś susy. 

Przeszłam daleki kawał tym krajem. 

mijałi mię nędzarze, kobiety rozma- 

mane i rozczochrane, dużo dzieci bic- 

gało wkoło, ale nikt nie poruszył tych 

moreli... 
Municypalność Paryża stara się 

zlikwidować łes zoniers, buduje im 

5-piętrowe taniedomy, ale oni nie 

cheą i nie mogą płacić nawet tych 

małych czynszów, a wreszcie kto wie 

czy nie jest im milej w tych szała- 

sach, każda rodzina dla siebie, z te- 

mi ogródkami, z tą dziką swobodą... 

Powrót do pierwotności u boku szczy- 

tu cywilizacji... 

Wracajm. 

      

   do Citć Universitaire 
którąśmy przyszli zwiedzać. Sześć lat 
temu, deputowany Deutsch-de-la-Ma- 

dujący w Rosji już 5 lat, nie licząc 
3 lat, spędzonych w charakterze człon 
ka misji czechosłowackiej we Włady- 
wostoku, stał się dla sowieckich sfer 
rządzących „ein listiger Auslander". 
Czy zaszkodziło mu w opinji GPU 

zbytnie zamiłowanie do antyków, czy 

nabyta dzięki długoletniemu pobyto- 
wi w Rosji zbyt wielka znajomość 
stosunków sowieckich, czy może „de- 
moralizujący* wpływ, wywierany na 
patrjotów bolszewiekich vw rodzaju 

Godickiego — nie wiemy. Dość, że 

Godicki rzekł jedno słowo, Karachan 

—drugie, a Mołotow trzecie i karje- 

ra biednego Vaneka — przynajmniej 

na gruncie sowieckim -— skończona. 
Tak to w tym 

świecie bywa. Opinja dyplomaty — 

to, nie przymierzając, jak opinja ko- 

biety lub powierzchnia zwierciadła. 

Jedno chuchnięcie, jeden fałszywy 

krok — i powszystkiem. 
/ Spectans. 

urthe ufundował wraz z małżonką 

dzieło wiekopomne: raj dla studentów 

i studentek uczących się w Paryżu. 

Czterdzieści hektarów wyrwano dzi- 

kim kampamentom zoniers'6w i za- 

częto budować śliczne pałace. Jakież 

piękne за te domy studenckie i jak 

urządzone! Każde państwo ma zamiar 

mięć swoje, budują się nagwałt, bo 

w mieście jest 30 tys. uczącej się mło- 

dzieży wyższych zakładów, a dopiero 

1500 znalazło miejsce w tych rajach. 

   

     Stoją i funkcjonują rezydencje: 

kanadyjska (1926 r.j, belgijska (1927 

r), w 1928 r. argentyńska, 1929 r. 

  

japońską, a w r. 1930 ukończono In- 

stytutu Agronomicznego, Indochin i 

Stanów Zjednoczonych. W 1931 roku 
wykończono gmachy W. Brytanji i 
Armenji, Kuba i Grecja budują swoje, 

szwedzki z tarasami do gimnastyki 

na powietrzu już prawie gotowy, rów- 

nież Danja swój ma pod dachem, Hisz 

panja trochę zaniedbała swój od cza- 

sów rewolucji, a ładnie i wspaniale 

jest pomyślany, z kolumienkami na 

froncie, przypominającemi Eskurjal. 

Wykańczają już też ogromny i impo- 

nujący gmach Prowincyj Francuskich 

(324 pokoje), fundację Madagaskaru 

i Szwajearji; ogólnie 16 wielkich. 

różnego typu, styłu i wyglądu budyn- 

ków, każdy zachowujący coś z krajr, 

z którego pieniędzy był budowany. 

Polska i Czechosłowacja zgłosiły 

też swoje projekty, również zatwier- 

dzone są Domy Afryki Północnej, 

Francji zamorskiej, Sztuk Pięknych. 

Egiptu, Norwegji, Persji, Peruwji, Ru- 

munji. Rockefeller dał trzy i pół mi- 

Цопа dolarów na urządzenie Interna-. 

tional Hause, który będzie zawierał 

w sobie: adminisarcję, bibljoteki, sale 

dyplomatycznym, 
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Zaostrzenie się stosunków w Indjach 
Gandhi wypowiada wojnę. 

BOMBAY. 2.I. (Pat.) Gandhi prze- 
słał: do wicekróla depeszę, donoszącą, 
że prowizorycznie zarządzone zostało 
rozpoczęcie biernego oporu. Jednak- 
że, jeżeli wicekról uważa za wskazane 
odbyć z nim konferencję, akcja bier- 
nego oporu może zostać zawieszona, 
w tej nadziei, że konferencja z wiee- 

Możliwość aresztowania 
BOMBAY. 2. I. (Pat). Powszechnie jest 

tu oczekiwane ogłoszenie dekretu specjalne- 
go, na podstawie którego wszyscy główni 

krółem może doprowadzić do zanie- 
chania akcji. Plan, z jakim występuje 
kongres, przewiduje energiczny: boj- 
kot towarów brytyjskich, powstrzy- 

maniesię od płacenia podatków i nie- 
dawanie posłuchu specjalnym rozpo- 
rządzeniom rządowym. 
i. 

przywódców kongresu. 
przywódey kongresu panindyjskiego, nie wy- 
łączając Gandhiego, mieliby być aresztowa- 

ni. = 

Kongres wzywa do bojkotu. 
BOMBAY. 2.I. (Pat.) Komitet kon- 

gresu panindyjskiego przyjął rezolu- 

cję, upoważniającą przewodniczącego 
kongresu do mianowania swego za- 
stępcy na wypadek ewentualnego a- 

resztowania przewodniczącego kon- 
gresu. Rezolucja wzywa pozatem do 
bojkotu instytucyj rządowych, jak te- 
legraf, sądy etc. 

Aresztowanie przywódcy. 
BOMBAY. 2. I. (Pat). Jeden z czołowych 

przywódców ruchu rewołucyjnego w Benga- 
łu został w dniu 2 b m. po południu are$sz- 

towany w pociągu, gdy odbywał podróż do 
Kalkuty. 

  

Pakt o nieagresji z Z.5.S.R. 
Propozycja sowiecka. 

WIEDEŃ. .2.I. (Pat.) „Neue Freie 
Presse* donosi z Bukaresztu: Wczo- 
raj nadeszła tu nota rządu sowieckie- 
go, wyrażająca życzenie rozpoczęcia 
rokowań co do zawarcia rumuńsko- 
sowieckiego układu 0 nieagresji. 

Rząd rumuński zaproponował Rygę 
lub Paryż, jako miejsce prowadzenia 
rokowań. Rząd sowiecki nie zgłosił 
poważnych zastrzeżeń przeciwko Ry- 
dze. Rokowania miałyby się rozpo- 
cząć już 15 b. m. 

Strajk powszechny w Nadrenji. 
BERLIN. 2. I. (Pat). W regencji akwiz- 

grańskiej centralny komitet strajkowy gór- 
ników uchwalił z dniem dzisiejszym ogłosić 
powszechny strajk w kopalniach całego za- 
głębia. Strajk proklamowany zostanie na 
znak protestu przeciwko 10-procentowej re- 

  

dukcji płac górników. Związki zawodowe 
górnieze ofiejalnie nie wezmą udziału w 
akeji strajkowej. Od godzin rannych cała 
polieja na obszarze zagłębia znajduje się w 
pogotowiu alarmowem. 

Krwawe starcie hitlerowców z komunistami. 
BERLIN. 2.1. (Pat.) Wpobliżu Magdeburga 

doszło do strcia między grupą narodowych 
socjalistów a grupą ich przeciwników poli- 
tycznych. Jeden 'z hitleroweów zginął, ugo- 
dzony kulą z ukrycia. Dwaj inni odnieśli 

w ezasie bójki ciężkie rany od kul rewoł- 
werowyeh. Połieja aresztowała dwóch uezest- 
ników napadu komunistów. Jeden z nieh 
otrzymał również w ezasie zajścia ranę po- 
strzałową. 

Bezrobocie we Francji. 
PARYŻ. 2.1. (Pat.) W/g ogłoszo- 

nych dziś danych oficjalnych, liczba 
bezrobotnych zarejestrowanych we 
Francji wynosiła 26 grudnia 1931 r 
147 tysięcy, z czego 29 tysięcy kobiet. 
W terminie, poprzedzającym tę datę, 
liczba bezrobotnych wynosiła 131 tys. 
W grudniu 1930 roku ilość zarejest- 
rowanych bezrobotnych nie 'przekra- 
czała 12 tysięcy. W samym Paryżu 
ilość bezrobotnych dochodzi obecnie 
do 50 tysięcy osób. 

Losowanie dolarówek. 

Kto wygrał? 

WARSZAWA. 2. I. (Pat). W dniu 
2 stycznia odbyło się łosowanie premij 
4 procentowej pożyczki dolarowej 
serji III. Główna wygrana w sumie 12 

tysięcy dolarów padła'na Nr. 969.307. 

Po trzy tysiące dolarów wygrały nume 

ry 1.405.354 i 459.794, po tysiąc dola- 

rów Nr. Nr. 1.035.420, 1.440.507. 

122.506, 784.723, 384.144, 335.893 i 

464.719. ! 

  

  

  

Strajk w teatrach. 
WIEDEŃ. 2.1. (Pat.) W myśl zapowiedzi 

pracowników scenicznych wybuchł w dzień 
sylwestrowy strajk w kilku teatrach wie- 
deńskich. Trzy teatry, mianowicie teatr Raj- 
munda, teatr miejski i Kammerspiele zmu- 
szone były w ostatniej chwili odwołać przed- 
stawenia z powodu strajku. Przeszło 400 ro- 
botników scenicznych zostało wydalonych z 
pracy. W, dwóch teatrach doszło do gwał- 
townej demonstracji ze strony publiczności. 

  

Popierajcie Przemysł Krajowy 
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CENY WĘGLA ZNIŽONE! 
W związku z urządzeniem własnych składów 
połączonych torein kolejowym mam możn 

obniżenia cen 

WĘGLA i KOKSU 
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    ! Sekretarka osobista pax" 
"L A WPORZO RAKA 

zebrań, zabaw, muzyczne, kultury fi- 

zycznej, piscyny, służbę zdrowia i re- 

stauracje. 

Obecna prowizorycznna jadalnia 

z drzewa, wygląda bardzo pierwotnie. 

ale je się tam zdrowo 1 bardzo tanio 

oczywiście. 

Pawilony francuskie (kobiecy no- 

Si nazwę Piotra i Marji Curie), są 

urządzone z komfortem, ale dość 

ciasno, pokoiki małe, miłe, intymne, 

przed oknami trawniki, klomby, ci- 

sza, powietrze, (mimo sąsiadów z0- 

niers'6w), świeże kwiaty kwitną, wa- 

runki do nauki idealne. Z większym 

zbytkiem urządzony jest dom Belgji, 

ogromne jasne korytarze о wywosko- 

wanych parkietach, ozdobione rycina . 

mi, przestronne sałe do czytania i na: 

uki, duża podręczna bibljoteka, osob- 

ne sale do gry na instrumentach. 

przedsionek jak w rezydencji kro- 

lewskiej, pokojeprzypominają pierw- 

szorzędne hotele. Ale jeszcze bardziej 

uroczy jest Dom Japonji, w stylu kra- 

jowym, obsadzony wykręconemi drze 

wkami, tak, że z zewnątrz przypomi- 

na jakieś barwne kakemono. Jakaż 

szkoda, że uprzejmi studenci na wkrę- 

conych do środka nogach i o za wiel- 
kich do korpusu twarzach, nieod- 

miennie ozdobionych okularami w 
ciemnej rogowej oprawie, nie noszą 

narodowych strojów! 
Całe wnętrze wyłożone drzewem 

egzotycznem, politurowanem jak pu- 
dełko na przedmioty zbytku, kilka 

sentencyj pismem japońskiem na sza- 

rem tle, sala o popielatych miękkich 

siedzeniach, cała jasna od szklanych 

ścian, czyni z tej siedziby jakieś za- 

czarowane państwo spokoju i rozko- 

szy fizycznej, przy której należy przy- 
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puszczać rozkosz zdobywania wiedzy 
zwiększy się, a co za tem idzie i re- 

alne rezultaty nauk. Podobno bardzo 

są dodatnie u Francuzów, tak że po” 

dań o umieszczenie w tych rajach 
jest bez liku. 

Bardzo to wszystko jest pomyśla- 

ne dowcipnie i po francusku, prak- 
tycznie. Z całego Świata przypłynA 
kapitały i dadzą zarobić Francji ! 

francuskim robotnikom. Zbiorowisko 

w jednej Citć (miasto), uniwersytec- 
kiej różnych narodowości, i to mło- 
dzieży, przyczyni się do poznawania 

wzajemnego, do braterstwa ludów, co 

jest francuską marotą, t. j. upartą 

myślą polityczną. Trudno sobie wy- 

obrazić to nowe pokołenie studentów 

podległych pewnym rygorom trzeźwo 

ści, porządku i trzymania się godzin 

powrotu do domu, oraz żyjących zda- 

la od gwaru, blasku, tysiąca cieka- 

wości i atrakcyj wrzącej ruchem sto- 

licy, z czego korzystali dawniej swo- 

bodnie, kłopocząc się o sprawy ma- 

terjalnej natury i poznając życie lu- 

dzi... Tracili nieraz czas, zdrowie i 

pieniądze, to prawda, ale czy takie 

odosobnienie, zamknięcie się w koło- 

nji jednej sfery i gatunku ludzi, (mło- 

dzieży uniwersyteckiej), nie wyhodu- 

je osobników specjalnie nastawionych 

teoretycznie na zjawiska Życiowe? 

Czy poznanie życia w zetknięciu się 

z niem, a to w Paryżu daje się zro- 

bić prędzej i dokładniej niż gdzie- 

bądź, nie ma też swej wartości wy- 

chowawczej? Czas pokaże. Obecnie 

stwierdzić można rajskość warunków 
bytu tych szczęśliwców co się w te 

nowe, komfortowe gmachy dostali. 
Hel. Romer. 
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WIESCII OBRAZKIZ KRAJU. 
Usiłowanie zabójstwa 

na tle zatargu o ziemię. 
W dniu wczorajszym w kołonji Rajew- 

szezyzna, gminy mołodeczańskiej, został. po- 

sstrzelony w płeęy mieszkaniec tej kolonii 
„Jan Jarecki, którego w stanie bardzo groż- 

nym przewieziono do szpitala powiatowe- 
go. 

Przeprowadzone dochodzenie ustalito, že 

«sprawcą postrzełenia jest niejaki Cybalski, 

Zdemolowanie polskiej 
W pogranicznej wsi Głerańce w rejonie 

<Oran w miesjcowtj polskiej szkole powszech- 
nej odbywała się zabawa świąteczna. W trak 

„cie zabawy nieujawnieni narazie sprawey ka- 
amieniami wybili okna i zranili 17 letniego 
Adama Powiańca i 1% letnią Barbarę Szy- 

amanowiezównę. : 
W następnym dniu do tejże samej szko- 

žy wdarlo się kilku młodych ludzi, którzy 

Pożary na 
W dniu Nowego Roka na prowineji zano 

stowano kilka pożarów w tem dwa większe w 
JKozianach i koionjł Mareinowo. 

W Kozianach ogleń zniszczył zabudowa- 
snia braci Kozłewych. Ogień który powstał 
w Stodole został spostrzeżony dopiero wów- 
<ezas, kledy przerzucił się już na dom miesz- 
Skalny skutkiem czego akeja ratunkowa była 
utrudniona l trwała przez kilka godzin. Po- 
гаг zlikwidowano dopiero nad ranem. Stra- 

ły są znaczne. Przyczyny pożaru narazie 
snie ustalono. 

  

którego w dniu wezorajszym aresztowano i 
przekazano do dyspozycji władz sądewo 
śledczych. Wobee tego, że Cybulski strze- 
lał z zasadzki, możliwem jest, że zostanie 
on postawiony przed sądem doraźnym. Krwa 
wy ten dramat rozegrał się na tle długotrwa 
łego zatargu o ziemię. te) 

szkoły na pograniczu. 
zdemolowali lokal szkolny, pozdzierali ze 
ścian obrazy poetów I pisarzy polskich, oraz 
uszkodziii godło polskie. W trakcie tego do 
budyku wszedł jeden z mieszkańców wsi, na 
widok którego sprawcy napadu przez okna 
wyskoezyli na podwórko i zbiegli, W zarzą- 
dzonym pościgu jednego z napastników zdo- 
łano zatrzymać, 

Dochodzenie prowadzą władze Śledcze. 

prowincji. 
Najprawdopodobniej pożar powstał wsku- 

tek nieostrożnego obehodzenia się z ogniem. 
Dalsze dochodzenie prowadzi polieja. 

Drugi większy pożar wybuchł z przyczyn 
narazie również nieustalonych w kolenji Mar 
cinowo, wpobliżu Wilejki. Ogień zniszczył 
dwa domy wraz z całkowitym inwentarzem 
i stodołę w której spaliły się dwa konie 14 
sztuk bydła, 11 Świń, oraz sprzęt rolniczy 
ogólnej wartości 10.000 złotych. Przyczyny 
pożaru ustala połieja. (e) 

  

Z pogranicza. 
Walka z przemytnietwem. 

W ostatnim miesiącu K. O. P. na pogra- 

miczu polsko-kitewskiem i częściowo na pol- 

=sko-łotewskiem zatrzymał około 100 przemyt 

aników z towarem wartości 74 tys. zł. Naj- 

«wiącej skonf.skowano tytoniu litewskiego, 

jedwabiu, sacharyny, rodzynek, cukru i ga- 
Manterji. 

30 żołnierzy i podoficerów K. O. P. za 

«energiczne i sumienne tępienie przemytnict- 

wa na granicy otrzymało nagrody pieniężne. 

"Pokłosie poświąteczne na pograniczu. 

W okresie świątecznym zanotowano kil- 

ika wypadków na granicy polsko-sowieckiej. 

JT tak w rejonie Rakowa sowiecey strażniey 

wywrócili połski słup graniczny, wpobliżu 

"Dołhinowa pijani strażnicy sowiecey obalili 

-2 słupy graniezne, koło Domaniewiez, straż- 

nik sowiecki postrzelił w płeey obywatela pol 

skiego Jana Kaczkaniewicza, który znajdował 

się w granicznym zaścianku Harniewo u 

krewnych w gościnie. W rejonie Suchodow- 

*szczyzny patrol sowieckiej straży granicznej 

<ostrzełał polskich żołnierzy patrolujących 

-ndeinek graniczny. Na odcinku granieznym 

Mikołajewszezyzna ostrzełana została przez 

sowieekleh strażników gruba włościan So- 
-wieckieh, którzy przedostali się na teren pol- 

-s3ki. Podczas strzelaniny jeden z uchodźców 

› -został zabity, dwóch zaś odniosło ciężkie ra- 

sny. 6 uchodźcom szczęśliwie udało się prze- 

«dóstać na teren polski. Wśród zbiegłych znaj 

duje się małżeństwo narodowości połskiej z 
Kojdanowa M. i J. Plotrowsey, paroch z U- 
czy Michniewicz B. i student z Mińska Ko- 
bryński Czesław. 

Święciany. 
Z Wydziału Powiatowego. 

W dniu 29 grudnia odbyło się posiedze- 
nie Wydziału Powiatowego Sejmiku Świę- 
ciańskiego pod przewodnictwem starosty po- 
wiatowego Stefana Mydlarza. Poza innemi 
sprawami na porządku dziennym była spra- 
ма ułożenia budżetu na rok gospodarczy 
1932-33 w poszczególnych działach. 

Budżet ułożono na podstawie wniosków 
poszczególnych komisyj fachowych, jak to 
rolnej, dla szkoły rolniczej, sanitarnej, dro- 
gowej, opieki społecznej i oświaty pozaszkol- 
nej. Suma ogólna budżetu netto będzie wy- 
nosiła 290.000 zł. t. j. mniej o 100.000 zł., 
niż uchwalony budżet roku gospodarczego 

1931-32. Wydział akceptował następnie zniż- 

kę opłat drogowych z 75 gr. na 50 gr. od 
1 ha gruntu, Zaznaczyć należy że pomimo 

znacznych oszczędności żaden dział pracy nie 

został w budżecie pominięty. Wydział dążył 

do tego, ażeby budżet był całkowicie realny. 
Wreszcie Wydział rozpatrzył szereg podań 
o ulgi podatkowe i zniesienie podatków z 
urzędu, zaakceptował skasowanie kar za zwło 
kę za zaległe podatki (wpłacane dobrowolnie) 
akceptował przyjęcie 10 dzieci z terenu po- 

wiatu brasławskiego do Schroniska dla Sie- 
rot w Święcianach oraz zatwierdził szereg 
uchwał rad gminnych. 

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

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

Kino dźwiękowe 

Pogoń 
w Nowogródku 

JAN KIEPURA I BRYGIDA HELM 
w najpiękniejszem arcydzieie dźwiękowem 

„NEAPOL ŚPIEWAJĄCE MIASTO"   
Lida. 

  

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

  

  

Właścicielka dpmu rozpusty 
za kratami. 

Słynna z szeregu procesów sądowych, 

prawie stała mieszkanka lidzkiego więzienia 
aalbo połieyjnego aresztu, właścicielka domu 
rozpusty w Lidzie przy ulicy Grażyny Nr. 43 

„Jarmontowiczowa Weronika, mężatka lat 25, 

przed niedawnych czasem opuściła więzienie 
po odbyciu kary kilkumiesięcznego  więzie- 
nia za zmuszanie trzech młodych, bo zaled- 
wie 16-toletnich dziewcząt do uprawiania 

snierządu. lle przykrych tajemnie kryją ścia- 

my tej obydnej spełunki, której właścicielką 
jest Jarmontowieczowa nikt stwierdzić nie 
zdoła, wystarczy powiedzieć że niektóre mat- 
ki ze łzami w oczach i na kołanach błagały 
ją 0 zwrócenie im ieh córek, które ona pod- 
sstępnie, obiecujące złote góry, pod swój dach 
sprowadziła, bo pe odpowiedniem przygoto- 
waniu wysłać na ulieę pod latarnię. Ileż męż- 
«czyzn zostało w tej spełunce ograbionych z 
pieniędzy a nie cheąqe kompromitacji fakt ten 
sprzemilezało Wszystko żednak ma swój kres, 
"ło też i z Jarmontowiczową tak się stało, bo- 
wiem i jej powlnęła się noga na tej śliskiej 
drodze. 

Dnia 20 grudnia 1931 roku o dość późnej 
godzinie przybył do tej świątyni rozkoszy... 
niejaki p. B. zamieszkały w Lidzie, ezłowiek 
sżonaty a że był trochę „podpiwszy* więe też 
prędko uległ czułym podszeptom  nadobnej 

«óry „Korynta* i został zanocować. Jakeż nie- 
amiłe miał ranne chwiie p. B. skoro w €zasie 
ubierania się stwierdził, że skradziono mu 
gotówkę w sumie 60 zł. Zrobił na miej- 

scu awanturę, domagając się oddania zabra- 

nyeh pieniędzy, lecz to nie poskutkowało, 

wobee czego udał się do Komisarjatu P. P. 
gdzie złożył odpowiednie zamełdowanie, 
-dając jednocześnie że o kradzież podejrzewa 
„Jarmontowiczową. Wszezęto natychmiast do- 

*.chodzenie i ustalono że faktycznie Jarmon- 

"*t'owieczowa dokonała kradzieży, wobec czego 

aresztowano ją i przekazano do dyspozycji 

sędziego Śledczego. Posiedzi napewno. M-ur. 

Zamiast sacharyny kupił... sól. 

Niejaki Słonimski, kupiee — Żydek z Ej- 
szyszek až skakał z radości gdy mu znajo- 
«my kupiec też Żydek nazwiskiem Kolesznik 
«sznajnił, że jest do zrobienia dobry interes, 
bowiem można nabyć 25 klgr. sacharyny za 
głupią sumę 208 dołarów. Jak tam było dalej 
itego nie wiem, dość że Słonimski wręczył 200 
dołarów Kolesznikowi a ten przemytnikowi, 

"który pe uzyskanłu gotówki wręczył mu pa- 
sczkę o wadze 25 kigr, Po otwarciu paczki i 
zbadaniu zawartości, Słonimski zemdlał, a 
Kołesznik ueiekł w niewiademym kierunku, 
ibo okazało się, że w paczce zamiast sacha- 
sryny była... sól i to w dodatku ta czarna. 

M-ur. 

  

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

oraz futra i okrycia damskie i męskie. 8730 

  

Herszt bandy złodziejskiej ukryty 
w kufrze. 

Głośna swego czasu banda złodziejska z 
Cegielnickim Szmulem z Lidy na czele była 
postrachem miasta i okolicy. Napadali na 
szosach i drogach na powracających z jar- 
marków kupców i chłopów, rabowali zagro- 
dy, w mieście zaś grasowali po mieszkaniach, 
Długo pracowała tuł. polieja nim zdołała 
wreszeie wytropić tę bandę i ezłonków jej osa 
dziś za kratami. Jednak nie wszystkiech wów 
ezas złapano, bowiem sam herszt tej bandy 
zdołał zmylić czujność polieji i uciekł w nie- 
wiadomym kierunku. Rozesłano za nim listy 
gończe. Rok prawie się ukrywał i dopiero w 
dniu 25 grudnia 1931 roku naskutek donie- 
sienia kontidencjonalnego dowiedziano się, 
že Cegielnicki powrėcli na łono rodziny i 
zamieszkał u żony przy ulicy Wileńskiej Nr. 
90. Wysłany przez Komisariat patrol policyj- 
ny w osobach post. Żyłuka i Piekarskiego 
znalazł tam Cegielniekiego ukrytego w kufrze. 
W czasie aresztowania Cegielniekiego, żona 
jego i szwagierki usiłowały go odbić, wobee 
czego aresztowano je również i osadzono w 
areszele, Cegielniekiego zamknięto w miejsco 
wem więzieniu gdzie cała paczka już od roku 
czeka na swego herszta. M-ur. 

Egzaminy na majstrów fryzjerskieh 
w Lidzie. 

We wtorek odbyły się w sali recepcyjnej 
starostwa lidzkiego egzaminy fryzjerskie, 
które złożyło 5 osób na 7 składających Eg- 
zaminy odbywały się przed komisją w nastę- 
pującym skład przewodniczący Kleniew 
ski, przedstawieciel Urzędu Woj. inż. Tarnow 
ski Antoni, referent starostwa lidzkiego p. 
Ryżewski Hilary, starszy cechu fryzjerów w 
Lidzie p. Gawenski i przedstawicieł cechu 
fryzjerskiego p. Pupko. 

Koedukaeyjne kursy handlowe 

w Lidzie. 

    

: aniem tutejszego Związku Kupców 
zostaną otwarte dnia 1 lutego wieczorowe 
koedukacyjnego kursy handlowe dła tutej- 
szych kupców, którzy posiadają wykształce- 
nie powyżej 7 klas szkoły powszechnej lub 
4 klas gimnazjum. 

Powstanie wymienionych kursów powitać 
należy z uznaniem, gdyż niewątpliwie przy- 
niosą one dużą korzyść tutejszemu kupiect- 

wu. Tego rodzaju placówki dawno ocze- 
kiwała Lida, gryż Średnia Szkoła Handlowa 
ks. Pijarów kwalifikowała w tym fachu jedy 
nie młodzież męską, gdy tymczasem nowo- 
powstałe kursy są koedukacyjne, wieczorowe, 
które pozwolą a nawet zobowiązują do wzię- 
cia w nich udziału starsze kupiectwo. 

Kurs obejmie następujące przedmioty: 
księgowość kupiecką, arytmetykę handlową, 

korespondencję handlową i naukę o handlu 
(prawo wekslowe, handlowe, i t. p.). 

Koła Młodzieży Wiejskiej w gminie 
lidzkiej mogą być wzorem dla innych 

Kół w powiecie. 
Od dłuższego już czasu było głucho w pra 

sie o pracy Kół Młodzieży Wiejskiej w pow. 
lidzkim. Niejednemu może się wydało że w 

pracy nastąpiło pewne oziębienie, może pew- 
nność. Jednakże tak nie jest, bo 

a tem świadczy chociażby gmina lidzka. Oto 
tu w drugi dzień Świąt w Jodkach, Brydzie- 
niatach, Szejbakach i Jesiewiczach odegrano 
przedstawienia dla szerszej publiczności a po 
nich urządzono godziwe zabawy taneczne, 
które przyniosły duże zadowolenie młodzieży 
i jej rodzicom tak interesująco się przygl:da- 
jącym Nie gorzej było i w innych Kołach po 
innych gminach, łecz o tych napiszemy in- 

nym razem. Mow. 

Rewja poworoczna na Pohulance. 
Zapełniła się tradycyjnie cała wi- 

downia i „przystawki', powitał rów- 
nież tradycyjnie jedenasty raz, jak 

sam to zaznaczył znany nasz i kocha- 

ny artysta p. Wyrwicz- Wichrowski, 

który też był eleganckim konferen- 

sjerem. Całe widowisko utrzymane 

było na poziomie wytwornego humo- 

ru. Największe powodzenie osiągnęła 

p. Kamińska w 4-rogatunkowym wal- 

cu, w którym tańcząc solo oddała ca- 

łą gamę uczuć. Żałowano ogólnie, że 
p. Szurszewska tylko krótko ukazy- 

wała się i dawała słyszeć w finałach 
swój miły głos. Duże powodzenie о- 

siągnął p. Mielecki sentymentalną 
piosenką i rewellersami wileńskiemi. 

Publiczność domagała się śpiewu, 

którego było trochę za mało. Zaśmie- 

wano się przy produkcjach Konia i 

cowboya, przy audycji w radjo, okla- 

skiwano tańce pp. Kamińskiej i Sta- 

nisławskiej, wyrażając tem wdzięcz 

ność artystom za poniesione niemałe 

trudy przy zmontowaniu tych kaba- 

retowych numerów. 
Wybornym komikiem był p. Cie- 

cierski w udanej amerykańskiej pió- 

sence w czworo, a rewelacją okazała 

się znów p. Wyrwicz-Lubowska w 

świetnym, niezrównanym  kankanie, 

który odtańczyła ze swym partnerem 

z maestrją w styłowym stroju z 

przed 50-ciu lat. Pierwszą część za- 

kończyli artyści chóralnemi życzenia- 

mi darząc publiczność pełnemi kieli 
szkami i serpentynami. 

Zaznaczyć należy dowcipny epizod 

u rzeźnika p. Ciecierskiego i-p. Zel- 

werowiczówny a do wszystkich nu- 

merów oryginalne, pomysłowe i ładne 

dekoracje p. Makojnika. Нго. 

Scałenie Kas Chorych. 

Z dniem 1 stycznia nastąpiło w 

Wilnie połączenie się miejskiej Kasy 

Chorych z kasą powiatową w jedną 

Okręgową Kasę Chorych, zarządo- 

wi. której podlegają obecnie wszyst- 

kie kasy na prowincji, jak również 

miejska Kasa Chorych w Wilnie. Sca- 

lenie to pozwoli na przeprowadzenie 

daleko posuniętych oszczędności ad- 

ministracyjnych i' personalnych oraz 

dodatnio wpłynie na skoordynowa- 

nie gospodarki Kas Chorych woje- 

wództwa wileńskiego. 

Życzenia noworoczne 
dla p. wojewody Beczkowicza. 

Pan Włojewoda Zygmunt Beczkowicz ot- 

rzymał od b. swych współpracowników z No- 

wogródzkiego Urzędu Wojewódzkiego z p. 

Wice-wojewodą Godlewskim na czele serde- 

czną depeszę z życzeniami Noworocznemi. 

Zakaž saneczkowania 
na ulicach. 

Od p. starosty grodzkiego otrzymuje- 
my poniższy komunikat: 

Ostatnio eoraz częściej młodzież szezegól- 

nie nieletnia nie zważająe na grożące jej nie 

bezpieczeństwo ze strony przejeżdżających 
pojazdów saneczkuje po ulicach miasta 

Podobne saneczkowanie na drogach pub- 

        

"lieznych połączone jest ze znacznem niebez- 

pieezeństwem dła saneczkujących i tamuje 

również ruch uliezny. 

Ze względu na to, że miały miejsce w 

mieście fakty pokaleczenia dzieci przez prze- 

jeżdżające dorożki i furmanki poleciłem po- 

lieji bezwzględnie nie dopuszczać do saneez- 

kowania na uliey. 
Policja otrzymała polecenie saneczki za- 

bierać do komisarjatów, a rodziców zgłasza- 

jących się po nie — karać. 
Zabroniłem natomiast Polieji zatrzymy- 

wać łub edprowadzać do komisarjatów dzie- 

ei saneezkujące się w ten sposób. Jednego 

z funkejonarjuszy polieji, który wbrew pole- 

eeniu mojemu zatrzymał 1 odprowadził dzie- 

ei wraz z saneczkami do komisarjatu pole- 

ciłem surowo ukarać. 
Wzywam rodziców do powiadomienia 

mnie o zauważonych wypadkach przekrocze- 

nia przez polieję zarządzenia mego. 
Ze względu na bezpieczeńswo i porządek 

pubłtezny proszę rodziców aby nie zezwa- 

lały dzieciom swym saneczkowania na ulicy. 

Podkreślam przytem, że rodziców opornych 

za pozostawianie dzieci swych bez opieki na 

drogach publicznych będę pociągał do odpo- 

wiedziałności sądowej. 
Starosta Grodzki 

W. Kowalski. 

Choinka dla dzieci robot- 
niczych. 

Z inicjatywy Rady Głównej Zjednoczenia 

Robotniczych Związków Zawedowych i pod 

protektoratem BBWR. we środę 6 b. m. o 
godzinie 1 po południu odbędzie się w sali 

Klubu Przemysłowo-Handlowego choinka dla 
dzieci robotniczych. Na ten ceł Komitet do 

Spraw Bezrobocia przeznaczył 200 zł., Sek- 

retajat Wojewódzki BBWR — 50 zł. Pozatem 

w drodze różych ofiar uzyskano około 400 zł. 

Nadmienić należy, iż zarząd Klubu Prze- 

mysłowo - Handlowego sali na urządzenie 
choinki udzielił bezpłatnie. W choince weź- 
mie udział około 500 dzieci, z tego większość 

dzieci bezrobotnych, w wieku od 6 do 12 lat. 
Przy wyborze podarków główną uwagę zwró 
cono na to, ażeby obdarzyć dzieci rzeczami 
pożytecznemi, jak ubrankami, ciepłą bieliz- 
ną, książkami i t d. 

Pani Aniela Sztrałowa ofiarowała 
dycze. 

sło- 
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Recepcia Noworoczna u P. Wojewody. 
W dniu 1 stycznia Pan Wojewoda 

Zygmunt Beczkowicz przyjmował w 
górnych salonach Pałacu życzenia 
Noworoczne dla Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej, Pierwszego  Mar- 
szałka Józefa Piłsudskiego i Rządu 
Rzeczypospolitej. 

O godzinie 12 min. 30 Wielką 
Salę Pałacu wypełniło zgórą.200 osób 
z pośród sfer urzędowych i społeczeń- 

stwa. | 

Przybyli przedstawiciele ducho- 
wieństwa wszystkich twyznań: kato- 
lickiego z kanclerzem Kapituły ks. 
prałatem Sawickim (J. E. Ks. Arey- 
biskup Jałbrzykowski oraz J. E. Ks. 
Biskup Michalkiewicz złożyli żecze 
nia w dniu poprzednim) duchowień- 
stwa prawosławnego z J. E. Ks. Arcy- 
biskupem Teodozjuszem, ewngelicko- 
reformowanego z Generalnym Super: 
intendentem ks. Jastrzębskim, ewan- 
gelicko-augsburskiego z ks. pasto- 
rem Loppe, muzułmańskiego z J. M. 
Muftim Szynkiewiczem, karaimskie- 
go z J. E. Hachanem Karaimskim Se- 
raja Szapszałem, przedstawiciele Na- 
czelnej Rady Staroobrzędowców z p. 
Pimonowym oraz duchowieństwa ży- 
dowskiego z Rabinami  Rubinsztej- 
nem i Frydem na czele. Następnie 
przybyli dowódcy wszystkich samo- 
dzielnych jednostek wojskowych ©- 
raz delegacje oddziałów garnizonu wi 
leńskiego z Inspektorem Armji gen. 
dyw. St. Dąb-Biernackim na czele, 
dalej szefowie wszystkich władz i u- 
rzędów wojskowych, sądownictwa, 
Izby Okręgowej Kontroli Państwo- 
wej i inn., Prezydent miasta Józef 
Folejewski, zastępujący Rektora Uni- 
wersytetu Stefana Batorego p. Dzie- 
kan Otrębski, przedstawiciele Bez 
partyjnego Bloku Współpracy z Rzą- 
dem z p. senatorem Abramowiczem, 
prof. Staniewiczem i posłem Dobo- 
szem na czele, p. prezes Meysztowicz 
oraz bardzo liczni przedstawiciele 
wszystkich organizacyj społecznych, 
towarzystw naukowych i artystycz- 
nych, Świata literackiego i dzienni- 
karskiego oraz przedstawiciele  róż- 
nych organizacyj akademickich z pre- 
zesem Bratniej Pomocy Pol. Młodz. 
Akadem. na czele i t. d. 

  

     

Po złożeniu przez zebranych na 
ręce p. Wojewody życzeń Noworocz : 
nych dla Pana Prezydenta Rzeczypo: 
spolitej,j Marszałka Piłsudskiego i 
Rządu przemówił do zebranych Pan 
Wojewoda Beczkowicz podkreślając, 
że u progu Nowego Roku myśl każ- 
dego obywateła zwraca się ku Pań- 
stwu i Jego Najwyższym reprezentan- 
tom a przedewszystkiem ku Tym, 
którzy stojąc na czele Państwa pro 
wadzą je ku lepszej przyszłości. 

Wszyscy zebrani przedstawiciele 
władz cywilnych i wojskowych, 'na- 
uki, samorządu i całego społeczeńst- 
wa z duchowieństwem na czele zwra- 
cają swe serca i uczucia ku. Sterni- 
kom Nawy Państwowej, życząc go- 
rąco, by sił Im starczyło do przezwy- 
ciężenia trudności i by tak jak dotąd 
prowadzili Państwo naprzód po świe- 
tlanej drodze — stale wzwyż. 

Przemówienie swe Pan Wojewoda 
zakończył toastami na cześć Pierw- 
szego Obywatela Pana Prezydenta 
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Prot. 
Ignacego Mościckiego, Pierwszego Żeł 
nierza Duchowego Wodza Narodu Sy- 
na Ziemi Wileńskiej Pana Marszałka 
Józefa Piłsudskiego oraz Rządu z Kie- 
rownikiem Jego synem Ziemi tutej- 
szej Panem Premjerem Prystorem na 
czele. Toasty powyższe zebrani grom- 
ko powtórzyli trzykrotnie przy dźwię- 

kach hymnu państwowego. 

  

Wreszcie złożył Pan Wojewoda 
życzenia Noworoczne przedstawicie- 
lom władz i społeczeństwa a za Ich 
pośrednictwem całej ludności wojc- 
wództwa wileńskiego. Przemówienie 
swe zakończył Pan Wojewoda toa- 
stem na cześć Wilna i Ziemi Wileń- 
skiej. 

Po Panu Wojewodzie zabrał głos 
Pan Prezydent miasta J. Folejewski, 
który w serdecznych słowach podzię- 
kował Panu Wojewodzie w imieniu 
zebranych za wielkie trudy i ofiarną 
dla Ziemi Wileńskiej pracę Życząc 
Panu Wojewodzie powodzenia w dzl- 
szych pracach państwowych wzniósł 
p. Prezydent trzykrotnie podchwyco- 
ny przez zebranych okrzyk na Jego 
cześć. 

Depesze z życzeniami. 
P. wojewoda Zygmunt Beczkowicz wysłał do stolicy 

następujące depesze: 

Szet Kancelarji Cywilnej Zamek 
Warszawa. 

Zebrani w Dniu Nowego Roku przedsta- 
wiciełe duchowieństwa wszystkich wyznań, 
władz cywilnych i wojskowych, sądownicwa 
i samorządu, nauki, organizacyj i stowarzy- 
szeń społecznych oraz młodzieży akademie- 
kiej składają PANU PREZYDENTOWI RZE- 
CZYPOSPOLITEJ za mojem pośrednietwem 
wyrazy hołdu i ezci, Łącząc we własnem 
imieniu zapewnienie czci | oddania PANU 
PREZYDENTOWI RZECZYPOSPOLITEJ 
mam zaszczyt ć © przedłożenie powyż- 
szego PANU PREZYDENTOWI. 

Zygmunt Beczkowiez 
Wojewoda Wileński. 

Pan Marszałek Józei Piłsudski 
Belweder Warszawa. 

W imieniu zebranych w Dniu Nowego 
Roku przedstawicieli duchowieństwa wszyst- 
kich wyznań, władz cywilnych i wojskowych, 
przedstawicieli sądownictwa, nauki, samorzą- 
du oraz organizaeyj społecznych miasta Wil- 
na tak zawsze CI oddanego jak również w 
imieniu własnem składam CI PANIE MAR- 
SZAŁKU wyrązy €zei i gorącego przywią- 
zania. 

Zygmunt Beczkowiez 
Wojewoda Wileński, 

Pan Prezes Rady Ministrów Alek- 

sander Prystor Warszawa. 

Zebrani w Dniu Nowego Roku przedsta- 
wielele duchowieństwa wszystkich wyznań, 
władz cywilnych i wojskowych, sądownictwa 
i samorządu, nauki, organizacyj i stowarzy- 
szeń społecznych, młodzieży akademiekiej 
składają PANU PREMIEROWI za mojem 
pośrednictwem życzenia dla Rządu Rzeczy- 
pospolitej jaknajpomyślniejszej i owocnej 
pracy dla Państwa. 

Zygmunt Beczkowicz 

Wojewoda Wileński. 

Pan Marszałek Władysław Racz- 
kiewicz Senat Warszawa. 

W dniu Nowego Roku przesyłam Panu 
Marszałkowi w imieniu własnem i całej Zie- 
mi Wileńskiej zachowującej we wdzięcznej 
pamięci Jego długoletnią i owoeną dla niej 
pracę jaknajserdeczniejsze życzenia wszel- 
kich pomyślności w pracach państwowo-spo- 
łecznych i życiu osobistem. 

Zygmunt Beczkowicz 

z Wojewoda Wileński. 
A AE ай 

  

  

Życzenia J.E. ks. bisk. Bandurskiego. 
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup 

Władysław Bandurski nie mogąc z 
powodu choroby przyjąć udziału w 
recepcji noworocznej nadesłał na ręce 
Pana Wojewody Beczkowicza nastę- 
pujące pismo: 

„Dostojny Panie Wojewodo! 
Śladem lat poprzednich nie jest mi 

danem w dniu dzisiejszym stanąć w 
rzędzie obywateli całego Wilna, by 
na ręce Pana Wojewody złożyć wy- 
razy najwyższego hołdu i czci naj- 
głębszej dla Sternika Nawy Państwo- 
wej i Pierwszego Marszałka Polski. 
Słaby głos, tlący w mej piersi dołą- 
czam do gromkich okrzyków, które 

rozlegać się będą w sali zamkowej 
na cześć tych najpierwszych i najsii- 
niejszych obywateli polskich—pełen 
najwyższej radości, że widzę swoje 
własne Państwo, nabierające wciąż 
większego znaczenia i powagi na are- 
nie międzynarodowej. 

Przy tej sposobności składam ró- 
wnież Panu Wojewodzie jako Włoda- 
rzowi Ziemi Wileńskiej, najlepsze i 
najserdeczniejsze życzenia owocnej 
i pomyślnej pracy na tym trudnym 
posterunku Rzeczypospolitej”. 

Z wyrazami wysokiego poważania 

Władysław Bandurski Biskup. 

MALININAS BE WIZESPYWENECENETEREWOR 

Ulice Wilna będą asfaltowane 
od 1 kwietnia. 

Jak nas informują z dniem 1-go 
kwietnia r. b. w Wilnie rozpoczną się 
prace nad asfaltowaniem jezdni. 
W 1932 roku ulice mają być wyas- 
faltowane na przestrzeni 30 klm. 
Roboty asfaltowe ma sfinansować 
Szwajcarskie Towarzystwo, które na 

ten cel przeznaczyło 4 mil. złotych. 
Wileńska sp. Arbon przekazała 

B. G. K. 150 tys. złotych tytułem dru- 
giej raty jako należność za eksploa- 
tację ruchu samochodowego w Wił- 
nie. 

   

Afera oszukańcza. 
Przed kilku dniami donosiliśmy już w 

„Kurjerze Wileūskim“ o aresztowaniu dwóch 
osobników, którzy przy pomoey stałszowa- 
nych orderów dyrekeji kolejowej oszukali 
spółdziełnię K. O. K. przy uliey Ostrobram- 
skiej płacąc za nabyte towary orderami ko- 
lejowemi, które, jak się to później wyjaśni- 
ło, były sfałszowane. 

Jak się obeenie dowiadujemy jacyś о- 
szušci w dalszym ciągu uprawiają swój pro- 
seder. Ostatnio ofiarą oszustów padła zna- 
na w Wilnie firma Gustaw Molenda. Przed 

kilku dniami do sklepu tej firmy, mieszczą- 
eego się przy ul, Niemieckiej zgłosiło się 2 
osobników którzy nabyli materjałów na ubra 
nia na ogółną sumę około 1000 złotych, po- 
ezem za nabyty towar zapłacili orderami dy- 
rekeji kolejowej, wystawionemi na nazwiska 
niejakich Stankiewieza i Antonowa. Dopiero 
późnej wyjaśniło się, że zarówno ordery jak 
i nazwiska, na które były wystawione są 
flkeyjne. O wypadku oszustwa 
no władze śledcze, które wszezęły dochodze- 
nie, celem ujawnienia sprawców. (e) 

Aresztowanie b. urzędnika magistrackiego. 
Wśród urzędników miasta Wilna komen- 

towana jest od kilku dni wiadomość o a: 
aresztowaniu byłego urzędnika magistratu 
miasta Wilna z wydziału podatkowego Jó- 
zefa Anca, 

. Ane aresztowany został przed kilku dnia 
mi z połecenia władz śledczych. Powody a- 
resztowania Anea trzymane są narazie w ta- 
jemniey. Co się tyczy osoby aresztowanego 

to nie wchodzi on po raz pierwszy w ko- 
lizję z kodeksem karnym. W swoim czasie 
Józef Ane poszłakowany był o sfałszowanie 
dypłomu lekarskiego i o usiłowanie otrzy- 
mania na podstawie tego dypłomu posady 
w jednej z instytucyj wileńskich, 

Szczegóły tej sprawy ogłosimy 
dochodzenia. 

po ukoń- 
czenu pierwiastkowego ы ©) 
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Stan zdrowia J. E. ks. bisk. 
Bandurskiego polepsza się. 

W/g informacyj, zaczerpnię 
od dr. Gojdzia, który leczy ks. bisku- 
pa Bandurskiego, stan zdrowia Do- 
stojnego Pacjenta polepsza się zwoł- 
na z każdym dniem. Ataki dusznicy 
bolesnej w ostatnich dniach zupełnie 
ustąpiły, ustępują również nieznacz- 
ne zmiany w lewem płucu. Apetyt i 
sen niezły. Trwa jeszcze stan podgo- 
rączkowy (rano 36,8, wieczorem 37,2). 
Samopoczucie chorego bardzo dobre. 

„Arbon* ofiarował 2214 zł. 
na bezrobotnych. 

Zamiast urządzenia przyjęcia z okazji 
otwarcia ruchu złożył na ręce p. Wojewody 
wileńskiego dyrektor p. Tarło imieniem Dy- 
rekcji Towarzystwa miejskich i międzymia- 
stowych Komunikacyj Autobusowych, Sp. ike 

(„Arbon*) kwotę 2.214 złotych jako wpływ 
pierwszej połowy dnia Noworocznego na 
rzecz Wojewódzkiego Komitetu do spraw bez 
robocia w Wilnie. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohulance. — Rewja, 

Dziś w niedzielę dnia 3 b. m. o godz. 8 w. 

po raz 4 barwna, pełna humoru Nowa Rewja 
— urozmaicona śpiewaimi i tańcami, z udzia- 
łem całego zespołu. Zabawa świetna. 

W poniedziałek dnia 4 o godz. 8 w. „Lo- 
gika pana Baltazara. Jest to ostatnie przed- 
stawienie tej ciekawej, dowcipnej sztuki 

Ceny zniżone o 50 proc. 
— „Tak się zdobywa kobiety* w Lutni 

W niedzielę dnia 3 b. m. o godz. 8 wiecz. 
„Tak się zdobywa kobiety* — doskonała ko- 
medja francuskiego pisarza Verneuila, try- 
skająca humorem i subtelnym dowcipem. 

W poniedziałek dnia 4 b. m. o godz. 8 
wiecz. nieodwołalnie po raz ostatni w b. se- 
zonie ukaże się komedja „Ładna historja* 
obfitująca w humor a zarazem pełna roman 
tyzmu. 

Ceny miejsc propagandowe od 30 gr. do 
2'zł. 

POPOŁUDNIÓWKI. 

— „Teatr wiecznej wojny* na Pohulance. 
W: niedzielę dnia 3 b. m. o godz. 4 p. p. 
schodząca już z repertuaru sztuka „Teatr 
wiecznej wojny*, świetnego dramaturga ro- 
syjskiego Mikołaja Jewreinowa. 

-—— „Ładna historja* w Lutni*, W niedzie- 
lę dnia 3 b. m. o godz. 4 pp. po raz ostatni 
jako popołudniówka niezrównana komedja 
„Ładna historja*, doskonale grana przez ca- 
ły zespół. Ceny miejsc zniżone. 

— Uwaga dzieci. „Królewna Śnieżka* — 
premjera! W dzień Trzech Krób, dnia 6-go 
stycznia b. r. o godzinie 12 w poł. ujrzycie 
piękną, fantastyczną bajkę p. t. „Królewna 
Śnieżka”. Ceny miejsc znacznie zniżone. 

NAJBLIŻSZE PREMIERY. 

— Na Pohulance. W niedługim już czasie 
ukaże się na afiszu nowa, zupełnie nieznana 

jeszcze komedja p. t. „Burza w szklance wo- 

dy“. Próby pod osobistem kierownictwem 

dyr. M. Szpakiewicza dobiegają końca. 
— W. Lutni. Najbliższą premjerą w Lut- 

ni będzie wesoła, pogodna komedja „Hulla 
di Bulla“. 

UWAGA! Dla wygody publiczności 
kasa Teatru będzie respektować zniżki z r. 
zeszłego jeszcze w niedzielę dnia 3 stycznia 
1932 roku. 

Nowe legitymacje wydaje Sekretarjat Te- 
atrów na Pohulance od 12 do 14. 

RADJO 
NIEDZIELA, dnia 3 stycznia 1932. roku. 

10.15: Transm. nabożeństwą. 11.58: Syg- 

nał czasu. 12.10: Kom meteor. 12.15: Pora- 

nek symfoniczny. 14.00: „Czem są kółka rol- 
nicze i czem być powinny?* pogad. 14.20: 

Pogad. prawnicza, chór i orkiestra. 15.55. 

Aud. dla dzieci. 16.20: Muzyka lekka z płyt. 

16.40: „W poszukiwaniu nowych światów” 

odczyt. 17.00: Muzyka z płyt. 17.15: „Naga 

dusza polska a rosyjska" felj. 17.30: „Król 

Stefan Batory pod Pskowem* odczyt. 17.45: 

Koncert. 19.00: Litewska audycja literacka. 

19.20: „Co się dzieje w Wilnie* pogad. 19.40: 

Progr. na poniedziałek. 19.45: Słuchowisko. 

20.15: Koncert. 21.40: Kwadr. liter. 21.55: 

Recital fortep A. Hoehna. 22,40. Kom. i muz. 

tunėsyna, 

PONIEDZIAŁEK, dnia 4 stycznia 1932 roku. 
11.58: Sygnał czasu. 14.10: Progr. dzienny. 

14.15: Muzyka z płyt. 15.15: Kom. 15.25: 
Metodyczna i teoretyczna wartość etnomo- 
logji* odczyt. 15.45: Aud. dla dzieci: „Uciesz- 
na historyjka o Fipciu*. 16.20: Lekcja fran- 
cuskiego. 16.40: Codzienny odcinek powieś- 
ciowy. 16.50: Muzyka z płyt. 17.10: „Jeden 
dzień pod ziemią* odczyt. 17.385: „W pru- 
cowni artysty-malarza*. 18.00: Muzyka lekka. 
18.50: Wileński komunikat sportowy. 19.00: 
„Litewski biłans polityczny z r. 1931“ odczyt. 
19.20: Muzyka (płyta). 19.25: „Przechadzki po 
mieście". 19.35: Progr. na wtorek i rozm. 
19.45: Pras. dzienn. radj. 20.00: Felj. muz. 
20.15: Operetka „Królowa* Oscara Straussa. 
22.25: „Bezrobotny w kasynie gry* felj. 22.40: 
Kom. i muzyka taneczna, 

NOWINKI RADJOWE. 5 
U PROGU NOWEJ ERY. 

Dzisiaj w niedzielę o godz. 16 min. 40 
transmitujemy z Wilna na całą Polskę od- 
czyt prof. Bronisława Rydzewskiego: „W po- 
szukiwaniu nowych światów*, Prelegent przy 
pomni radjosłuchączom © rogwoju ekspansji 
narodów europejskich, rozpoczętej w końcu 
XV wieku po odkryciu Ameryki, 

DLA MILUSINSKICH. 
Poniedzialkowa audycja dla najmlodszych 

radjosłuchaczy nadana będzie pod hasłem: 
dzieci dla dzieci. Oto grupa dziatwy ze szko- 
ły powszechej „Ćwiczeniówka*.w Wilnie wy- 
kona przed mikrofonem Rozgłośni Wileń- 
skiej słuchowisko p. t. „Ucieszna historyjka 
o Fipciu* podług powiastki Janiny Poraziń- 
skiej. Radjofonizacja i słowo wstępne p. 
Wandy Kluczyńskiej. 

ROZMOWA O SZTUCE. 

Wędrówki mikrofonu wileńskiego, który 
często opuszcza studjo Rozgłośni, aby w róż- 
nych miejscach podsłuchiwać głosy bieżącego 
życia, z ciekawością obserwowane są przez 
ogół radjosłuchaczy Tym razem mikrofon 
nasz złoży wizytę znakomitemu artyście ma- 
larzowi, prof. Ludomirowi Ślendzińskiemu. W 
jego wileńskiej pracowni odbędzie się cieka- 
wa dyskusja o sztuce, W rozmowie z prof. 
Ślendzińskim wezmą udział dyr. W. Hule- 
wicz i konserwator dr. Stanisław Lorentz. 
(Poniedziałek, godz. 17.35). 

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

OFIARY: 
Zamiast powinszowań noworocznych na 

bezrobotnych prof. Bronisław Rydzewski 20 
złotych. 
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KRONIKA 
Dziś: Daniela 

Jutro: Tytusa 

> Sul 

     

Wschód słońca —g. 7 m. 44 

„Zachód „ —g. [5m.02 

Spostrzeżenia Zskladu Metsorsiogł! U. 8, B. 
w Wiłale z dnia 2| — 1931 roku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 759 
Temperatura średnis — В С 

а najwyższa: — 79 C 

$ majniższa: — 14° С. 

Opad w milimetrach: — ^ 

Wiatr przeważający: połudn. 

Tendencja barom.: silny spadek. 

Uwagi: pochmurno. 

OD REDAKCJI. Redaktor naezełny nasze- 
go pisma p. Kazimierz Okulicz wyjechał na 
parotygodniowy pobyt do Litwy. š 

URZĘDOWA, 
— Ochrona wsi przed požarem. W naj- 

bližszych dniach ukaže się rozporządzenie 
Urzędu Wojewódzkiego polecające groma- 
dom wiejskim przymusowe zaopatrywanie się 
w piorunochrony. Zarządzenie to spowodo- 
wane zostało dużą ilością pożarów na pro- 
wincji, które niejednokrotnie pociągały za 
sobą katastrofalne skutki. 

MIEJSKA. 
— 1 miljon 670 tysięcy na utrzymanie 

szpiłali miejskich. Na ostatniem posiedzeniu 
Magistratu rozpatrywany był projekt preli- 
minarza budżetowego sekcji zdrowia. Po 

  

Klu Miejskie 
SALA MIEJSKA 

we. Sstrokbramska 5. 

W rolach 
głównych 

Początek o godz. 4. 

przeprowadzeniu całego szeregu daleko idą- 
cych redukcyj projekt preliminarza w działe 
szpitałnictwa zamknięto cyfrą 1.670.000 zło- 
tych na prowadzenie apteki miejskiej  pre- 
liminowano 152.000 złotych, budżet zaś ad- 
ministracyjny sekcji zdrowia Magistratu u- 
stalono na sumę 720.000 złotych. Zaznaczyć 
należy, iż w porównaniu z rokiem poprzed- 
nim nowy preliminarz jest mniejszy o 13 pro 
cent, 

— Słaby wpływ podatków miejskieh. Rok 
1931 był rokiem najwższego nasilenia 
zysu gospodarczego. Nie mogło to oczywi 
pozostać bez wpływu na stani: finansowy: 
placówek gospodarczych jak również i ogó- 
łu ludności, której zubożenie dosięgło punktu 

kulminacyjnego. W tym stanie rzeczy niema 
nic dziwnego, że skutki kryzysu odbiły się 
jak najtatalniej na finansach miejskich, któ- 
re główne swe źródło czerpią z wpływów po- 
datkowych. Zubożenie zaś ludności pociągnę- 
ło za sobą katastrofalny wprost spadek wpły 
wów podatkowych. Podług prowizorycznych 
danych ogółnie w roku zeszłym wpłynęło za- 
ledwie 57 proc. podatków preliminowanych 
do płacenia w ciągu całego roku 1931, 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Wznowienie wydawania obiadów w 

Mensie Akad. Zarząd Stow. Bratnia Pomoc 
Pol. Mł. Akad. USB. podaje do wiadomości, 
iż z dniem 4 b m. Mensa wznawia wydawa- 
nie obiadów. 

  

   

SPRAWY SZKOLNE. 
— Dyrekeja gimnazjum im. Ad. Mickie- 

wieza zaprasza tą drogą absolwentów gim- 
nazjum na obchód dziesięciolecia szkoły, któ 
ry odbędzie się w dniu 5 stycznia 1932 roku 
o godz. 10 min. 30. 

К ОВ & wi 

Zorganizowana w związku z obchodem 
dziesięciolecia wystawa prac p. p. profeso- 
rów i uczniów będzie otwarta dnia 6 i 7 
stycznia b. r. od godz. 190 do godz. 14 w lo- 
kału gimnazjum. 

GOSPODARCZA. 
— Wykupywanie świadectw  przemysło- 

wych idzie opornie. Wobec  niepomyślnej 
konjunktury gospodarczej na terenie Wilna i 
prowincji zanotowano słabą frenkwencję w 
czasie wykupywania świadectw przemysłowo- 
handlowych na rok 1932. W Wiilnie wyku- 
piono zaledwie 60 proc. świadectw do 1 I. 
1932 roku, mimo, iż po tym terminie do ko- 
sztów wykupienia świadectwa dochodzi do- 
datek kryzysowy, który przy świadectwach 
wykupywanych w roku 1931 jeszcze nie obo- 
wiązywal. Frekwencja na prowincji jest je- 
szcze słabszą. 

  

  

WOJSKOWA. 
— Przygotowania do poboru rocznika 

1911 dobiegają końca. Referat wojskowy Ma- 
gistratu m. Wilna kończy układanie listy po- 
borowych rocznika 1911, która zostanie w 
najbliższych dniach przesłana do Starostwa 
Grodzkiego. Urzędowanie Komisji poborowej 
rozpocznie się z dniem 2 maja. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Opłatek w Zw. Podof. Rezerwy. W dn. 

5 stycznia 1932 roku Zarząd Koła Wileńskie- 
go OZPR. urządza dla swoich członków, ich 
rodzin i zaproszonych gości, tradycyjne ła- 
manie się opłatkiem. Wstęp wyłącznie za za 
proszeniami. 

Zaproszenia otrzymywać możne w Sek- 
retarjacie Koła przy ulicy Żeligowskiego 4, 
w godz. 17—19, tamże uskuteczniają się za- 
pisy i przyjmują się opłaty w wysokości zł. 
2 gr. 70 od osoby. Przyjmowanie zgłoszeń 
uskutecznia się tylko do dnia 4 stycznia 1932 
roku. 

Uroczystość ta odbędzie się w sali Gminy 
Ewangelicko - Reform. przy ulicy Zawalnej 1 
o godz. 19. 

        

ГОВОМ Т 

— Uroezystašei strzeleckie. Komenda Gar 
nizonu Zw. Strzeleckiego m. Wilna organi- 
zuje w dniu 3 stycznia 1932 roku uroczyste 
przyrzeczenie strzeleckie dla nowowstępują- 

cych członków i wspólny opłatek. 
Program: 

1. Godz. 10-ta — Nabożeństwo w koście- 
le Garniz. (zauł. św. Ignacego). 

2. Godz. 11,20 — Raport Odziałów Z. S. 
i P. W. na placu D. O. War. a) Przyrzeczenie 
strzeleckie Oddziału Z. S, b) Defilada. 

3. Godz. 19-ta — Wspólny opłatek w Ma- 
łej Sali Miejskiej przy ulicy Końskiej 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE 

    
   

— Jasełka. Staraniem Sekcji Scenicznej 
Resursy Rzemieślniczej — d w niedzielę 
odtworzą młode siły rzemieślnicze barwne 
Jesełka w 4 odsłonach, urozmaiconą kolen- 
dami. Chór i zespół muzyczny. 

zersze masy rzemieślnicze mogły te 
ne widowisko oglądać wraz ze swą 

—- pierwsze. przedstawienie o godz. 
4, zaś drugie o godzinie 7. Cieszyć się należy 
że Rzemiosło u nas w Wilnie nareszcie wzię- 
ło się do współnej pracy scenicznej. Każdy 
rzemieślnik członek Resursy, czy też sympa- 
tyk winien popierać te wysiłki. 

    

    

  

RÓŻNE 
—- Choroby zakaźne. Wydział Zdrowia 

Urzędu Wojewódzkiego w ubiegłym tygodniu 
na terenie Wileńszczyzny zanotował następu- 
jące choroby zakaźne: tyfus brzuszny 4, pla- 
nisty 5, płonica 5, odra 38 (1 zgon), róża 4, 
ksztusiec 1, gruźlica 16, jaglica 70, ospa wiet 
rzna 36, świnka 9, zatrucie się produktami 
spożywczemi 45 Razem zanotowano 233 wy- 

padków zasłabnięć na choroby zakaźne w 
tem 1 zgon. 

— Wystawa przeciwgruźlicza,  przeciw- 
jaglicza i przeciwweneryczna. Podajemy do 
wiadomości, że od dnia 2 stycznia do dnia 

  

    

10 włącznie zostaje otwarta Wystawa Prze- 
ciwgruźlicza, Przeciwjaglicza i Przeciwwe- 
neryczna, zorgunizowana przez Okręgowy 
Związek Kas Chorych we Lwowie, a spro- 

wadzona do nas przez Kasę Chorych m Wil- 
na za pośrednctwem Ekspozytury Wileńskiej 
Okręgowego Związku Kas Chorych. Wystawa 
mieści się w lokalu Kina Miejskiego przy ul. 
Ostrobramskiej 5. Otwarta od godz. 9 do go- 
dziny 20. Wstęp na wystawę bezpłatny. Przed 
stawienia kinowe odbywają się od godz. 9 
do 14. Wstęp do kina 10 gr., dla wojska i 
szkół. Dła publiczności będzie oddzielny se- 
uns, o którym nastąpią dodatkowe ogłoszenia 

ZABAWY. 
— Zabawa tancezna. Staraniem Opieki 

Rodziecielskiej przy Państwowej Szkole Rze- 
mieślniczo-Przemysłowej w Wilnie zostanie 
urządzona dnia ycznia 1932 r, zabawa ta- 
neczna w lokalu jskiej (Końska 3). 
Czysty zysk z zab: przeznacza się na nie- 
zamożnych uczniów szkoły. 

Ceny biletów dla pań i akademików 1 zł. 
dla panów 1.50 zł. Bufet obficie zaopatrzony. 

Początek zabawy o godz. 21. 

— Dancing „Bridge* We wtorek dnia 5 
stycznia o godz. 22-ej, w cukierni Sztralla 
(Zielonego), ul. Mickiewicza 22, urządza Pol- 
ski Biały Krzyż dancing-bridge na dochód 
akcji kulturalno - oświatowej wśród żołnie- 
rzy garnizonu wileńskiego. Cel godny popar- 
cia przez ogół społeczeństwa. Ceny wstępu 
bardzo niskie, a mianowicie wejście 2 złote, 
dla akademików 1 złoty. 

CZY WIECIE, ŻE 

— W miastach jest więcej 
wsi, a wśród pracowników umysłowych łysi 
na jest bardziej rozpowszechniona, niż wśród 
pracowników fizycznych 

    

    

   
  

    

— Górnicy w Ameryce używają ślimaków 
do badania jakości wody, gdyż stworzenia te 
są bardzo wrażliwe na skład wody i o ile w 
wodzie znajdują się bakterje chorobotwór- 
cze lub szkodliwe składniki mineralne, śli- 
maki zdychają po upływie najdalej pół go- 
dziny. 

Nr. 2 (2244) 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
TRAGICZNY WYPADEK PRZY ULICY 

LEGJONOWEJ. 

'W mieszkaniu T. Bohdanowieza przy ul.. 
Legjonowej 65 podezae błesiady noworocznej 
niejaki Jagieho Kazimierz (Legjonowa 993 
manipulująe nabitym rewohwerem spowodo- 
wał wystrzał, Kała zraniła ciężko w bok. 
gospodarza doma. Sprawea  nieostrożnego 
strzału zbiegł. Bohdanowieza w stanie cięż- 
kim przewiezione do szpitala żydowskiego. 

(ej 
WŁAMANIE DO KSIĘGARNI ŚW. WOJ- 

CIECHA. 

Do księgarni św. Wojetecha przy ul. Do- 
minikańskiej 4 włamali się złodzieje- którzy 
skradii 5 aparatów fotograficznych wartości 
400 złotych. Powiadomiona połieja zarządzi- 
ła poszukiwania za sprawcami kradzieży. 

(eb 
ARESZTOWANIE ZŁODZIEI WILEŃSKICH 

W TCZEWIE. 

Naskutek  lstów gończych w Tczewie 
policja aresztowała sprawców kradzieży 4000 
zł. T. Skwarczyńskiemu (Ponarska 23). Są to 

„ Wgoncki M. i Mikołajewicz M. 
y zatrzymanych znałeziono w czasie re- 

   
wizji 3206 złotych. 

Złodziei przywieniono do Wilna i osadzo— 
no w więzieniu na Lukiszkach. (ch 

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK PODCZAS. 
SANECZKOWANIA. 

Do szpitala św. Jakóba dostarczono 3E 
łetnią N. Orzechowską (Święciańska 31), któ- 
ra doznała złamania ręki i ogólnego potłucze 
nią się na Górze Trzechkrzyskiej w czasie 
saneczkowania, (e: 

CZYNNY OPÓR I POBICIE POLICJANTA. 

+ Na ul. Wilekiej na posterunkowego I Ko- 
misarjatu P. P. m. Wiina Piętki napadł nie- 
jaki  Michniełunas, który dotkliwie pobił 
stróża bezpieczeństwa. Napastnika aresztowa-- 
ła żandarmerja. (e). 

Od poniedziałku 4.1. 

Godz. 

Anette Berson i Leo Mathot. Spe znąć эуча 

4—6—8—10 ZIEMIA CUDÓW EH 
6, 8 i 10 wiecz. Ceny miejsc: balkon 30 gr., perter 60 gr. Kasa ezynna od >.30 do !0 wiecz. 
  

Bźwięk. Kino-Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-25 

ROZW 

Premjera! Pelna czaru 
ulubienica publiczności 

NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe. Na |-szy sears ceny zniżone. Początek o g. 4-ej, w dnie św. o Ż-ej. 

oczaruje wszystkich w najnowszej swej kreacji odznacz 
pierwszą nagrodą na konkvrsie gry aktorsk. w Ameryce 

Według powieści Urszuli Parrot „Kobieta dla wszystkich i dla jedaego". 
W rolach męsk. Conrad Nagel, Chester Morris i Robert Montgomery 

Norma Shearer 
DKA 

WKRÓTCE: Niezrównana Greta Garbo w superfilmie „Natchnienie 
  

Bźwięk. Kine-Teatr 

Bollywocd 
Siokiew 22, tei. 15-28 

Premjera! Film cud! Film objawieniel 
Największy film wszystkich czasów p. t. 

Czegoś podobnego świat jeszcze nie widział 
NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe. — 

Początek seansów o godz. 4, 6, B i 10'15, w dnie świąt. o godz. 2-ej. 

TRADER HORN 5;::;:; HarryGarey i Ddw. Booth 
Najnowsze dzieło twórcy „Poganina“ i „Białych cieni* W. S. Van Dyka. 

nTrader Horn" jest największą chlubą kultury i sztuki. 
Dla młodzieży dozwolene. 

Na I-szy saans ceny zniżone. 
  

Wielka sensacja dnia! Przebój nad przebojeł Po raz pierwszy 
Sźwięł e Kino w Wilnie 

W rolach 
głównych 

lepszy film dźwiękowy p.t. „dźwiękowy p. Obława w Paryżu 
ulubiony pio- Anna Bella i Albert Prejean zg „pie: 

  

    

   

  ARMENIA е 

PIJCIE TYLKO 
WYŠMIENITE 

NIEBYWAŁA OKAZJA DLA CZYTELNIKu II 
„KURJERA WILEŃSKIEGO" 

Biorąc pod uwagę obecny kryzys gospodarczy, gdy nie 
każdy może sobie pozwolić na kupno poirzebnej mu 
odzieży, firma nasza celem rozpowszechnienia swego 
przedsiębiorstwa   między czytelnikami niniejszego 

LE 
Do nabycia wszędzie 

Reprezentacja : Jagiellońska 9, tel. 5-44 

  

dE 

    

  

WĘG 
GÓRNOŚLĄSKI 
KONCERNU 9) 

ODOODOCIEJ 
NOWOOTWORZONA 
POLSKA 

przy ul. Wieikiej 29 
Poleca: codz. świeże 
mleko, masło, sery, jaja 
mleko zsiadłe, wędliny 
i inne chłodne zakąski 
napoje chłodzące oraz 

obiady domowe 
smaczne i zdręwe 

od 70 gr. 

ПЕЁ, 
GIESCHE* 

  

Od roku 1843 istnieje || 

Wilenkin 
ui. TATARSKA 20 

Meblej 
jadalne, sy piałnei ga- | 
binetowe, kredensy, | 

stoły, szafy, łóżkait.d. |. 

Wykwintne, Mocne, | 

NIEDROGO, 
na dopodnych warmnkach 
INA RATY. 

NADESZŁY NOWOŚCI. 
8324 

DO WYNAJĘCIA 

   
DUŻY LOKAL. 
na 2-giem pietrze w domu: 
przy ul. Mickiewicza 11-2» 
w nowej nadbudówce. 
Rozkład wewnątrz może- 

być zastosowany do wy— 
magań lokatora Inform. 
Mickiewłcza 28-6, t.385.. 

świata, bohater filmu „Pod dachami Paryża" 
l NAD PROGRAM: Urozmaicone dodatki dźwiękowe 

mi, Wielka 47, tel. 15-41 Początek o godz, 4, 6, 8 i 10.30, w dnie świąteczne o godz. 2-е) 
* JUTRO PREMJERA! Potężne arcy dzieło „Koniec świata” 

Brena namiętności 

pisma, postanowiła dać im możność otrzymania bez- 
płatnej premji w postaci: kamgernu na ubranie 
i kostjumy' damskie, bieliznę damską i pościelową, 
kołdry watowe, zegarki złote: damskie i męskie, apa- 
raty fotograficzne i inne wartościowe rzeczy, jeżeli 
nadeśle prawidłowe rozwiązanie obok umieszczonego 

zadania. 

poleca firma 

NAŁSQWE TOWARZYSTWO WĘGLOWE 
Wilno, ul. Piwna 7 m. 4. Tel. 3-77 

  

  

   
Dziśł Po raz pierwszy w Wilniel Dramat współczes- 

Przebojowy film dźwięk. z cyklu przeb. „Sfinksa* p t. ny na tle życja za- 

Braiqk. Mins-Tsatr 

      

  

  

  

` kulisowego cyrkowców. W roli głównej Lara Haid i słynny pogr lwów Oskar Merlon ze współudz. zespołu Należy kreski zastąpić literami, tak aby | 90 sumu znakomita gwiazda europejskiego ekranu ч aktobatów ni powietrznych wszechów. sławy „5 Artonis" | —a—ł—w pięć imion męskich otrzymać Pierwsze - MIESZ KA NIE 
; Jeszcze jedna popularna piosenka, którą śpiewać będzie całe Wilno „Ty moje kobieciątko”. —n—r—e— litery tych imion wzdłuż utworzą nazwę 2 ak : :: ulica Wielka 42 NAD_ PROGRAM: firakcje dźwiękowe. — Początek © godz, dej, w dnie świąteczne o godz. |-e. | R-m-n rzeki polskiej Bas ryzyka. Niepowe: KOGUTEK AA B zenie wykluczone. Wraz z zadaniem S > Z0-A—ži ly e należy podać dokłada a go wynsjęde Kino Kol DZIŚ i dni następnych. Niezwykle = 7 : óg ul Mił i Wok” | pieksy i zeim drm. w Oak p. Przedziwne kłamstwo Niny Pietrowny| -—" si a a анорие / I pi Sokaniki 3: 06 N l 3 k 0 Szaty AE płomiennego splotu uczuć kusząco BIRESRI kurtyzany i dziarskiego porucznika gwardji carskiej. DOM WYSYŁKOWY © USUWA NAJUPORCZYWSZY Nie T roli tytulowej w gł. rol. » <A Н 

eszkanie d jęci > przedziwna Bryg'da Helm, męskich Warwick ward ! Frank Lederer SZ E R EM“ z5 pokoi, kodhSR Aaa 4ebak dwerca ksiejew.) | Początek o g. 5-ej, w święta o godz. 4-ej po poł. — NASTĘPNY PROGRAM: „ASFALT* z Betty Aman. > R kiemi nowoczesnemi wy— — OSTRZEŻENIE. /ęzy kuowiE naLeży Kino-Taatr 

LUX 
Biekiow. 11, tel. 15-61 

0 czem 
Niech żywi nie tracę nadziei — Juliusz Słowacki. 

Początek seansów o godz. 4-ej, w dnie świąteczne o godz. |-ej. Ceny miejsc od 40 pr. 

Dzi$ współcz. dramat obycz, w 10 akt. z prologiem p. t. 

się nie myśli 1: Mzrja Modzelewska. rż tragik 
polski Józef Węgrzyn, Igo Sym, W. Walter i inni 

8939 Łódź, skrz. poczt. 493. 
  

WEZWANIE do SKŁADANIA OFERT 
79 pułk piechoty w Słonimie zamierza oddać 

w drodze przetargu nieograniczonego, dostawę mięsa 
wołowego dla 79 p p. na czas od dnia 5.1. 1932 r. 
do dnia 15.1. 1933 r. Dzienne zapotrzebowanie mięsa 

AKCENTOWAĆ | WYBAŻNIE ŻĄDAĆ TYLKO 
ORYGINALNYCH PROSZKÓW Z.KOGUTKIEM" 64 SECKIEGO, ZNANYCH OD LAT TRZYDZIESTU 
1 WYSTRZEGAĆ S/IĘ NAŚLADOWNIETW, UPOR- 
CZYWE POLECANYCH. W PODOBNEM DQ 

NASZEGO OPAKOWANIU. 

  

  

godami al Fabryczna 206 

  

Lsperania lekcje, 
indywid. lub w grupach. 
Ui. 3-go Maja 7, m. 11.. 
orozumieč się w godz. 

  

Biwięk. Kino-Teatr aa Nea K u r а e r c a r s k i mi K+ nė A wynosi około 450 kg. do dn. 1.IV. 1932 r. ok. 900 kg. Pracownia OBUWIA RAS RE szy film wszystkich czasów p t (Całość w jednym seansie) Do ofert dołączyć należy: M. DRZEWIŃSKI Dwie panienki z śred-- STYLÓW 
silos Wielka 36 

W rolach glėw   Kowanko. 
Początek seansów o godz. 2, 4, 6, 8 i ł0'15. Ceny od 40 groszy, 

w« |WAN MOŻŻUCHIN i Natalja 
  

  

ich 

  

Chorzy na płuca 
Spytajcie się swego lekarza, a ten wam 

więcej ludzi, niż od innych chorób. Każdy więc, kto cierpi na Kaszel, 
zaflegmienie płuc oraz kokiusz, powinien na 

Dobrym środkiem na choroby płuc oka- 
bronchit, chrypkę, 
tychmiast zabrać się do leczenia, 
zał się preparat FAGOSOL.—Przy użyciu 
kaszel, wzmaga się apeiyt i chory nabiera ciala Fagosol dostać można 
we wszystkich aptekach i składach aptecznych. 

H. Rosenstadta, Warszawa Pl. Grzybowski 10. 

  a] 

OSTRZEŻENIE! 
A Pewne firmy w Wilnie rozlewają swoje mało- 

WSZĘDZIE DO NABYCIA. 

Główny skład wysyłkowy 

Laboratorjum chem. aptekarza 

ME Szymona Edelmana 

  

    
    

    

    
    

      

     

  

   

   
   

  

   

(podług naszych warunków) premję w postaci 
kamgarnu na ubranie, kostjumy damskie, bieliznę Ś 
damską, męską pościelową, kołdry watowe, те- @ 
garki, ipstrumenty muzyczne. aparaty fotograficz- 

| ne, filmowe i inne przedmioty wartościowe, 
jeżeli nadeśle prawidłowe rozwiązanie niniejsze- 
go zadania: 

tiomenteol 
na Polskę i Ggańsk: 

  

| 8-z p-a-y n-e-a k-ł-cz- | 
  

    

żadnego ryzyka. Niepowodzenie wykluczo- 
ne. Rozwiązanie prosimy nam przysłać w liście, 
lub na zwykłej pocztówce z podasiem dokład- Ś 
nego adresu, na co W. P. otrzyma szczegóły 

i niespodziankę. 

Polska (amoponoc МАИМА | 
ŁÓDŹ V, skrz. poczt. 7, oddz. 119. 

ESTETINIO E TATTO 

potwierdzi, že od suchot umiera 

    Fagosolu w krėtkim czasie ginie 

  

Skład główny: Apteka 
  

  

8815 

      

PROSZEK OD BÓLU GŁOWY OŁADOROSŁYCH 

„KO 

DZA 
U 2 

        

     
     

VALSKINA 
USUWA NAJŚLNIEJSZE 
WOZY 

    
         

  

  

     

  

Pokwitowanie złożonego wadjum w kasie 79 P.P- 
w wysokości 5% , wartości jednomiesięcznej 
oferowanej dostawy. 

kowanych kopertach do dnia 14 stycznia 1932 roku 
do godz. 9—30 

Ww ofercie należy podać cenę stałą na cały czas 
trwania umowy z dostawą do koszar 79-p. p 

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 14 atycznia 
1932 r. o godz. l0-ej przyczem komisja zastrzega 80- 
bie prawo wyboru, oceny i przyjęcia względnie odrzu- 
cenia oferty, jak również ewentualnego przeprowadze- 
nia ustnego przetargu. 

Kwatermistrz 79 p. p. w Słonimie codziennie za wy- 
jątkiem niedziel i świąt. 

Słonim, dnia 1.1. 1932 r. Kwatermistrz 79 p.p. 

  

Lekcje języków francuskiego i niemieckiego 
specjalnie do MATURY udziela nauczyciel z długo- 
letnią praktyką pedagogiczną. Sukces zapewniony. 
Adres: Szopenowska 3, m 1, od 8—10 i 7—10 wiecz. 
  

  

Cofam oszczerstwo rzucone pod 
adresem Firmy „CARBON* 

Wytwórnia Chemiczna 
Gdynia 1, z dnia 22 grudnia 1931 r. 

492 WŁ. JAGIEŁŁO 
  

i Bałtycka 

    

Je
ge
r 
se
an
n 

TE 

  
Bonifraterska 6 

    

8494 

M Kenigsberg 
Choroby skórne, 

weneryczne 
1 moczopłci we, 

ulica Mickiewicza 4, 

  

  

Dr, SLYKWINOT 
choroby wenerycznne, 
skórne i moczopłciowe 

Wielka 19, 
od godz. 9—] i 3—7 

Dr. Wolfson 
Choroby weneryczne, 

moczopłciowe 
i skórne 

ul. Wiieńska 7, 
telefon 10-67 

od godz. 9—! i 4—8 
8434 

  

choroby skórne, wenerycz- 
ne i moczopłciowe 

Miekiewicza 28, m. 5 

    

W. Z. P. 48. 

Akuszerka 

Маг Вг 
przyjmuje ой 9г. 4с 7 м 

8323 

    

Akuszerka 

Marja LAKNEDOWA 
prsyįmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5 
W. Z.P. Nr. 69. — 8520 

So] 

    

lokujemy bez kosztów 
na dobre oprocento- | 
wanie, gwarancja soli- | 

dna, zabezpieczenie 
nieruchomością. Ter- 

min dowolny 
Dom H.-K. „Zachęta” 
Mickiewicza |, tel 905 

MASZYNISTKA 

niem wykształceniem po- 
szukują posady ze skrom— 

nem wymaganiem. 2. Świadectwo przemysłowe. Lt Mio 2 a SCE Obojętne — na wsi cz z 3. Zaświadczenie solidności kupieckiej. oraz reperacje kaloszy i śniegowców. mieście. Łaskawe w w IELK A N AG R OD A Dla niniejszego przetargu obowiązują następujące da. redekci Каа - przepisy: ck. « 
| |. Zestawienie warunków ogółnych przy dosta- DOKTÓR MED. Akuszerka A 
! Celem rozpowszechnienia naszego przedsię- g wach wojskowych. Hauryłkiewiczowa Ś ; = ы biotstwa między czytelnikami niniejszego pisma, 2. Zestawienie warunków ogólnych i specjalnych ! przyjmuje od godz. 11—12 miałowska bólów reumatycznych, gośćcowych, nerwo- firma nasza postanowiła rozdać tytułem wielkiej E przy dostawach mięsa. i 5—6 po poł, Choroby przeprowadziła się ` bėlėw, stanie się ten, kto używa systema- nagrody rozmaite towary. Każdy czytelnik 3. Przepisy 0 warunkach 'obowiązujących przy | skórne, leczenie włosów, | ną u]. Zamkową 3, me 3 ak tycznie znakomite nacieranie p. n. może otrzymać ё 4 skiadačių ofert. : Ёсвшеі_у'‹; іеЪп:Ъв 10Pe- | tamže gabinet kosmetycz- Handel i . Przepisowy wzór oferty. racje kosmetyczne. ny. naw ю е ® 1 = zupełnie bezpłatnie Ofemy. składać należy w zapieczętowanych i zala- | uł. Wileńska 33, m. 1. | duuki, kuzajki i qso | Handel Zoologiczny 

B. Frydlanda 
ul. Szpitalna 4. 

Ptaki od | zł do 30 zł. 
Kanarki barceński 
wające w dzień przy 
świetle. Inne ptaki zagran.. 
Rybki złote i egzotyczne.. 
Akwarja. Klatki. Pokarm 
dla ryb i ptaków. Króliki. 

    

  

Si В ; я przeprowadziła się BE | | Kreski należy zastąpić literami, aby otrzymać po- O przyjęciu, względnie odrzuceniu oferty zostaną telefun 10-90, sl Miekienicca 22 ЫВ 7 rasowe: pi Lwów, Teatyńska 16. 8527--5 ! wszechnie znane przysłowie. Udział w konkursie $ oferenci powiadomieni. 0d g dz. 9—12 1 4—8 tel. 14-05. Ww. Z. Nr 3093 z d dla otrzymania nagrody jest bezpłatny. Niema į Informację w sprawie wspomnianej dostawy udziela powodu obecnego 
kryzysu gospodarczego 
połeca KOŁDRY z roz- 
maitych maierjalėw i 
najlepszej waty własne- 
go wyrobu po cenach 

niebywale niskich zna- 
nafirma B-cia Chanutin: 
Niemiecka 23. 8941 
  

Zgub. ks. wojsk.wyd. przeze 
P. K. U. Wilno-m. na im. 

| Władysława Cieselskiego.. 
8944 uniew. się. 

  

Zgub, ke. wojsk. wyd. przez: 
P. K. U. Wilno-pow. nm 
im. Jana Tankiewieza 

uniew 894% 

    

  

Zgub. książ. wojsk, wyd 
przez P.K.U. Lida za im 
Jana Podhajnego, roczn.. 

1903, unieważnia się. 

  

wartościowe piwo w używane butelki „Patent* _. ааАа AŁAAAAAŁAA PIĆ SS — ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU W ŻYWCU - нн Ё SS Sn, | .poszukiuj a pocady:| - anna i wprowadza tem w błąd Sz. Konsumentów. W OMARA i į Dr. Med jak również może być Przeto ostrzegamy przed falsyfikatami i pro- K Ale balai Bra S ao E Poszukuję posady i A CYMBLI angażowana do biura Student simy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy ° s Ё į й я LER na terminową pracę, | UJ $. В. znajdujący < “ CIE | 0 $ E rzą cy O i i U 3 aa A a bez zobowiązania i się w krytycznem po- PIWA ŻYWIECKIEGOJJŃ"" E tylko za mieszkanie j| a. pewizaiz”" | wszelkich praw. Rów. | Jożeniu”. poszukuje : 
ы 

4| ró atarskiej, tel. 15-64, У ro: 6678 | na ORYGINALNĄ ETYKIETĘ i KOREK 2 firmą pórnośląsi PROGRESS" w domach raadowiych lub prywatirch. 1 | Podioójesd9-2151p7w prace w domu po IA okey o 
Р | = : oleca у i bre šwia- i 5 : 2 „ niskich cenach. JNGGE а ан ARCYKSIĄŽĘCY-BROWAR W ŽYWCU || E + L. FIDLER, Wilno | | gz beielach, posiadam dobie świa” j| Pianina qygus | Łaskawe oferty pro- | ke Wiadomość: Dec Reprezentacja: Wiłno, ulica Zarzeczna Nr. 19, telefon 18-62. Makowa 15/19, tel. 13-55. Skład Nr. 999. syłać do Adm. „K. W.“ pod Nr. 6872 wynajmaję — Miekiewiez, | Szę kierować doAdm. | minikanska 17, m. 5- į 37—32, Wiejście z ulicy | „Kurjera  Wileńsk. 

  
ma MES 

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

  

  
    

WYYYYYYYYVYYYYYVYYYYVYYY     Ciasnej, p. Estko 7702 pod „Maszynistka“   
Redaktor odpowiedzialny Witołd Kiszkis.


