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Czyżby m 
sowiecki 

W dyskusji, jaka z powodu no- 

wego prawa małżeńskiego toczy się 

obecnie na łamach naszej prasy, tu 

i owdzie spotkać się można z goło- 

słownym i absolutnie na niczem nie 

opartym zarzutem, że projekt opra- 

cowany przez Komisję Kodyfikacyjną 

chce przenieść na nasz grunt prawo 

  

małżeńskie sowieckie. Chcąc dać czy- 

telnikom „Kurjera* możność skon- 

trolowania samym całkowitą bezza- 

sadność owego zarzutu, przedstawi- 

my tu w sposób możliwie objektyw- 

ny sowieckie prawo małżeńskie. 

Jak wiadomo, dawne carskie pra- 

wo rosyjskie stało w dziedzinie mał- 

  

żeńskiej na gruncie ściśle wyznanio- 

wym. Dla chrześcijan wszystkich wy- 

znań (z wyjątkiem 

ców) był obligatoryjny Ślub kościelny. 

staroobrzedow - 

Kościelne też prawo małżeńskie od- 

powiedniego wyznania miało całkowi- 

cie te sprawy regulować. Oczywiście 

rząd sowiecki na tem samem stano- 

wisku utrzymać się nie mógł. Wkrót- 

ce więc po przewrocić, bo już w gru- 

dniu 1917 r., ukazały się dwa dek- 

rety: jeden, z 18 grudnia, wprowa- 

dzał całkowitą wołność rozwodów, a 

drugi, z 20 grudnia, nakazywał od- 

tąd zawierać małżeństwa wyłącznie 

w formie cywilnej. Te jedynie mał- 

żeństwa kościelne uznano za ważne, 

które były zawarte przed dniem 20 

grudnia 1917 r. 

Na miejsce owych pojedyńczych 

dotąd dekretów ukazało się we wr 

šniu 1918 r. juž całe prawo małżeń- 

skie, opublikowane w kodeksic: 0 ak- 

tach stanu cywilnego, 

żeńskiem, familijnem i opiekuńczem 

($$ 52—132). Przecież i to sformuło- 

wanie prawa małżeńskiego, jako zbyt 

jeszcze zbliżone do porządku dawne- 

go, przestało niezadługo odpowiadaćą 

stosunkom świeżo wytworzonym. Dla- 

tego to już w r. 1923 pojawia się no- 

wy projekt prawa małżeńskiego. - W 

łatach następnych powstają projekty 

dalsze. Ostatecznie, po szerokiej i 

dość długo trwającej dyskusji, w któ- 

rej brały udział liczne grupy ludności, 

na posiedzeniu  Wszechrosyiskiego 

Centralnego Komitetu Wykonawcze- 

go, dnia 19 Fstopada 1926 r., zostało 

uchwalone nowe prawo małżeńskie, 

które jako „Kodeks ustaw o małżeń- 

stwie, rodzinie i opiece 

    

o prawie mał- 

miało za- 

cząć obowiązywać w dniu 1 stycznia 

1927 r. Ma też ono moc obowiązują- 

cą na całem terytorjum Z. S. R. R. 

i dzisiaj. Wobec tego, mówiąc o so- 

wieckiem prawie małżeńskiem, weź- 

miemy pod uwagę tylko ustawę z r. 

1926, jako już od przeszło pięciu lat 

tam obowiązującą. 

W każdej ustawie małżeńskiej rze- 

czą zasadniczą jest sposób zawarcia 

małżeństwa i, ewentualnie, — jego 

rozwiązania. Otóż co do pierwszego, 

to według ustawy z r. 1926 małżeń- 

stwo zawiera się przez proste zare- 

jestrowanie go u urzędnika stanu cy- 

wilnego, przyczem małżeństwa zawar- 
  te w formie religijnej nie posiadają 

żadnego absolutnie znaczenia praw- 

nego. 
„AP J: rację 

się zarówno w 

  

Rejes małżeństwa ustana- 

  

interesie państwowym 

i społecznym, jak i w celu ułatwienia ochro- 

ny osobistych i majątkowych praw i inte 

resów m: 

  

nków i dzieci. Uzyskanie przez 

związek małżeński formy następuje drogą za- 

rejestrowania małżeństwa przez organy 

pisu akt stanu cywilnego trybem. określo- 

nym w tytule IV-ym niniejszego kodeksu. 

Art. 2, Rejestracja małżeństwa przez orga- 

ny zapisu akt stanu cywilnego stanowi bez 

sporny dowód istnienia małżeństwa. Doku- 

menty stwierdzające fakt zawarcia małżeń. 

stwa drogą obrzędów religijnych. nie mają 

żadnego znaczenia prawnego. 

  

Art. 111, Zapisu akt stanu cywilnego (uro- 

dzeń, Śmierci, małżeństw, rozwodów i przy- 

sposobień) dokonywa odpowiedzialna osoba 

  

"między rodzonymi i 

zeństwa 

    

urzędowa; a) dla mieszkańców miast okrę- 

gowych, guberni i obwodowych — w 

  

odpowiednich podcddziałach zapisu akt stanu 

cywiłnego; b) dła mieszkańców miast powia- 

   

  

towych —w powiatowych oddziałach za 

dla 

miast niepowiatowych i osiedli robotniczych 

— w radach (sowietach) miejskich. 

akt stanu cywilnego; c) miesz 

  

Zapisu urodzeń, śmierci, małżeństw i przy 

sposobień dła mieszkańców wsi i tych miast, 

(sowiety) 

sich 

  

w których utworzono rady wiej- 

radach 

  

skie — dokonywa się w 

  

wiejs 

(sowietach). т 

Art. 131. Osoby, które chcą zarejestrować 

małżeństwo, zawiadamiają o tem organ .za 

  

pisu akt stanu cywilnego według miejsca 

  

mieszkania jednej z nich., 

    

, Art. 132. Osoby rejes rujące "małżeństwo 

są obowiązane przedsta В przy deklarac; 

ce ich tożsamość, pis- 

    

dokumenły stwierdz. 

mienne świadectwo o braku przeszkód, 'wy- 

mienionych w rozdziałe Ii-im tytułu I-go ni 

niejszego kodeksu i o tem, że wiedzą o stanie 

swego zdrowia, zwłaszcza odnośnie chorób 

wenerycznych, psychicznych i płucnych, oraz 

winny podać, które zkołei małżeństwo, za- 

rejestrowane lub niezarejestrowane, każda z 

nich zawiera i ile ma dzieci. 

Art, 133. Odpowiedzialna osoba urzędowa, 

która rejestruje małżeństwo, jest obowiązana 

przeczytać . osobom, zawierającym małżeńst- 

wo, artykuły 4, 5 i 6 niniejszego kodeksu 

i uprzedzać o karnej odpwiedzialności za fai- 

szywe oświadczenia. Następnie osoby, zawic- 

rające małżeństwo, czytają i podpisują wpis-, 

a osoba urzędowa kontrasygnuje go. 

Art. 134. Na żądanie nupturjentów wpis o 

małżeństwie może być dokonany w obecności 

świadków”. 
(Kodeks cywilny R. $. F. S. R. wraz z Ко- 

deksem 0 inałżeństwie, rodzinie i opiece, prze- 

łożył dr. Stanisław Tylbor, Warszawa 1930:. 

  

Warunki rejestracji są następu- 

jące: 
„Art 4. 

potrzeba: a) wzaj 

Do zarejestrowania małżeństwa 

mnego zezwolenia na za- 

rejestrowanie małżeństwa; b) dojścia do wie- 

ku dojrzałości ma kiej; c) przedstawienia 

dokumentów, wymienionych w art. 132 ni- 

s ego kodeksu. 

Art. 5. Ustanawia się wiek lat osiemnastu 

jako wiek dojrzałości małżeńskiej. 

Art. 6. Nie ulegają rejestracji małżeństwa: 

a) między osobami. z których chociażby jed- 

na zost: 

      

  

  

  

uznana trybem 

  

przewidzianyin 

przez ustawę za niedorozwiniętą umysłowo 

lub obłąkaną; c) między krewnymi z linji 

prostej, wstępnej hub zstępnej, jak również 

przyrodnimi braćmi i 

siostrami. 

W artykułach powyższych społty- 

kamy się raz po raz z terminologją: 

„małżeństwa zarejestrowane i „mał- 

żeństwa niezarejestrowane'. Trzeba 

bowiem wiedzieć, że według ustawy 

z r. 1926 małżeństwem są nietylko te 

związki między mężczyzną a kobietą, 

które zostały w podany tu sposób za- 

rejestrowane, ale i te również, które 

wcale zarejestrowane nie zostały. 

Sprawę tę omawia art, 12: „Jeśli mał- 

żeństwo nie było zarejestrowane, do- 

wodem współżycia małżeńskiego jest 

dia sądu: fakt wspólnego zamieszka- 

nia, istnienie przy tem wspólnem za- 

mieszkaniu wspólnego 

  

gospodarst- 

wa i ujawnienie przed osobami trze- 

ciemi faktu istnienia stosunków mał- 

żeńskich w korespondencji osobistej 

i w innych dokumentach, oraz — za- 

leżnie od okoliczności — wzajemna 

pomoc materjalna, wspólne wychowa- 

nie dzieci i t. p.“ 

Z atrykułu tego widać, że według 

usławy sowieckiej zowie się małżeń- 

stwem i takie łakże współżycie męż- 

czyzny z kobietą, jakie, według ustaw 

zachodnio-curopejskich, zowie się 

konkubinatem. 

W świetle przedstawionych tu ar- 

tykułów sowieckiej 

skiej z r. 1926, projekt naszego prawa 

ustawy małżeń- 

małżeńskiego nabiera dopiero właści- 

wego znaczenia. O ile bowiem małżeń- 

stwo według ustawy sowieckiej jest 

tylko stosunkowo dłuższem pożyciem 

fizycznem kobietą, 

stko jedno czy zarejestrowanem 

mężczyzny z 

ws: 

czy 

małżeństwo według projektu naszej 

Komisji Kodyfikacyjnej jest instytu- 

  

nawet niezarejestrowanem, to. 

Pe parafowaniu pol.-sow. paktu 
o nieagresįi. 

W Warszawie i Genewie. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

  

    
jomość o parafowaniu polsko. 

o paktu o nieagresji była 
dzić szeroko omawiana w warszaw 
skich kołach politycznych. Podkreślą- 
ją, że parafowanie umowy stanowi 

duży krok na drodze całkowitego ure- 
gulowania stosunków polsko-sowiec- 

  

      

   

  

kich. Jednocześnie zwracają uwagę 
na fakt, układ jest parafowany, a 
nie podpisany. Jeśli chodzi o termin 
podpisania umowy, to należy przypu- 
szezač że data ta zależna jest od za-, 
kończenia rokowań o analogiczny 
pakt pomiędzy ZSRR, a Łotwą, Eston- 
ją i Rumunją. 

W tym stanie rzeczy, jak obecnie, 
punkt ciężkości przenosi się na toczą- 

ce się rokowania dyplomacji sowiec- 
kiej z przedstawicielami państw bał- 
tyckich i Rumunji. 

Ageneja „Iskra“ donosi z Genewy, 
że parafowanie polsko-sowieckiego 
paktu wywołało tam duże wrażenie. 
Uważane to jest za sukces pokojowej 
polityki polskiej, która tem samem 
zadaje kłam wszelkim rozsiewanym 
w ostatnich czasach pogłoskom o rze- 
komych agresywnych zamiarach Pol- 
ski w jakimkołwiek kierunku. 

  

Litwa z Niemcami w jednym szeregu. 
Tezy litewskie na konferencię razbrojeniową. 

(Telef. od własn. kor. z Warszawy). 

Ag. „Iskra“ donosi z Genewy, że 
wezsraj wieczorem nadeszła tam wia 
_demość o tezach litewskich na konte- 
rencję rozbrojeniową. Według tych 
wiadomości w Kownie odbyła się 0s- 
tałnio konferencja pod przewodnie- 
twem min. Zauniusa z udziałem 
przedstawicieli litewskich na zagra- 
nicznych placówkach  dyplomatycz- 
nych, na której postanowiono pod- 
trzymać tezę wysuwaną przez Niemey 

z tem, że Litwa nie ma zamiaru po- 
większać swych zbrejeń, mając na ce- 
lų wyłącznie obronę swych granic, 
Tem sarmtem postanowione zwalczać 
tezę polską: najpierw bezpieczeństwo 
— potem rozbrojenie. 

Delegatem litewskim na konferen- 
cji rozbrojeniowej będzie prawdopo- 
doknie poseł litewski w Londynie dr. 

Klimas, 
s 

  

Plenarne posiedzenie Sejmu. 
Przyjęcie szerecu nowych ustaw. 

WARSZAWA, (Pat). Na 46-m plenarnem 
posiedzeniu Sejmu w dn. 26 b, m. na wstę- 
pie złożył ślubowanie poselskie pos. RO- 
SENBERG. 

Następnie w trzeciem czytaniu Izba przy- 
jęła nowelę do rozporządzenia Pana Prezy- 
denta Rzeczypospolitej o utworzeniu przed- 
siębiorstwa Polskie Koleje Państwowe. 

Posłanka WOLSKA (BB) referowała pro- 
jekt ustawy o ratyfikacji konwencji, doty- 
czącej traktowania jeńców wojennych. Wpro 
wadza ona nowe pojęcia w związku z nowe- 
mi koncepcjami wojny, stara się uczynić los 
jeńca jak najbardziej znośnym, wprowadza 
przepisy dyscyplinarne i t. d. 

Dalej posłanka WQOLSKA  zreferowała 
projekt ustawy o ratyfikacji konwencji o 0- 
chronie ptaków pożytecznych. — Oba te 
projekty ustaw przyjęto w 2-m & 8-m czy- 
taniu. 

Po referacie pos. WALEWSKIEGO Izba 
przyjęła w drugiem i trzeciem czytaniu kon- 
wencję z Indjami o stosunkach handłowych. 

Następnie pos. SURZYŃSKI z BB złożył 
sprawozdanie „komisji spraw zagraniczn 
o rządowym projekcie ustawy ratyfika 
nej umowy między Polską a Rze: 

i o ubezpieczeniach społecznych, pod- 
nej wraz z protokółem końcowym w Ber- 
s 11 czerw r. ub. Referent podkreślił, 

że w stałem d niu naszem do normalizacji 
stosunków  połsko-niemieckich napotykaliś- 
my dotychczas na znaczne trudności. 

jekt ustavgy ratyfikacyjnej przyjęto w 
2m i 3-m czytaniu. 

Następnie imieniem komisji rolnej pos. 
STANIEWICZ zreferował rządowy projekt 
ustawy o rybołówstwie. Dotyczy on najbar- 

aniedbanej gałęzi naszego gospodarst- 
olwiek bowiem mamy wielką iłość 

rzek i jezior, to nie jesteśmy jeszcze samo- 
wystarczalni w zaopatrzeniu rybami. Rocz- 
nie dowozimy znaczną ilość, Projekt ustala 

sadę. że rybołówstwo jest nieroz 
ane z prawem własności wody, 
ądzenie gospodarstw rybnych 

    

    

   

   
  

    

  

    
   

   

      

    

   
  

   
       dzielnie 

reguluje ur 

е{а prawną. I tu właśnie leży zasad- 

nieza różnica między koncepcją mał- 

żeństwa w naszym projekcie, a w u- 

sławie sowieckiej. W szczegółach naj- 

lepiej się pozna tę różnicę, czytając 

odpowiednie artykuły projektu naszej 

Komisji Kodyfikacyjnej, a mianowi- 

cie: 
„Art, 24. Po dopełnieniu czynności przed- 

  

wstęnych przed właściwym urzędnikiem sta- 

nu cywilnego narzeczeni mogą zawrzeć ślub, 

składając publicznie przed urzędnikiem stanu 

cywilnego albo przed duszpasterzem zgodne 

oświadczenie w przytomności dwóch świad- 

ków, że zawierają dozgonny związek mał- 

żeński. 

Art. 25. Ślub może być zawarty przed któ- 

rymkolwiek urzędnikiem stanu cywilnego 

Rzeczypospolitej albo przed duszpasterzem u: 

znanego w Polsce wyznania do którego na- 

leży jeden z narzeczonych. 

Art. 26. Ślub zawarty przed duszpasterzem 

ma skutek cywilny narówni ze ślubem zawar- 

tym przed urzędnikiem stanu cywilnego, jeże- 

li został przez duszpasterza należycie pot- 

wierdzony protokółem ślubu, sporządzonym 

stosownie do przepisów ustawy o aktach sta: 

nu cywilnego i przedstawionym urzędnikowi 

stanu cywilnego miejsca zawarcia ślubu ce- 

      

lem sporządzenia aktu małżeństwa”. 

Omega. 

(D. n.) 

а Nie: > 

na wodach otwartych, ochronę rybołówstwa 
it. d. 

Projekt ustawy przyjętó w .2-m i 3-m 
czytaniu. 

Pos. TERLIKOWSKI (BB). referował zko- 
lei sprawę wydania posłów Sachy i Mazura 
sądowi naskutek wniosku prokuratury Sądu 
Okręgowego w Grudziądzu. Posłowie Sacha 
i Mazur byli przywódcami w czasie eksce- 
sów w Świeciu w październiku ub. r. Ko- 
misja wnosi o wydanie obu posłów. W gło- 
sowaniu Izba uchwaliła wydać posłów Ma- 
zura, Sachę i Daneckiego. 

Wicemarszałek MAKOWSKI zawiadomił, 
iż wpłynęło pismo ministra spraw wojsko- 
wych z prośbą o wybór delegata Sejmu do 
komisji rekwizycyjnej na miejsce pes. Ed- 
warda Perkowskiego, który zrzekł s man- 
datu. Sprawę tę odesano do komisji woj- 
skowej. 

Po referacie pos. RZÓSKI przyjęto wnio- 
sek komisji budżetowej o odrzuceniu wnio- 
sókw NPR w sprawie ustawy „o patrze- 
niu emerytalnem stałych pracowników przed 
siębiorstwa PKP i zaopatrzeniu pozostałych 
po nich wdów i rot oraz o odszkodowa- 
niach za nieszczę e wypaki, tudzież wnio- 
sek PPS w tej samej sprawie 

Dalej przyjęto, po dysku 
misji komumikacyjnej o odr. 
ku PPS w Sprawie 
kolejarzy. 

Przy pierwszem czyłaniu rządowego pro- 
jektu ustawy i utworzeniu państwowego 
przedsiębiorstwa Polski Monopol Tytonio- 
wy zabrał głos pos. RYMAR, który zarzuca, 
że projekt jest nienależycie obmyślony i do- 
patruje się w fakcie przedłożenia tego pro- 
jektu chęci stworzenia precedensu do usu- 
nięcia z pod kompetencji Seimu całej go- 
spodarki monopolów. 

Przy pierwszem czytaniu projekt ustawy 
o nadaniu ziemi żołnierzom wojsk polskich 
pos. LUCKI (Kl. Ukr.) protestuje imieniem 
klubu przeciwko przedłożeniu tego projektu, 
twierdząc, że godzi on rzekomo w interesy 
ludności ukraińskiej, 

Obydwa powyższe projekty odesłano do 
odpowiednich komisyj. 

      

     

   

  

   

wniosek ko- 
nie wn 
służbowej 

    

  
   

  

   

  

— ©- 

Z senzckieį komisii 
skarb.-budž. 

Budžet M. S. Z. 
WARSZAWA, (Pal) Senacka komisja 

skarbowo-hudżetowa przystąpiła w dniu 26 
b. m. do dalszych prac przygotowawczych 
nad prełiminarzem budżetowym. — Вохра- 
trzono budžet MSZ, który referowała sena- 
torka HUBICKA. W dyskusji przemawiali 
sen. DĘBSKI (PPS), który występował prze- 
ciwko zniesieniu konsulatu w Detroit i sen. 
HORBACZEWISKI (Kl. Ukr.), który. twier- 

    

  

  

dził, że wystąpienie delegacji parlamenta- 
rz, y ukraińskich na terenie genewskim 

  

nie jest jakoby sprzeczne z zasadą lojalnoś- 
ci, którą wysunął minister Zaleski. Na po- 
ruszone w dyskusji kwestje odpowiadał wi- 
ceminister BE podkreślając m. in., że 
zniesienie konsulatu w Detroit jest wywoła- 
ne koniecznością finansową. Go się tyczy 
skarg Horbaczewskiego na konsulaty, to bę- 
dą one zbadane. — Na jutrzejszem posie- 
dzeniu komisji odbędzie się dyskusja nad 
budżetem Ministerstwa Robót Publicznych. 

Bezrobocie wzrasta. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Według danych liczba bezrobot- 
nych zarejestrowanych na terenie ca- 
łej Polski wynosiła na dzień 23 bni. 
319.362 osoby. W porównaniu z u- 
biegłym tygodniem bezrobocie wzro- 
sło o 10.124 osoby. 

  

      

  

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

szego pisma drugi nakład Kalendarza 

„ALMANACH KURJERA. WILEŃSKIEGO" 
na rok 1932. 

Czytelnicy „Kurjera Wileńskiego" mogą nabyć kalendarz tylko 
za zł 1'50, z przesłaniem poczt. za zł. 2` — 
  

  

Na półwyspie Pirenejskim. 
Strajk w Castel de Cabra. 

MADRYT 26.I. Pat. — Donoszą 2 
Castel de Cabra, że wybuchł tam 
strajk o charakterze rewolucyjnym. 
Zrewoltowane tłumy zajęły ratusz i 
archiwum, następnie podpaliiy pro- 

- ehownię i uwięziły miejscowe władze, 
poczem proklamowały komunę. Do 

Na Daiekim 

Castel de Carba wysłane wojska rzą- 
dowe. Gubernator Terrueł nakazał 
zamknięcie ośrodków syndykalistycz- 
nych w słolicy prowineji i 4 innych 
miastach. W Alicante wybuchł strajk 
powszechny. W Kordobie aresztowane 

ogółem 22 osoby. 

wschodzie. 
Atak w dzielnicy chińskiej Charbinu. 

TOKJO 26. I. Pat. — Dowódca 

Straży kolejowej kolei wsehodnio- 
chińskiej gen. Ting - Czać na czele, 
oddziałów zaatakował dzisiaj Fu-Ta- 
Tien, dzielnieę chińską Charbinu. 
Podczas ataku zakitych zostało 30 po- 
liejantów chińskich oraz 20 osób ey- 
wilnych, eała dzielnica została splon- 
drowana. Metywem akcji komendan- 

я Nata rządu 

NOWY YORK, (Pat), Według doniesień 
z Tokjo, rząd angielski wysłał do rządu ja- 

ta jak się zdaje było to, że miejscowi 
dowódcy chińscy poza jego piecami 
porozumieli się między sobą eo do te- 
go, aby w całości przekazać guberna- 
nad okręgiem charbińskim. Gen. Ting- 
torowi prowincji kiryńskiej kontrolę 
Czao wycofał narazie swe oddziały, 
ałe istnieje obawa ponowienia przez 
niego ataków na Charbin. 

angielskiego. 
pońskiego notę, prawdopodobnie w sprawie 
eksteryterjalności Chin. 

Wrażen:'e wysadzenia w Szanghaju strzelców japeńskich. 
SZANGHAJ, (Pat). Waszyngtońscy kores- 

pondenci pism tutejszych donoszą, że wia- 
domeść 6 wylądowaniu w Szanghaju japoń- 
skich strzelców morskich wywołała tam du- 
że wrażenie, Sądzą, że departament stanu 

nie będzie skłonny tołerować interweneji ja- 
pońskiej w koncesji cudzoziemskiej w Szan- 
ghaja i zastanowi się nad podjęciem ener- 
gicznych kroków samodzielnie, bądź w pore- 
zumieniu z Wielką Brytanją 

Z Rady Ligi Narodów. 
Tajna na'ada w sprawie manóżurskiej 

GENEWA 26. I. Pat. — Po krótkiem po- 
siedzeniu, poświęconem załatwieniu paru 

spraw drobnej wagi Rada Ligi odroczyła się 
do dnia następnego. Następnie członkowie 
Rady, z wyjątkiem reprezentantów Chin i 
Japonji, czyli t. zw komitet dwunastu, zebra- 
li się na tajną naradę w sprawie Mandżucji. 
Ponieważ Rada stoi na stano że do 
spraw dawni -h, przekaza ! 

  

    

    

    

  

    
   

iano jedynie ostatnie wydarzenia w szcze- 
gólności sytuację w Szanghają Ze wzgł?du 

е 

  

   mają w tem mieście, sprawa la w wyso 
stopniu interesuje członków Rady, Po dysku- 

sji postanowiono, że uczynione zosianie w 
tej sprawie nieoficjalne demarche u przedsta- 
wicieli Chin i Japonji. W tym celu przewc- 
dniczący Rady Paul-Boncour przyjmie wie- 
czorem reprezentantów Chin i Japonji —ka- 
żdego z osobna Należy podkreślić, że w ciągu 
dyskusji bardzo energicznie i jednomyślnie 
podkreślono konie 6 respektowania tra- 
ktatów i integraln terytorjów członków 
Ligi. Przewi ię także, że na jednem z 

   

  

    

   

  

   
    

„najbliższych posiedzeń Rady złożona będzie 
deklaracja eo do respektowania nietylko pod 
vzgłędem terytorjalnym, lecz także i ad- 

listracyjnym, nietykalności Chin .    

Złowroga cisza nad zbuntowanem więzieniem 
w Dartmoor. 

LONDYN, (Pat). Dzienniki informują o 
nadzwyczajnych zarządzeniach, dokonanych 
w obrębie więzienia Dartmecr. Całe wię 
nie zostało ohsadzone wojskiem, które na 
drogach, wiodących de więzienia ustawiio 
karabiny maszynowe i zatrzymuje wszyst 
kie samochody oraz rewiduje przechodniów. 
Środki ostrożności zostały zarządzone wczo- 

  

raj wieczorem wskutek alarmujących wia- 
domości o odsieczy, szykowanej przez świat 
"zbrodniczy, który pragnie udzielić pomocy 
zbuntowanym więźniom. Wewnątrz więzie- 
nia Dartmoor panuje, jak donoszą dzienni- 
ki, złewroga cisza. W ciągu dnia wezoraj- 
szego żaden z więźniów uni na chwilę nie 
hył wypuszczony z eeli. 

1000 ofiar rewolucji w San-Sziv=cer, 
PORT OF SPAIN, (Pat). Według denie- 

sień radjowych, podezas rewolucji w repu- 
blice San Salvador, jaka miała miejsce w 05- 
tatnich dniach, zabitych zostało tysiąc osób. 
Pewna liczba kobiet i dzeci schroniła się na 
pokłady okrętów kanadyjskich. Według in- 

nyeh również radjowych doniesień, trzy оК- 
ręty wojenne Stanów Zjednoczonych są w 
drodze do kanału Panamskiego, by ewentu- 
ałnie broni ćżycia i interesów obywateli Sta- 
nów Zjednoczonych. 

Trzy wyroki šm erci. 
BRZEŚĆ n. BUGIEM, (Pat). W dniu 26 

b .m. odbył się ta sąd doraźny nad miesz- 
kańcami wsi Swinewo w pow. brzeskim Mi- 
ehałem Dundarem łat 20, Stefanem Kraw- 
ezykiem lat 24 i Aleksandrem Krawezykiem 
lai 20, oskaržonymi z art. 455 i 663 K. K. 
o to, że w noey 25 grudnia r. ub. wymor- 
dewali rodzinę Korołków, składającą się z 4 
osób. Zwłoki zamordowanych ebleli naftą 
i pdpalili, wskutek czego spaliła się dosz- 

ezętnie ohora, chlew i kilkanaście sztuk in- 
wentarza oraz częściewo dom mieszkalny. 
Do pożaru przybiegli mordercy, aby poma- 
gać ratować. W śledztwie przyznali się do 
zbrodni. Sąd po naradzie uznał ich winę i 
skazał wszystkich na karę Śmierci. przez po- 
wieszenie. Wyrok zostanie wykonany w dn. 
26 b. m. przed południem. Zawezwany został 
telefonieznie kat Maciejewski . 

  

Premier Prystor — prezesem 
honorewym Kongresu Prasy 

Technicznej. 

Premjer Prystor przyjął w dniu 
25 bm. delegację komisji organizacyj- 
nej Międzynarodowego Kongresu Pra- 

„sy Technicznej w osobach; prez. Mię- 
dzynarodowej Federacji Prasy Tech- 
nicznej i Zawodowej , inż. Pawłow- 
skiego, prezesa Związku Połskich Sto- 
warzyszeń Technicznych, prof. Ry- 
biekiego, oraz prezesa Stowarzyszenia 
Techników, inż. Radowicza. 

Delegacja prosiła p. premjera o 
objęcia przewodnictwa honorowego 
na kongresie, który odbyć się ma w 
roku bieżącym w Warszawie. Prem- 
jer Prystor wyraził swą zgodę na obję- 
cie przewodnictwa honorowego Kon- 
gresu. 

Zgon b. ministra. 

WARSZAWA 26. I. Pat. — Były 
minister przem. i handlu Józef Kie- 
droń zmarł 25 bm. o godzinie 23-ej 
w Berlinie, w klinice, po 2-tygodnio- 
wej chorobie. Minister Kiedroń zmarł 
na chorobę krwi. Ostatnio pracował 
na Górnym Śląsku, gdzie piastował 
stanowisko prezydenta zarządu Zje- 
dnoczonych Hut Królewskiej i Laury, 
prezesa rady nadzorczej Syndykatie 
Polskich Hut Żelaznych i wiceprezesa 
Górnośląskiego Związku Przemysłow- 
ców Górniczo-Hutniczych: 

`   

Wybuch w kopalni. 
PARYŻ, (Pat). W kopalni Saint-Yriecg 

nastąpił wybuch. Jeden z robotników Po- 
lak, nazwiskiem Krasicki, został zabity, Ю 
ku inych robotników odniosło ciężkie rany.
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Moralne założenia opieki 
społecznej w okresie natężenia 

bezrobocia. 
Wywiad specjalny „Kurjera Wileńskiego" u p. Konrada focza, 
Naczelnika Wydziału Pracy i Op. Społ. w Wileńskim Urzędzie 

Wojewódzkim. 

Wywiad nasz z przewodniczącym 
sekcji finansowej Wojewódzkiego Ko- 
mitetu do Spraw Bezrobocia p. dyr. 
Marjanem Biernackim wywołał zro- 
zumiałe poruszenie we wszystkich 
sferach społeczeństwa wileńskiego. 
Udowodnił on, jak się w świetle rze- 
czywistych cyfr przedstawia wysiłek 
obywatelski w walce z bezrobociem 
i niemalże bez osłonek ukazał nie- 

dociągnięcia w ocenie i ustosunkowa- 
miu się sfer mających tu najwięcej 
do powiedzenia (t. j. gospodarczych) 
do tej strasznej klęski społecznej w 
dobie dzisiejszej. 

Ta niedostateczna ocena przez sfe- 
ry gospodarcze, ściślej posiada jące--- 
klęski bezrobocia, polega na niedosta- 
tecznem dotąd naświetleniu założeń. 
noralnych opieki społecznej, jako je- 
<lnego z czołowych wspólnych zadań 
rządu i czynnika obywatelskiego. 

W przeświadczeniu, że w tem wła- 
śnie tkwi gwóźdź niepowodzenia wal- 
ki z bezrobociem zdecydowaliśmy się 
zasięgnąć opinji u p. naczelnika Jo- 
cza, jako czynnika od szeregu lat re- 
prezentującego na naszym terenie 
państwowy resort pracy i opieki spo- 
łecznej. Zdając sobie sprawę z szero: 
kości tematu w rozmowie z p. Joczem 
zagadnienia opieki społecznej „loka- 
Hizujemy“, to znaczy chodzi nam o ak- 
tualne ich oświetlenie w zastosowa- 
niu do terenu województwa wileńskie 
go, jako najbardziej obchodzącego 
nas terenu walki z bezrobociem. 

Pierwsze nasze zatem pytanie 
brzmi: : 

— Jaka zasada przyświeca zada- 
niom Wydziału Pracy i Opieki Spo- 
łecznej w dobie niezwykłego natęże- 
nia bezrobocia w obrębie Wilna i wo- 

jewództwa wileńskiego? 
— Na terenie województwa wileń- 

skiego — zaczyna swe oficjalne wy- 
nurzenia nasz szanowny interlocutor 

— już od szeregu lat konsekwentnie 
przeprowadzana była zasada udziela- 
nia pomocy bezrobotnym w formie 
dostarczania im pracy. 

Teren naszego województwa i cha 
rakter bezrobocia, obejniującego w 
większości robotników niewykwalifi- 
kowanych sprzyjały zatrudnianiu bez 
robotnych w przeciwieństwie np. do 

Łodzi, czy Górnego Śląska, gdzie ma- 

sowe częstokroć zatrudnienie bezro- 

botnych fachowców było niemożliwo- 
ścią. 

Od tej naczelnej zasady czynio- 

ne były i u nas bardzo nieliczne od- 

stępstwa i tak, w roku ubiegłym zmu- 

szeni byliśmy udzielić bezrobotnyra 

zapomóg pieniężnych w okresie sil- 

nych mrozów, kiedy niemożliwością 

stało się prowadzenie robót publicz - 

nych. Uczyniliśmy to przy współdzia- 

łaniu zawodowych organizacyj robot- 

niczych, które uznały, że ta forma 

przyjścia z pomocą bezrobotnym by- 

ła najodpowiedniejszą, gdyż nie mia- 

ła charakteru dobroczynnego. 

— Jak się przedstawiała sprawa 

dotacyj rządowych na walkę z bezro- 

bociem i jak te dotacje były zużytko- 

wane? 

— Ponieważ akcja pomocy bezro- 

botnym do roku bieżącego była wyłą - 

cznie prowadzona ze środków rządo- 

wych, a dotacje rok rocznie wynosiły 

od 500 do 900 tysięcy złotych Urząd 

Wojewódzki dysponując takiemi su- 

mami miał możność przy pomocy Sd- 

morządów miejskich i powiatowych 

oraz organizacyj społecznych doko- 

nać całego szeregu robót celowych i 

pożytecznych, czy to z zakresu akcji 

popierania wychowania fizycznego 

(boiska i różne terny sportowe), czy 

z zakresu drogowego, czy też budow- 

łanego. Były również dokonywane ro- 

boty meljoracyjne w majątkach rzą: 

dowych, przekazanych na cele opieki 

społecznej jak np. zmeljorowanie łąk 

w Świątnikach, przy których to robo- 

tach poważne zyski meljoracyjne osią 

gnęła okoliczna ludność, dla której 

zmeljorowano około 400 hektarów 

bagnisk. 

— A więc pomoc bezrobotnym 

pod postacią dostarezania pracy jest 

ogólną naczelną zasadą i w dobie 0- 

becnej, gdy rząd powołał do współ: 

działania w tej akcji elementy obywa- 

telskie? 

— Oczywiście tak. Naczelny Ko- 

mitet do Spraw Bezrobocia całkowi- 

cie zaakceptował zasadę, iż żadne 

świadczenia na rzecz bezrobotnych, 

nie mogą być udzielane bez ekwiwa- 

dentu pracy bezrobotnego. 

Praktycznie rzecz biorąc pomoc 

udzielana jest pod postacią pracy za 

odpowiednią zgóry ustaloną opłatą, 

lub też w formie rozdawnictwa depu- 

tatow żywnościowych, bądź obiadów 

' z następującem potem odrobkiem sto- 

sownie do fachu i uzdolnienia bezro- 

botnego. 
Szczupłe, znacznie zmniejszone 

w porównaniu do lat ubiegłych dota- 

cje rządowe na rzecz bezrobocia, uży- 

wane są wyłącznie przez p. Wojewo- 

dę Wileńskiego na opłatę robotników 

zatrudnionych przy robotach użytecz- 

ności publicznej. 

” 

— Stosunek stałej opieki społecz- 
nej do Wileńskiego Wojewódzkiego 
Komitetu do Spraw Bezrobocia? 

— Jest najściślej utrzymywany, a 
rękojmią jednolitości kierunku prac 
jest ta okoliczność, iż na czele Komi- 
tetu stoi wojewoda wileński. Komitet 
Wykonawczy, prezesem którego jest 
prezes Izby Przemysłowo-Handlowej 
p. Roman Ruciński działa w šcistem 
porozumieniu z p. wojewodą i podleg- 
łym mu Wydziałem Pracy i* Opieki 
Społecznej. To zespolenie oficjalnego 
czynnika opieki społecznej z czynni. 
kiem obywatelskim, daje niemal cał- 
kowitą gwarancję, iż akcja skierowa- 
na do wałki z bezrobociem pójdzie 
właściwym torem. 

— Jak należy patrzeć na rołę 
czynnika obywatelskiego w walce z 

bezrobociem? 
— Wobec tego, że akcja rządowej 

pomocy na rzecz bezrobotnych zosta- 
ła bardzo poważnie zredukowana, 
tem samem obowiązek opieki nad 
bezrobotnymi został przesunięty na 
czynnik obywatelski; społeczeństwo 
oceniając powagę sytuacji i licząc się 
z stałym wzrostem bezrobocia powin- 
no zrozumieć swoją rolę i stosownie 
do nakazu chwili zdobyć niezbędne 
środki na walkę z tą klęską. Stwier- 
dzić mi wypadnie, iż dotąd spotykałi- 
śmy się z nienależytem zrozumieniem 
tego tak poważnego problemu. W o- 
czach bowiem przeciętnego obywate- 
la nie mieliśmy bezrobotnych, lecz lu- 
dzi unikających pracy i wręcz nie- 
chcących pracować. Stanowisko to 
miało rację w stosunku do nielicznej 
grpy t.zw. „chronicznych' bezrobot- 
nych, lecz oczywiście krzywdzące by- 
ło wobec licznych rzesz bezrobotnych 
wyrzucanych w coraz większych iloś- 
ciach ze swoich normalnych warszta- 
tów pracy w konsekwencji pogłębia- 
nia się kryzysu gospodarczego. 

Niemal codziennie słyszymy O 
zamknięciu tego lub innego przedsię- 
biorstwa przemysłowego czy hando- 
wego. 

— Tak, panie naczelniku, to jest 
smutną prawdą, lecz nasuwa się w 
tem miejscu pewna objekcja. Otóż 
jednocześnie masy robocze alarmowa - 
ne są, iż wielu przedsiębiorców, nic 
mając widoków intratnych a choćby 
tylko względnych zysków świadomie 
przedstawia swą sytuację w czarniej- 
Szych barwach, niż jest w rzeczywi- 
stości, natomiast przy dobrej woli i 
chęciach, przy zmniejszonej ilości dni 
i godzin pracy, mogliby nadał prowa- 
dzić swe warsztaty i zapewnić swoim 
robotnikom pewne minimum zarob- 
ku. 

— Trudno nad tą objekcją przejść 
do porządku dziennego. Pozostaje mi 
przeto przypomnieć, iż w myśl wska- 
zań rządu Komiiet Naczelny zalecił 
wszystkim Komitetom Wojewódzkim, 
aby zwróciły baczniejszą uwagę na 
rozszerzanie pojemności zakładów 
pracy, zalecając redukować kobiety 
i nieletnich, a przyjmować na ich 
miejsca żywicieli rodzin. Dalej istnic- 
ja przecież wskazówki, ażeby przed- 
siębiorstwa ograniczyły dnie pracy do 
3 w tygodniu i godziny pracy do 6 
dziennie, by tą drogą zapobiec reduk- 
cji ilości pracowników i zwijaniu się 
samych przedsiębiorstw. Zalecenia te 
częściowo tylko znalazły zastosowa- 
nie i tu i ówdzie spowodowały nawet 
zwiększenie ilości osób zatrudnio- 
nych, lecz to nie zapobiegło zamyka - 
niu się całego szeregu przedsiębiorstw 
i niestety nie znalazło ogólnego zro- 
zumienia wśród ster posiadających. 

— To znaczy, że na złą wołę i nie- 
obywatelskie stanowisko niema lekar- 
stwa, gdyż żaden przymus nie może 
być w danych wypadkach stosowany? 

— Niestety tak, gdyż cały wysiłek 
inspektorów pracy, w rękach których 
spoczywa kontrola nad przedsiębio:- 
stwami i ich nawoływania nie odnio- 
sły odpowiednich skutków, a przy- 
musu oczywiście stosować niesposób 

— Jak się będzie przedstawiała 
akcja pomocy bezrobotnym w naj- 
bliższym czasie? 

— Na pytanie to jest mi trudno 
odpowiedzieć, gdyż rozwój i powo- 
dzenie akcji całkowicie uzależnione 
jest od środków materjalnych, jakie 
da się uzyskać Komitetowi, co zresz- 
tą uzasadnił pan w swoim wywiadzie 
z przewodniczącym sekcji finansowej 
naszego Komitetu Wojewódzkiego p. 
Marjanem Biernackim. 

— (o zatem pozostało czynić? 
— Po krótkiej chwili skupienia, 

notujemy zdecydowanie podkreśloną 
odpowiedź p. naczelnika Jocza: Nie 
ulega wątpliwości, że powinni naresz- 
cie być pociągnięci do odpowiedzial- 
ności ci, którzy dołąd tego unikali. 
Nie składają ofiar na rzecz bezrobo- 
cia właściciele nieruchomości, nie 
składają również i ci robotnicy, któ- 
rzy pracę posiadają. Bez ogólnego 
niemal opodatkowania się osób ma- 
jących choćby względnie byt zapew- 
niony skutecznej walki z bezrobociem 
nie przeprowadzimy. 

— Pozostaje przeto prowadzić je- 
dnoeczęśnie akeję na rzecz powszech- 

CZU SER 

s 

Z dnia na dzień. 
Kryzys — rodzie pomysłów. 

Poważna grupa artystów płastyków 
zorganizowała w pary: „parku wy- 
staw“ nową instytucję p t „Salon des- 

Echanges*. Można tu nabyć dzieło sztuki 
bez pieniędzy Za obraz, rzeźbę, płaci się 

bielizną, rowerami, książkami, otwarciem 
rachunku w pensjonacie nad morzem. 
Artyści francuscy postanowili przyjmować 
każdą formę zapłaty. 

Zdobyty za obrazy, rzeźby, towar dy- 
rekcja salonu w odpowiednim ekwiwalen 
cie przydziela artystom Kto potrzebuje 

  

węgla — dostanie równoważnik w tym 

towarze. Koinu potrzebny jest garnitur 
czy buty — otrzymuje opdowiedni kwit 
i wymienia go u krawca czy szewca — 
mecenasa sztuki. (Świat). 

Pismo kończy wziankę: 
Możeby i u nas artyści-płastycy za- 

inicjowali „Salon Wymiany”? 

A oto inny „pomysł”. 

Obecny ogólny kryzys gospodarczy w 

Anglji odbił się także dotkliwie i na „naj 
lepszem towarzystwie” londyńskiem. 

Gdy księżna de Richmond chce prze- 

pędzić parę godzin ze swyint przyjaciół 

mi urządza wieczór klubowy. Każdy z 
wytwornych gości księżnej płaci 6 szy- 
lingów wstępu, aby móc zażyć przy jem- 

ności jej towarzystwa. (Il. Kurj. Codz.). 

Podobno międzynarodówka ,„błę- 

kitnej krwi* jest najbardziej solidar- 

ną ze wszystkich międzynarodówek. 
Na naszym gruncie inowacja powyż- 

sza, nieco zdemokratyzowana, mogła- 

by się stać nawet rzeczą zgoła... do- 

chodową. 

Około 10 proc, ogółu ludności. 

W związku z ostatnim opisem lud- 

ności pisma żydowskie podają, że 

„Według prowizorycznych obliczeń li 

czba mieszkańców wyznania mojżeszowe 
go wynosi w Połsce 3.200 tys.” 

Sny o koronie. 

Staruszkę nagwałt zechciano od- 

młodzić. Zaktualizować. W XK wieku 

— bagatełka! Od czego są małpy? Je- 

dnej się wytnie drugą podłata. 

Zle musiało być z zacną matroną: 

z instytutu odmładzania wyszła bar- 

dziej do małpy, niż do siebie podobna. 

Poznano ją jedynie z łegitymacji. Wy- 

raźnie stało napisane: monarchja ro- 

syjska. : 

Oto, co donosi A. T. E.: ; 
W kolach emigracji rosyjskiej komen- 

towane jest ostatnie wystąpienie prełen- 

denta do tronu rosyjskiego Wielkiego ks. 

Cyryła, który ogłosił wręcz rewełacyjną 

deklarację o przyszłym ustroju Rosji. 

Wiełki książe zaatakował ustrój kapitali- 

styczny, dowodząc, iż znajduje się on w 

słanie gangreny. Również 

chyli się ku upadkowi, Przyszła monar: 

chja rosyjska oparta będzie jednakowoż 

© Sowiety, które odgrywać będa rolę ciał 

samorządowych i do których ludność ro- 

syjska przyzwyczaiła się- Będzie więc to 

„monarchja sowiecka”, która wprowadzi 

w życie socjalizm państwowy. W. ks. Cy- 

ryl w przemówieniu tem wyrnził się z ea 

tuzjazmem o ruchu bitlerowskim, z cze- 

go wnioskują, że zasady hitleryzmu będą 

wcielone w życie przez przyszłego monar- 

chę Rosji. Wkońcu W. ks. Cyrył miał 

oświadczyć zebranym, że gdyby odzyskał 

tron rosyjski, kontynuowaiby narodowoś- 

clową politykę Stalina, która jest najlep- 

szym Środkiem utrzymania jedności im- 

perjum rosyjskiego. Uznałby on hetmana 

Skoropadzkiego za prawowitego monar- 

chę Ukrainy sfederowanej z Rosją. Rów 

nież w innych krajach stederowanych z 

Rosją odnowiona byłaby władza monar- 

chistyczna: chan tatarski, chr gruziński, 

emir Chlwy i Buchary, byliby głowami 

monarchij sfederowanych z Rosją. 

Po smutnych zajściach 
w Paruszowcu. 

Dzienniki z dnia 23 b. m. doniosły, że 

wszczęto dochodzenie przeciwko oddziało- 

wi polieji, który rozpędzi tłumy bezrobot- 

nych w Paruszowcu pod Rybnikiem. Wed- 

ług tych informacyj, połieja miała użyć zbyt 

pochopnie broni i wskutek tego doszło nie- 

potrzebnie do krwawych zajść. 

Jak donoszą nam z Katowice, przepre: 

wadzone szczegółowo dochodzenia pozwala- 

ją stwierdzić z całą ścisłością, że krwawy 

wynik starcia policją przypisać należy wy- 

łącznie agresywnej, krwawej prowokacji ko- 

munistów, znajdujących się w tłumie bezro- 

botnych. Postępowanie oddziału policji od- 

powiadało ściśle obowiązującym przepisom. 

P. wojewoda Grażyński, który udał się do 

Rybnika, cełem zbadania tła i przebiegu zaj- 

ścia, stwierdził osobiście, że oddział policji 

spełnił zgodnie z przepisami swój przykry 

obowiązek. (iskra). 

   

  

nego zrozumienia moralnych podstaw 

aktualnej konieczności walki z klęską 

bezrobocia i jego niedostatecznie znać 

przewidzianemi przez wszystkie klasy 

i warstwy społeczne skutkami? 

— Ma pan całkowitą rację, mówi 

w konkłuzji swych wynurzeń p. na- 

czelnik Jocz, gdyż jeśli spojrzymy na 

kwestję bezrobocia z ogółnego opie- 

kuńczego punktu widzenia i zestawi- 

my ją z inem zjawiskiem niemał po- 

wszechnej pauperyzacji mas oraz sta- 

łego wzrostu potrzeb opieki społecz- 

nej, to wogóle dojdziemy do prze- 

świadczenia, iż społeczeństwu nie 

wolno lekceważyć zagadnienia walki 

z bezrobociem, łecz musi ono we 

wszystkich swych warstwach i odła- 

mach zdobyć się na wiełki zbiorowy 

wysiłek, by dopomóc licznym  rze- 

szom obywateli, pozbawionym $гой- 

ków egzystencji do przetrwania kry- 

zysu, aby z nastąpieniem lepszych 

czasów mogli oni stanąć do ożywio- 
nych na nowo warsztatów pracy. 

Ale nie wołno też nam dopuścić do 

tego, by z chwilą przesilenia kryzysu 

gospodarczego okazało się, iż za 

mało mamy ludzi zdolnych i chętnych 

pracy, a za dużo wykołejeńców, liczą- 

cych na to, że ktoś im dopomagać 

musi. 
Opieka społeczna musi wrócić do 

swych normalnych założeń — opieki 
nad nieszczęśliwcami, którzy stracili 
możność egzystencji, wskutek wypad- 
ków czy też starości. 

: B. W. Ś. 

WILD EŃ SKI 

Z komisji budżetowej Seimu. 
Budżet Min. Skarbu — Przemówienie min. Jana Piłsudskiego. 

komunizm 

WARSZAWA 26 L. Pat. — Komisja budże- 
towa Sejmu przystąpiła 26 bm. do obrad nad 

osłatnią częścią preliminarza budżetowego. — 
budżetem Ministerstwa Skarbu. 

Min. JAN PIŁSUDSKI pierwszy 
brał głos, oświadczając, że prełiminarz bud- 
żetu po stornie wydatków przewiduje około 

110 miljonów. Zmniejszenie w wydatkach w 

porównaniu z budżetem bieżącym wynosi 19 
—20 procent. 

Wpływy, przechodzące przez Ministerstwo 

Skarbu, łącznie z monopolami wynoszą w 

budżecie preliminowanym 2.069 milj. zł., gdy 

w dzisiejszym budżecie suma wynosi 2.575 

mijonów zł, a zatem suma preliminowana 

wynosi 79, 8 proc. sumy dzisiejszego budże- 

tu, czyłi że dochody z danin razem z mono- 

polami są mniejsze o 20 proc. Wpływy z % 

miesięcy bieżącego budżetu wykazują w da- 

ninach łącznie z nadzwyczajnemi podatkami 

894 miljony, t j. 58 proc. przewidzianych na 

cały rok wpływów, co w stosunku do preli- 

minowanych przedstawia się jako niedobór 

o 21 proc. W monopolach wpłynęło 512 milj., 

co stanowi niedobór 22 proc. 
Znamy przyczyny spadku dochodów, Któ- 

re widzimy i w innych państwach Gdyby na 

wet kryzys się nie pogłębił, to już długi czas 

trwania tego kryzysu pociąga za sobą wy- 

czerpanie sił płatników. Przyjmujemy jednak 

ogólne dochody tylko o 20 proc. mniejsze, 

a to dlatego, że dla zrównoważenia budżetu 

będziemy musieli sięgnąć do nowych źródeł 

podatkowych i zwiększyć obciążenie w tych 

dziedzinach, gdzie to jeszcze jest możliwe, 

kryzys bowiem niejednolicie dotyka różne 

źródła dochodu. 

Dochód z podatków bezpośrednich preli- 

minuje się na 686 milj. Za 9 miesięcy bie- 

żącego roku budżetowego wpłynęło podatków 

bezpośrednich 462 miljony, co w porówna- 

niu z prełiminowanemi stanowi spadek o 

12 proc. 
Ministerstwo Skarbu wystąpiło z projektem 

ustawy o spłacaniu niektórych podatków w 

naturze. Dotąd jednak system ten nie daje 

jeszcze spodziewanych wyników. Należy za- 

znaczyć, że na podatnika wypadają nietyko 

ciężary podatków skarbowych ale i podat- 

ków komunalnych oraz różnych instytucyj, 

które mają swych sekwestratorów. Między 

sekwestratorami wytwarza się konkurencja 

Dłatego też rząd wnosi ustawę o ześrodkowa- 

niu tej akcji Ściągania zaległych podatków 

przez skarb i później przez repartycję pomię- 

za- 

     

- dzy tych, którym się należą. Następnie jest 

projekt o ułatwieniu spłat zaległych podatków 

przez rozłożenie na raty, względnie konwer- 

sję. Podkreślam tu jednak z naciskiem, że o 

żadnem moratorjum należności nie może być 

mowy ! rząd takich zamiarów bynajmniej 

nie ma. 

Podatki pośrednie wykazują zniżkę 40 proc. 

Preliminuje się je w wysokości 176 miljo- 

nów. Naogół na podatki pośrednie niebardzo 

można liczyć, bo częściowo zawodzą np od 

cukru i benzyny, na co wpłynął kryzys w 

ruchu autobusowym. Od kiłku lat cła dają 

stałą zniżkę, co wynika ze zmniejszonego przy 

wozu Dła bilansu handlowego jest wprawdzie 

korzystne, ale fiskalnie jest to zjawisko usy- 

chania pewnego źródła dochodu. Zjawisko 

spadających wpływów celnych tłumaczy się 

tem, że wszystkie państwa wstąpiły na drogę 

samowystrczalności. Chętniebyśmy tych Śro 
dków zaniechali, lecz nie możemy tego uczyń 
nić sami. Tymczasem daje nam to możność 
przerzucenia naszego eksportu i importu na 
porty polskie. 

W monopolach przewidziany jest dochód 
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695 miljonów, to jest B0 proc. tego, co było = 

   
na rok 1931-32. Zu 0 miesię 
proc kwoty preliminowanej. Mimo to propo” 
nujemy wpływy większe, dlatego że oba głó- 
wne monopole — spirytusowy i tytuniow$ -—— 
są w trakcie reorganizacji, co w wyniku da 
możność większych wpłat. W gazetach seo 
tyka się pogłoski, jakoby rząd zamierza” U- 
stawowo zmonopolizować kawę, berbptė, ku- 
kurydzę i t. Mogę oświadczyć autgrgftaływnie, 
że żadnych zamiarów podobsyjch rząd nie 
ima 

Długi na 1 bm. wynoszą 5.200 miljonów 
w parytecie złota i zmniejszyły się o 600 ty- 
sięcy. Zkołei minister omawia zagadnienie 
pożyczki zapałczanej, która została użyta w-g 
ustawy, poczem zaznacza: W obsłudze dłu- 
gów państwa wskutek akcji Hoovera liczy- 

my jeszcze na oszczędności 40 miljonów zł. 
Dlatego z lekkiem sercem przeszliśmy nad 

deficytem, przewidując ewentualność, że je- 

dnak akcja ta zostanie wznowiona Czy to 

się stanie — to już kwestja połityczna Dlate- 

go przewidujemy konieczność tak, jakby mo 
ratorjum nie miało być przedłużone. 

Do dalszych agend Ministerstwa należy 

nadzór nad bankami. Działaność ta jest w 

tym roku wskutek kryzysu bardziej uciążliwa 

jednak sytuacja nie jest tak ciężka, jak zagra. 

nicą. 
Zkołei zabrał głos sprawozdawca pos. 

HOŁYŃSKI (BB), omawiając poszczególne 

działy budżetu. 

Mówca stwierdza, że w społeczeństwie 

podnoszą się pewne, na szczęście nieliczne 

głosy, nawołujące do inflancji i dewaluacji. 

Pragnę zastrzec się jak najostrzej przeciw 

tym głosom. Mogą one wyrządzić państwu 

ogromne szkody, Inflacja wygląda pozornie 

bardzo pięknie, ale nie możemy zapominać 

o tem, że z niczego nie da się nic stworzyć, 

a drukowanie pieniędzy jest chęcią takiego 

tworzenia z niczego. Drugą rzeczą, o której 

mowa, jest kwestja moratorjum. Jest to 

miecz obosieczny i ma skutki nietylko dla 

dłużnika, ale i dla wierzyciela. Pociąga za 

sobą dalsze moratorja i wkońcu może za- 

grozić portfelowi pożyczek krótkotermino- 

wych. Przed tym pomysłem muszę się zas- 

trzec jak najbardziej kategorycznie. Jeszcze 

jedna sprawa musi nas interesować, a mia- 

nowicie gromadzenie obcych wałut przez 

ludność, a także gromadzenie złotych pol- 

skich, przez co wyciąga się pewne sumy z 

obiegu. Aby przeciwdziałać tej tendencji na- 

leży bezwzględnie zastrzec tajemnicę rachun- 

ków bieżących, który to okólnik wydał już 

minister Matuszewski, ale władze skarbowe 

niewłaściwie czasem interpretują. Wreszcie 

potrzebna jest jeszcze jedna tajemnica, mia- 

nowicie, że władze skarbowe nie powinny 

dochodzić, skąd pochodzą pieniądze, które 

idą na lokatę w bankach, czy to na zakup 

nieruchomości. 
Przechodząc do-działir danin publicznych, 

referent zaznacza, że wszystkie ustawy po- 

datkowe obecnie uchwalone wynikają z kry- 

zysu, a nie są skutkami reformy podatkowej 

Sensacyjna afera fałszerska. 
Prasa niemiecka — a za nią i zagranicz- 

na — roi się od szczegółów, rzucających 

mniejsze lub większe Światło na największą 

aferę fałszerską, z jaką kiedykolwiek po- 

dicja berlińska miała do czynienia, Chodzi o 

30.000 sztuk fałszywych dwumarkowych mo 

net, puszczonych w obieg przez niemieckie- 

go uczonego, prawnika z zawodu dr. Sala- 

bana. 
Właśnie ten szczegół, że fałszowaniem i 

puszczaniem w ruch monet zajmował się nie 

zwykły jakiś rzezimieszek, a tylko człowiek 

z uniwersyteckiem wykształceniem nadaje 

całej sprawie charakterystycznego, tak ty- 

powego dla powojennych Niemiec posmaku. 

W wykonaniu brudnej, fałszerskiej roboty po 

dały sobie ręce wysoka inteligencja i głę- 

boka wiedza. Chęć zysku, wcale nie łatwe- 

go i bardzo ryzykownego przemogła skru- 

puły, związane z doktorskim tytułem i sta- 

nowiskiem społecznem. Zacznijmy jednak ub 

ova. 
Jeden z handlarzy warzyw na rynku ber- 

kiūskim zameldował połicji o pewnej damie, 

która krąży często po rynkach, robi drobne 

zakupy i płaci fałszywemi monetami. Tajem 

nicza dama spotykała się przytem często z 

jakimś panem. Oboje byli ubrani nader 

niepozornie. Dodać trzeba, że policja daw- 

niej już zwróciła uwagę na kursujące w 0- 

biegu fałszywe dwumarkowe monety. Były 

one jednak tak dobrze wykonane że przecho 

dziły z rąk do rąk nie wywołując najczęś- 

ciej podejrzeń. Żaalarmowani przez owego 

handla jarzyn agenci policji śledczej za- 

częli Śledz tajemniczą kobietę i stwierdzili. 

że po załatwieniu swych wykłych sprawun- 

ków na rynku, udaje się ona na jedna z 

bocznych ulic, spotyka się ze omnianym 

mężczyzną, poczem oboje wsiadają do ele- 

ganckiego auta i ruszają w drugi koniec mia 

sta. Agenci policji ze zdumieniem stwier- 

dzili, że auto jest własnością znanego na 

gruncie berlińskim bogacza i uczonego dra 

Salabana, zaś owa podejrzana dama — jego 

żoną. Konsternacja agentów była tak wiełka 

że nie odważyli się aresztowa przestępców 

niezwłocznie. Wołeli czekać okazji, by schwy- 

tać parę in flagranti, a jednocześnie upe 

nić się niezbicie, że chodzi tu istotnie o tak 

niecodziennych fałszerzy. 

Na okazję długo nie czek 

dniach znów zauważono krą 

kobietę, a wpobliżu — jej mę: Oboje are- 

sztowano tak, — że jedno z drugiem nie w 

działo. Skonfrontowano przestępców dopie- 

ro w prezydjum policji. 
Okazało się, że dr. Kornel Salaban, uczo- 

ny prawnik, który wydał „Podręcznik prawa 

międzynarodowego”, „Poradnik dla adwoka- 

tów i notarjuszów* i t. p. zamieszkiwał z 
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żoną Martą w wytworne, dwupietrowej wil-- 

  

   

  

  li w miejscowošci podmiejskiej Lichterfelde, 

Służba uczonego składała się z szofera, ku- 

charki i ogrodnika. Najbliższe sąsiedztwo 

znało dr. Salabana z najlepszej strony, jako 

jnego, dobrze ułożonego, dobiegające- 

go pięćdziesiątki człowieka z lepszych sfer, 

który płacił regularnie komorne i wszelkie 

rachunki, był uprzejmym gospodarzem i żył 

ze wszystkimi w idealnej harmon Nic n 

wskazywało na podwójny tryb życia ej cie- 

kawej pary małżeńskiej. 
Dr. Salaban odnajmował willę od pewne- 

go przemysłowca, który nie dawniej jak je- 

sienią r. ub, odwiedzał uczonego i skonsta- 

tował iż lokator nie dawał najmniejszych 

powodów do niezadowołenia. Wszystkie cen 

ne antyki i malowidła, jakiemi zapełniona 

była willa znajdowały się w idelanym po- 

rządku. Wszędzie panowała. wzorowa czy- 

stość i ład niezakłócony. Jedynie do piwni- 

cy nie zaprowadził gospodarza idealny - 

kator, tłumacząc, że nie została ona upo- 

rządkowana. Oczywiście, właściciel pięknej 

wilki nie przeczuwał, że właśnie w piwnicy 

kryje się mennica d-ra Salabana. 

Gdy policja przybyła do Lichterfelde, by 

dokonać rewizji, również znalazła wszystko 

w porządku. Najmniejszego śladu występ- 

nej działalności. Skrupułatna rewizja, prze- 

prowadzona w całym dużym. dwupiętrowym 

domu nie przyniosła literalnie nic. Agenci 

policji zeszli następnie do piwnicy. Widniały 

   

  

    
     

tam rzędy butelek z winem. W jednym ką 

cie stała ogromna szafa z książkami o treś- 

ci jurydycznej. Policjanci już się zabierak 

do odejścia, gdy wtem jednemu z nich przy- 

szło na myśl odsunąć szafę od Ściany. Uj- 

rzano wtedy małe, zamaskowane drzwiczki, 
które prowadziły do niewiełkiej, sklepionej 

piwniczki. Tam też na pierwszy rzut oka 
nie było nic podejrzanego. Dopiero pod sto- 
jącem w rogu łóżkiem polowem ujrzano pra- 
sę do bicia monet, potrzebne metale i róż 
ne inne utensylja fałszerskie. 

W potrzebne do bicia monet materjały 
zaopatrywał się uczony prawnik w pewnej 
firmie metalurgicznej, gdzie go znano jako 
kupca Blóchera. Szczegół również niepoz- 
bawiony pikanterji; fałszerz przybierający 
sobie historyczne nazwisko pogromcy Na- 
poleona pod Waterloo. 

Aresztowany Salaban zapewniał począt- 
kowo, że puścił w obieg jedynie 4.000 mo- 
net. Jednak w posiadaniu Reichsbanku znaj- 

  

  

" duje się ponad 20.000 sztuk „srebrnych” dwu- 
markówek „made in Lirhterfelde“. Policja e 
rozkopała wzdłuż i wszerz piwnice willi do- 

ktora, w poszukiwaniu dalszych zapasów 

fałszywych monet. 
dynaczka przestępnej pary miała w 

   
najbli h dniach nzyskać absolutorjum w 

jednej z szych uczelni berlińskich. Obec- 
nie córką fałszerzy monet zaopiekowali się 
miłosiermi znajomi. z 

Zachodzi pytanie, w jaki sposób mógł 

dr. Salaban, nie mając — prócz żorty — in- 

nych wspólników puścić w obieg tak znacz- 
ną sumę pieniędzy. Jak zeznał szofer fał- 

SZA ,Salaban zżoną udawał się codziennie 

swem luksusowem autem na różne rynki na 
przedmieściach Berlina i tam — w opisany 
już na pc tku sposėb — puszezal w ruch 
sfabrykowane przez siebie monety. Dziennie 
wydawał ich do 60. 

Przed wynajęciem willi w Lichterfelde był 
Salaban kierownikiem założonej przez siebie 
firmy handlowej, która zajmowała się ek- 
sportem chemikaljów. Firma mieściła się 
w Berlinie. Wtedy to musiał dr. Salaban 

wpaść na pomysł fałszowania dwumarkówek 

gdyż z tytułu swego zajęcia miał ułatwiony 

dostęp do niezbędnych przy wyrobie monet 

chemikaljów. Zawód kupiecki Sałaban wkrót 

ce potem porzucił i zajął się oficjalnie wyda- 
waniem książek z zakresu prawa. 

Śledztwo w sprawie doktora Salabana nie 
jest jeszcze zakończone. Niewątpliwie wy- 
kryje ono jeszcze sporo ciekawych szczegó- 
łów Jak jednak można wnioskować z ma- 
terjałów uzyskanych dotychczas, przed są- 

dem berlińskim stanąć ma kryminalista bar- 
dzo nieprzeciętny. Zwłaszcza gdyby się oka- 
zało istotnie, że nie miał on żadnych wspól- 
ników i sam obsługiwał ciężką, ważącą 6 
centnarów prasę do bicia monet. Jakiegoż 

to sprytu, jakiej niecodziennej inteligencji 
trzeba, by sprowadzić niepostrzeżenie do 
willi skomplikowane fałszerskie utensylja, 
ciężkie metalowe części machiny, zmonto- 

wać ją, bez wzbudzenia podejrzeń, wybić 

kiikadziesiąt tysięcy doskonale wykonanych 
monet i przez tak długi czas puszczać je w 
obieg bezkarnie! Przy dzis. technice i udosko 
nalonych sposobach bicia monet i rozpo- 
znawania sztuk fałszywych od prawdziwych 

fałszerze brzęczącej waluty bardzo trudne 

mają zadanie. Koszta produkcji i ryzyko 
wprost nie opłacają się. Tem większy po- 
dziw budzi dr. Salaban wšrėl kryminologów. 
Zwłaszcza, że obok tak trudnego i niebez- 
piecznego zajęcia, nie będąc pewny dnia 
ani godziny znajdował jednak jurysta czas 
i na pisanie dzieł naukowych i na życie to- 
warzyskie i na osobisty nadzór nad wycho- 
waniem i nauką jedynaczki. 

A najciekawsze bodaj jest to, że dr. Sa- 
laban był człowiekiem zamożnym i nie po 
trzebował uciekać się aż do takich metod 

powiększania majątku. Co więc nim właś- 
ciwie powodowało? Nadmiar energji żywot- 
nej? Chęć wyładowania się? Niebywałe na- 
pięcie złej woli? — mówiąc językiem praw- 
niczym. 

Nie można się dziwić, że proces tego mi- 
strza sztuki fałszerskiej oczekiwany jest z 
największem zainteresowaniem. лы 
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* skomplikowanych 

Obrazki ze Spisu. 
obecnie 

obfitował, jak zawsze zresztą, w zabawne 

Przeprowadzony spis łudności 

curiosa i humorystyczne scenki. Niektóre 

z nich świadczą niestety o okropnej ciemno- 

cie chłopa jakkolwiek mieszkającego tuż 

przy rnieście, w jego granicach. 

Pewien wieśniak w żaden spósób nie 

mógł uwierzyć, że to będzie zwykły spis. 

Tłumaczył na swój sposób łogicznie, że 

wszystko już dawno połicja spisała i magi- 

strat spisał, tak że to chyba nówe podatki 

będą. 

I Zaczęła się litanja błagań: „i tak, pa- 

noczku, z głodu umieram. Ni už nie mam“. 

Inni znowu nie wpuszczali do domów, 

wołając: „wszyslko zapłacone, obejrzyj, pam, 

kwity”. 

Jakiś uparty „włościanón żądał od komisa 

rza spisowego przysięgi, że nie jast sekwest- 

ę, to wpuszczę do chaty. 

  

      

ratorem. „Pobó: 

— i musiał komisarz spisowy przysięgać, bo 

innej rady nie było, chyba uciec się do po- 

mocy policji, a to znowu kłopot. 

Prawie nikt nie umiał powiedzieć, kiedy 

się urodził — Na Boże Narodzenie — 4 kwi- 

ta; albo: jak była wojna jakaś, czy nie tu- 

recka, czy inna tam, to ja jeszcze panną 

była, a teraz ot i wnuk jest. Z kategoryczną 

odmową odpowiedzi spotkało się pytanie: 

„ile wynosi ogólny obszar gruntów. Nic nie 

mamy, zaledwie parę morgów”. — „No, a 

to dookoła, czyja to ziemia”. „To sąsia- 

dów". I tą formułką zbywał pytanie każdy 

chłop. Sąsiad na sąsiada wskazywał, i tak 

w kółko. Było z tą ziemią prawdziwe utra- 

pienie; aż jeden z komisarzy wpadł na po- 

mysł. Włymieniał na chybił — trafił jakąś 

większą ilość hektarów 1 sytuacja natych- 

miast się zmieniła. Chłop nietylko podawał 

prawdziwą wielkość gruntu, znacznie oczy- 

wista mniejszą niż wynsieniana przez komó- 

sarzy, wygórowana cyfra, ale starał się 

prawdę. Zaczynał wytłiczać ile to ziemi miał 

jego dziad, a ile to ubyło czy przybyłe i a 

jakich powodów. A potem zawsze zaczynał 

się opis nędzy i łale, że niema z czega 

żyć. I to może jest najsmutniejsze. 

Nie brakło też i w mieście podobnych 

odpowiedzi o charakterze jednak już innym. 

Odpowiedzi niektórych dowcipnisów były 

dla komisarzy prawdriwą niespodzianką. а- 

kiś kupiec na słowa: Pan pozwoli przepro- 

wadzić spis“ pošpieszyt e odpowiedzią: „już 

spisano; wczoraj akurat był komornik i 
wszystko spisał”. 

Znaleziono też pana, który urodził się 

na okręcie na oceanie Atlantyckim. Nie był 

to, jak się okazało, żart, lecz prawda stwier- 

dzona dokumentami. Tenże jegomość sprawił 

komisarzowi kłopót ze swoim stanem cywil- 
nym. „Jestem dwukrotnie karany za bigam- 

ję”. Inny znowu miał na utrzymaniu trzy ko- 

biety, z któremi razem mieszkał w jednym 

pokoju. Istny harem. Nie brakło też szcze- 

rego powiedzenia „zawód główny?" — je- 

stem złodziejem* — „poboczny*? -— „za- 

wodu pobocznego nie mam, bo to mi za- 

biera cały czas”. 

Pewna poważna osoba oświadczyła, że 

pracuje dla Izby Skarbowej. Wpisano więe 

do rubryki zawodu „urzędnik państwowy”, 

a przy pytaniu o stopniu służbowym, wy- 

jaśniło się, że jest zbankrutowanym kup- 

cem, „Ja*, powiada „wszystko, co zarobi- 

łem i miałem, oddałem Izbie Skarbowej”. 

Pracowałem uczciwie w pocie czoła, a teraz 

już nie nie mam. „Postarajcie się lepiej pa- 

nowie o emeryturę dła mnie; zasłużyłem na 

nią“. 

Jeden z komisarzy musiał urządzić „sąd 

Salomona", by rozstrzygnąć kto jest głową 

gospodarstwa. Każdy uważał, że jemu przy- 

pada ten zaszczyt i raczęło się obnażanie 

stosunków rodzinnych, 

przeplatanych wzajemnemi obełgami. 

Z osobliwem zjawiskiem spotkano się w 

pewnym domu. Jedno dziecko urodziło się 

w styczniu, a drugie w kwietniu tegoż roku. 

„Jak to być może?,proszę pana*. Oczywista, 

że osobliwość ta oparta była na pomyłce. 

Znałeźli się także i tacy, którzy obawiając 

się, że zostaną pominięci przy spisie, zgłosił 

się do centralnego biura statystycznego. 

Jakiś pan ciągle podróżujący bez stałe- 

go miejsca zamieszkania prosił, by go spisa- 

no. I jako główne źródło utrzymania podał: 

„zaciągam długi”. „Jakto?* — „Zwyczajnie, 

proszę państwa, zaciągam długi i żyję, a 

może i nie żyję, ale męczę się”. 

Druga osoba, która do biura się zgłosiła, 

zasługuje bez wątpienia na uznanie. Ryła te 

50-ciołetnia staruszka, z zawodu służąca, ©- 

becnie bezdomna. Pisać i czytać nie umie. 

Ale znalazła centralne biuro statystyczne. 

„Jakto, wszyscy będą spisani, a ja jedna nie. 

Zlitujcie się, panowie, zapiszcie'. 

Grzegorz Kowarski, 

Wzrost zapasu złota 
w Banku Polskim. 

Teł. od wł. kor. z Warszawy. 

Z ostatniego bilansu za rok 1931 
Banku Polskiego wynika że zapas 
złota wynosił na dzień 31 grudnia 
1931 roku 600.300 tys. zł. W porów- 
naniu ze stanem na 31 grudnia 1930 
roku zapas złota w Banku Polskim 
wzrósł o 38.500 tys. złotych. 

Kronika telegraticzna. 
— Tragiczny wypadek wydarzył się we 

wsi Marcinów pod Zawierciem. W! domu Ja- 
na Migdała bawiło się 2 jego synków 2 i 3 

letni. Wi pewnym momencie starszy schwy- 
cił leżącą na niskiej ławce dubeltówkę i 
strzelił, kładąc trupem na miejscu swego 
młodszego brata. 
= Jezuieł opuszczają Hiszpanję, udając 

się prawdopodobnie do Bełgji. 
— Eksplozja nastąpiła wczoraj w Кора!- 

ni węgla w Walji. Dotychczas wydobyto 10 
rannych górników. ‚ 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Dalsze szczegóły w sprawie 
aresztowań w Święciańskiem. 
Nauczyciel na czele jaczejki komunistycznej. 

W związku z likwidacją jaczejki komu- 
mistycznej w Święcłtanach i aresztowaniach 
«łokonanych w niestóryeh gminach powiatu 
Święciańskiego dowiadujemy się następują- 
syeh szezegółów: 

Na ezełe jaezejki stał nauczyciel szkoły 
skydowskiej niejaki Pińczuk, który będąe ko- 
ununistą prowadził w Święcianach wśród 
unłodzieży szkołnej intensywną agitację ko- 
amunistyczną. Pińczuk aezkołwiek prowadził 

ssweją wywrotową działałność od dłuższego 
już ezasu, tak sprytnie potrafił jednak Się 
=zakonspirować, że mie zwracał pa siebie uwa 
si wiadz Śledczych, a gdy dwukrotnie zatrzy- 

  

many został przez polieję, udowodnił swoje 

alibi i niewinność. 
Dopiero ostatnio w związku ze Świętem 

komunistyeznem trzech L., Pinezuk się zdra- 

„dził, wobee ezego roztoczono nad nim ob- 
serwaeję, która wkońcu doprowadziła do je- 
go zdemaskowania. 

W ezasie rewizji w mieszkaniu Pińczuka 

ujnwnłono znaczną ilość bibuły wywrotowej 
oraz obfity materjał dowodowy, z którego 
wynika również, że był on w stałym kontak- 
cie z KPZB. 

Pińczuka wraz z innymi aresztowanymi 

osadzeno w Święciańskiem więzieniu powia- 

towein. „ te). 

Tajemnica słupa przydrożnego Nr 80. 
Bestjałskie morderstwo na drodze Lebiedziewo — Bienica. 

Wczoraj z roma przejeżdżający wieśniacy 
na szosie Lebiedziewa—Bleniez zaalsrmo- 

-wali posterunek polłeji w Lebiedziewie o 

«mjawnieniu przez nich fiż przy słupie przy- 

sdeeżzym Nr. 80 zwłok jakiejś zamordowanej 
mobiety. 

Po otrzymaniu tej wiadomości na wska 
zane miejsce natychmiast wyjechali wywia- 
adłowcy wraz z przedstawieiełami władz są- 
<łowo-śledezych. 

Rzeczywiście przy wspomnianym słupie 

ujawniono zwłoki kobiety w wieku lat 50— 
©80 ze zmasakrowaną zupełnie twarzą I głę- 
оКа raną ciętą, zadaną widocznie sztyletem, 
ma prawej skroni. Żadnych dokumentów 
przy zamordowanej aże znaleziono. 

Przeprowadzane wstępne dochodzenie u- 

staliło, iż kobieta napadniętą zosłała praw- 

dopodobnie znienaeka przez dwóch osebni- 

ków, z których jeden zadał jej głęboką ranę 

sztyłetem w skroń. Rana była tak głęboka, 

że spowodowała natychmiastową śmierć, Na- 

pastnikom chodziło również o ukrycie naz- 

wiska swej oflary. bowlem odebralł jej wszy 

stkie dokumenty i zmasakrowali twarz do 

niepoznania, 
Powody zabójstwa pozostają narazie nie- 

wyjaśnione. Możliwem jest, że ma się tu da 

czynienia z napadem rabunkowym, aezkoł- 
wiek nie wykłuezone są i inne przyczyny. 

Dotychczas nie zdołano jeszeze ustalić naz- 

wiska zamordowanej. Dalsze dochodzenie 

w kierunku wykrycia spraweów trwa. 

te) 

Tragiczna Śmierć na przejeździe 
kolejowym. 

Na linji kołejowej Bomaniewo—Barano- 

-wieze na przejeździe kołejowym pociąg oso- 

%wowy najcehał na furmankę powożoną przez 
WI Podgórnego. Skutkiem zderzenia fur- 
ananka zosiała roztrzaskana, zaś Wł Pod- 
zgórny odnióst Śmiertelne poranienia i w 

niespełna 6 minut zmarł nie odzyskawszy 

przytomności. 
Zaznaczyć należy, Iż na tej linji zdarzył 

slę podobny wypadek już po raz 7-my w 

ciągu ostatnieh dwóch miesięcy. (e) 

  

Daugieliszki. 
Uroezysiošci cheinkowe. 

W b. r. szkołnym wszystkie szkoły pow- 

-szechne na terenie gm. Daugieliszki (za wy- 

ątkiem filjalnych) zorganizowały tradycyj 

mą choinkę dla dziatwy szkoleni i jej ro- 

«dziców. Dzięki usiinej akcji kierowników 

szkół z jednej strony, a czynnej współpra- 

«cy rodziców dziatwy szkolnej z drugiej, pro- 

sżramy uroczystości choinkowych były bar- 

<dzo obfite. Dła zilustrowania wyników pracy 

w tym kierunku podam zrealizowany pro- 

gram uroczystości choinkowej przy szkole 

pow. w Paryndze. 

1) Przedtsawienie odegrane przez zespół 

seatralny przy „Sklepiku Szkolnym w Paryn- 
„dze: aj Pajae i lalka — Kwiecińskiej. b) 
Bóg się rodzi — Płomyk. cj Kłótnia kogu- 

mów — Płomyk. d) Miłość matki — według 

Andersena. 
2) Deklamacje w czasie przerw. 
3) Żywy obraz. „Stajenka Betlejemska”, 
4) Śpiewanie kołęd przy świetle choinki. 

5] Św. Mikołaj złożył życzenia i rozdał 

podarki dziatwie. 

6) Zabawa taneczna w świetlicy federa- 
-<cyjnej dla młodzieły zorganizowanej. Na 
zorganizowanie uroczystości zebrano nastę- 

«pujące sumy: 
1) Dziatwa szkołna 17 zh; 2) Z listy ofiar 

-26 zł. i 70 gr.; 3) Skłepik Szkolny 2 zł. Ra- 
szem 45 zł. 70 gr. 

Na uroczystości obecny był p. Skinder 

žnstruktor oświaty pozaszkołnej. Obecnych 

wyło przeszło 800 osób, z tego dziatwy szkol 
nej 160. Z uzyskanych sum zakupiono ро- 
mdarki dla dziatwy szkołaej I pokryto wydat- 
%i związane z uroczystością. 

5 О 

Nowa Vileika. 
Koło Przyjaciół Harcerstwa. 

Grudzień, to okres sprawozdań i Wal- 
mych zebrań organizacyj, o których warto 
%ilka słów wspomnieć. Jedno z pierwszych 
walnych zebrań, to Roczne Zebranie Koła 
Przyjaciół Harcerstwa. Zebranie to poprze- 
<qłzone zostało wystawieniem fragmentu z ży- 

a obozowego harcerstwa, które podcbało 
się ogólnie. Poczem otwiera prezes Koła p. 
Zebryk Wałne Zebranie, powołując na prze- 
«wodniczącego za zgodą zebranych zast. bur- 
smistrza p. 3. Rzepielę. Jako pierwszy zabiera 
głos delegat Kurat, Okr. Szkoln. rstwa 

p. Łucznik, wskazując na znaczenie har- 
<«erstwa wogóle, a przedewszystkiem na waž- 
mość zadań Kół Przyj. Harcerstwa. Nastę- 
gują spawrozdania Zarządu, a więc prezesa, 

kretarza i skarbnika, po którym udzielono 
ządowi absołutorjum. Przy wyborach do 

SZarządu na nowy okres wybrano jednogłoś- 
nie po raz trzeci jako prezesa p. Żebryka, 
a prócz tego wybrano jeszcze kilka osób 
fo Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

Ze sprawozdań wynikało, że K. P. H. 

<zpiekowało się drużynami harcerskiemi, u- 
«dzieło im w miarę możności funduszy na 
urządzenie obozów łetnich i t. p. 
Koła jest bardzo poważne, więc pożądane 
©wyłoby aby przedewszystkiem rodzice wzglę- 
ałnie opiekunowie harcerzy zgłaszali się na 

WIEŚCI Z WOJEW. 

   

  

    

  

   

  

      

    

członków K. P. H., przyczem nadmienić 

trzeba, że składkę obniżono obecnie o po- 

łowę, czyli na zł. 3, — rocznie. Wysokość 

zatem składek nie powinna być przeszkodą 

w popieraniu tej tak pożytecznej placówk: 

i organizacji. 

Koło Fłoty Narodowej w N. Wiłejee. 

Dzięki staraniom p. Żebryka wyświetlo- 
no w Kinie Ogniska Kolejowego filia propau- 

gandowy Floty Narodowej. Sala przepełnio- 

na wprawdzie po brzegi, lecz przewaźnie 

tylko młodzieżą, która zawsze siekawa da- 

ła przykład starszym, jak należy się epra- 

wami o wielkim znaczeniu, jak posiadanie 

Floty Narodowej interesować. Słowo wstęp- 

ne wygłosił przed rozpoczęciem filmu pen 

dr. Tomaszewski, wznosząc okrzyk na cześć 

P. Prezydenta Rz. P. oraz naszej Floty. 

W: kilka dni później naskutek  rozesła- 

nych przez p. Żebryka zaproszeń odbyło się 

zebranie organizacyjne Koła Floty Narodo- 

wej, na które przybyło około 30 osób. —- 

Zebranie zagaił odpowiedniem przemówie- 

niem ks. prefekt Araszkżewicz, p. dr. Toma- 

szewski w dłuższem przemówieniu wskazał 

na nasze prawa historyczne -do posiadanis 

dostępu do morza, po którem jednogłośnie 

uchwalono utworzenie Koła Floty Narodo- 

wej w N. Wiilejce. 
Do Zarządu wybrano Ę dr. Tomaszew- 

skiego jako prezesa i p. Żebryka jako sek- 

retarza. — Nowej placówce jak najwięcej 

członków nietylko płacących, ale ściśle za- 

interesowanych rozwojem Koła życzyć nale- 
ży ze względu na cel i ważność zadania. 

(w. i)- 

Dukszty. 
Odezyt o powstaniu 63 roku. 

W” niedzielę, 24 b. m. w „Ognisku* Kol. w 
Duksztach wygłosił p. Kohutek Ludwik, ma- 
gister prawa z ramienia Akad. Druż. Har. 
w Wilnie odczyt n. t. „Powstanie w 1863 r.* 

Licznie zebrana publiczność miasteczka 
wysłuchała odczytu z wielkiem zainteresowa 
niem, darząc mówcę hucznemi oklaskami). 

Obecny. 

2 pogranicza. 
Ucieczka duchownego prawosławnego 

z Rosji. 
Na pograniczu polsko-sowieckiem w rcjo- 

nie Tomaszewicz na teren polski w przebra- 
niu włościańskiem przedostał się duchowny 
prawosławny Piotr Kurczew-Nikitjew b. 
proboszcz parafji pleszczeniskiej okr. miń- 
skiego. Nikitjew odsiadywał karę 4-letniego 
więzienia w Połocku i w m. grudniu został 
zwolniony, przyczem jako „niepewny* miał 
być zesłany w głąb Rosji. Wi obawie zesła- 
nia duchowny postanowił zbiec do Polski, 
zwłaszcza, że przed wysałniem go w głąb 
Rosji zezwolono Nikitjewowi na odwiedzenie 
matki i siostry zamieszkałych w Pleszczenie- 
wiezach położonych © 40 klm, od granicy 
polskiej. Z okazji tej skorzystał Nokitjew i 
w przebraniu wieśniaka — drwala przedo 
stał się sczęśliwie do Polski. Duchowny Ni- 
kitjew posiada w pow. pińskim krewnych, 
dokąd się udał. 

NOWOGRÓDZKIEGO 

  

Oddział Nowogródzki „łKurjera Wileńskiego" mieści się 
w Nowogródku przy ul. 3-g0 Maja, tel. 94. 
  

Kino dźwiękowe 

Pogon 
1 w Nowogródku     

100%/ film 
DZIŚ dzwiakowy 

| W roli głównej GRETA GARBO 

ANNA CHRYSTIE 
  

Nowogródek. 
Inspekcja Zw. Strzeleckiego . 

23 bm. Inspektor Głównej Ko- 
zmeny Związku Strzeleckiego Mazui- 
kiewicz w towarzystwie komendanta 
podokręgu Związku Strzeleckiego w 
Nowogródku kpt. Pogorzelskiego do- 
konywał inspekcji oddziałów Z. 5. 
na terenie województwa nowogródz- 
skiego. (Pati. 

Jasełka Szkoły Powszechnej. 

W dniu 24 b, m. siaraniem Szkoły Pow- 
*szechnej Nr. 1, odegrane zostały z nadzwy 
<czajnem powodzeniem Jasełka. 

Sala Teatru Miejskiego była przepełnio- 
ra rozeniuzjazmowaną dziatwą i rodzicami. 

Nad całością czuwali kierownik szkoły 
p. Marcinowski 1 niezmordowany w swej 
pracy ks. prefekt Mysakowski. 

Bakszty (p. wałożyński). 
Choinka dla dzieci. 

Nauczycielstwo szkoły powszechnej w 
Baksztach coraz więcej działa w kierunku 
zainteresowania społeczeństwa szkołą, dowo- 
dem czego może służyć chociażby fakt, że 
w dniu 17 b. m. urządzono choinkę dla dziat 
wy szkolnej. 

  

Przeszło 350 osób dzieci w wieku szkoł- 
nym a także pozaszkolnym z rodzicami i bez 
rodziców przybyło na choinkę, to też choin- 
ka odbyła się ną raty. 

Cohinka wspaniale ubrana jaśniała mno- 
gością Świateł, dzieci były zachwycone, gdyż 
po raz pierwszy w Baksztach podobną im- 

„Hnja 

KU RISE R 

Komunikat Włóczęgów. 
Akcja zwalczania bezrobocia G- 

bowiązuje całe społeczeństwo. Obo- 
wiązuje szczególnie tych, którzy są 
w stanie zatrudnić u siebie chociażby 
najmniejszą liczbę ludzi. Uważamy, 
że samemi tylko subsydjami państwo- 
wemi bezrobocia zwalczyć się nie da. 
Należy pobudzić prywatną inicjatywę 
do zorganizowania pracy. Każdy 0- 
bywatel miasta, każda instytucja ma 
do przeprowadzenia u siebie pewne 
remonty i ulepszenia. Każdy musi je 
u siebie przeprowadzić w imię hasła 
solidarności społecznej, gdyż w ten 
sposób przyczyni się do zmniejszenia 
bezrobocia, jednocześnie otrzymując 
pewną korzyść. 

Inicjatywa prywatna w naszem 
mieście śpi. Należy ją obudzić! 

Odpowiadając na apel Pana Woje- 
wody do całego społeczeństwa i współ- 
działając z Komitetem Zwalczania 
Bezrobocia — będziemy podawali do 
wiadomości publicznej za pośrednic- 
twem prasy — adresy tych objektów 
i instytucyj, w uporządkowaniu któ- 
rych może znaleźć pracę pewna li- 
czba bezrobotnych. 

Kłub Włóczęgów Senjorów 
Akad. Klub Włóczęgów Wil. 

Skarga na „Arbon“. 
Otrzymujemy poniższy list z proś- 

bą o zamieszczenie: 

T-wa „Arbon* obejmując komunikację 
autobusową w Wilnie zobowiązało się dać 
autobusy na linjach obsługiwanych dawniej 
przez „Spółdzielnię*, Do takich linij należy 

„Płac  Orzeszkowej—Jerozolimska“. 
Dawna „Spėldzielnia“ tę linję obsługiwała, 
a „Arbon* dotąd nawet jednego autobusu 
nie przysłał. Na częste osobiste i telefoniczne 
interwencje zainteresowanych obywateli dy- 
rekcja „Arbonu* początkowo poradziła zła- 
żyć odpowiednie podanie |?!) co też usku- 
teczniono ze stu sześćdziesięciu przeszło pod- 
pisami. Autbusów jednak nie uruchomiono. 
I znów posypały się interwencje. Aż wresz- 
cie „Arbon* odpowiedział mniej więcej 
„tak“: „Jak nam się spoloba — to poje- 
dziemy* (?!) Pomijając już niekułturalną od- 
powiedź i nieobywatelskie stanowisko „Ar- 
bonu* pytamy: Czyż niema na tego rodzaju 
„raroga* odpowiedniego lekarstwa? 

Czy odpowiednie władze — Magistrat — 
Starostwo Grodzkie — nic w tem tut oby- 
watelom pomóc nie zechcą? 

„Arbon* czeka wiosny i lata, kiedy cd 
maja masy pielgrzymów śpieszą do Kałwarji. 
Oczywiście, wtedy wozy jego wyjadą, by 
stanąć u żłobu. Bo też linja ta w tym cza- 
sie to rzadki żłób. Jednak i teraz nie jest 
deficytową. Są mieszkańcy, którzy stale jeź- 
dzili i jeździć będą, a mniejsza z tem, czy 
nowy „Arbon”, czy stara „Spółdziełnia” wo- 
zy wyśłe, byleby wysłane były. 

„Społeczne* stanowisko „Arbonu“ daje 
się ująć tak: „Sam nie pojadę i drugiemu 
nie dam..." A my, obywatele miasta Wilna, 
dając Magistratowi świadczenia narówn: ze 
śródmieściem, pieszo chodzić musimy, bo 
nasi Ojcowie radni — zapomnieli o nas... 

Pytamy się: kiedy autobusy tu kursować 
będą i prosimy, aby władze wpłynęły na 
„Arbon“ by ten przysłał nam autobusy, albo 
zrezygnował z dzierżawy tej linji. Być może 
wówcas ktoś innyby ją objął: 

Wilno, dnia 26. I. 1932 r. 

Następuje szereg podpisów. 

Lion SS х 

Posesja p. Bułhaka przy ulicy 

Mickiewicza, róg. placu Katedral- 

nego — to ozdoba miasta. Bez- 

robotni łatwo potrafią doprowa- 

dzić ją do porządku. 

    

  

        

Ukazała się w druku i jest do nabycia 
w księgarniach kolejowych „RUCH, 
opowieść morska Romualda Kawalca 

pyte „JACK LONDON" 
A 

Wkrótce ukaże się na półkach księ- 
garskich 2-ga z cyklu opowieści 
morskich tegoż autora, pod frapującym 

yt: „MULATKA JOANNA" 

  

  

JAKÓB WINER i S-ka 
LIDA, Suwalska 58, tel. 30 (obok kino teatru Nirwana) 

WET ŁESNOSZK=1 

Afera Stępniaka rozszerza się. 
Wspólnika jego aresztowano w Brześciu. 

W „Kurjerze Wileńskim* donosiliśmy o 
aresztowaniu urzędnika wydziała administra- 
eyjnego Dyrekeji P. K. P. w Wilnie Stęp- 
niaka, który popełnił znaczne małwersaeje, 
sięgające kilku tysięcy złotych. 

" Jak się obeenie dowiadujemy,, afera Stę- 
pniaka, — który popełniał nadużycia już od 
dłuższego czasu, — w toku dalszego šledz 
twa rozszerzyła się, przyjmująe rozmiary я- 
iery na wielką skałę. 

Wi dnia wezorajszym został aresztowany 
urzędnik wydziału ruchu w Brześciu niejaki 

Janowiez, który współdziałał ze Stępnia- 
kiem. 

Dalszych szczegółów narazie ujawnić nie 
możemy. 

Należy tyłko zaznaczyć, iż na trop afery 
z „martwemi duszami* wpadła Okręgowa Iz- 
ba Kontroli, która sprawdzając książki Stę- 
pniaka, ujawniła popełnianie przez niego sy- 
stematyeznyeh malwersaeyj. 

Naskutek afery ucierpiało m. in. kon- 
serwatorjum muzyczne na blisko 2000 zł. 

(e) 

  

RONIKA 
KH Dziś: Jena Zlotoustego. 

Jatro: Agnieszki. 

  

Wachód słońca —g. 7 0.22 

Zachód „ —g. 15$m.43 

Spastrzeżenie Zakłańu Metoarsiegił V. 8. B 
w Wilmie z dnia 26 1 — 1932 reku. 
Cłśalenie średnie w milimetrach: 774 

Temperstura śradniś | - 0,57 C 

3 majwyżesm -- 2? C 

. uajniżeza: — 29 C. 

Opad w milimetrach: ślad. 

Wiatr przeważający: zachodni. 

Tendencja barom. wzrost. 

Uwagi: przelotny śnieg. 

  

URZĘDOWA. 
— Ustalenie strefy granieznej. W związ- 

ku z ustaleniem strefy granicznej w Wileń- 

szczyźnie z dniem wczorajszym specjalna 

komisja rozpoczęła wstępne prace. Komisja 

ta zbada poszczegółne odcinki graniczne 1 

zapozna się dokładnie z terenem, co pos 

łuży do ustalenia strefy granicznej na pogra 

niczu polsko-litewskiem, łotewskiem i sowie- 

ckiem. 

SAMORZĄDOWA. 
— Z Wydziału Wojewódzkiego. W dniu 

25 b. m. odbyło się 55-te zkołei posiedzenie 

Wileńskiego Wydziału Wojewódzkiego, na 

którem: 1) załatwiono trzy sprawy # dzie- 

dziny stosowania przepisów antyalkohoło - 

wych, 2) rozpatrzono i zatwierdzono statuty 

dwóch prywatnych lecznic wileńskich, A 

rozpatrzono projekt regulaminu prowadze- 

nia ewidencji i kontroli ruchu ludności w 

Magistracie m. Głębokiego, 4) rozpoznano 

21 odwołań od wymiaru podatku i opłat ko- 

munalnych, 5) powzięto decyzję w przed: 

miocie rozrachunku pomiędzy wilejskim i 

mołodeczańskim związkami pow, z po- 

wodu zmiany granic, 6) rozpatrzono uch- 

wały Rady Miejskiej m. Wilna z dnia 13 

XII. 1931 roku w sprawie ustalenia samodst- 

nych podatków i opłat komunalnych na rok 

1032-33, przyczem wskazano na potrzebę 

współpracy miasta z Izbą Przemysłowo-Han 

dlową, Izbą Rzemieślniczą i Towarzystwem 

Org. i Kółek Rolniczych, przy ustalaniu wy- 

tycznych polityki podatków i opłat miejs- 

kich. 
Pozatem dłuższy czas Wydział Woje- 

wódzki poświęcił analizie sprawozdania Ma 

gistratu m. Wiilna z wykonania budżetu za 

trzy ubiegłe kwartały roku 1931-32. Ponie- 

waż, jak to wynikało ze sprawozdania, de- 

ficyt budżetowy miasta za trzy kwartały, 

łąćznie z niedoborem okresu poprzedniego, 

sięga kwoty około 1.750.000 zł, przyczem 

wyrównanie tego deficyłu w. warunkach 

przeżywanego kryzysu i spadku zdolności 

płatniczej podatników jest bardzo trudne, 

Wydział Wojewódzki postanowił zalecić Ma- 

gistratowi m. Wilna dokonanie całego szere. 

gu posunięć oszczędnościowych, stwierdza- 

jąc, że dła uzyskania w tych groźnych wa- 

runkach równowagi budżetowej miasta po- 

trzebny jest nadzwyczajny wysiłek, — że 

dotychczasowe zalecenia Wydziału, związane 

z preliminowaniem i wykonywaniem budżetu 

nie były częstokroć wykonywane przez wła- 

dze miejskie, Wydział Wojewódzki uchwa- 

Jił zwrócić się do p. wojewody, by władze 

nadzorcze użyły wszelkich rozporządzalnych 

środków dla wyrównania zachwianej rów- 

nowagi finansowej miasta. 

MIEJSKA. 
— Rewizja gospodarki elektrowni miej- 

skiej. Jak się dowiadujemy, radziecka Komi 
sja Rewiz. zajęła jest obecnie opracowywa- 
niem protokółu z ostatnio przeprowadzonej 
rewizji gospodarki elektrowni miejskiej. W 

  

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

      

prezę urządzono. Dzieci śpiewały kolędy, de- 

klamowały wiersze. 
Wielką niespodzianką było zjawienie sių 

świętego Mikołaja odpowiednio przybranego 

i z ogromnym koszem podarunków. Nikt nie 

został pominięty, wszystkie dzieci dostały 

podarunki i odpowiednią wymówkę lub po- 

chwałę. Nastrój był poważny i wesoły. Dzie 

ci dziękowały swoim wychowawcom jak 

również i rodzice wyrazili swoje gorące 
uznanie dla pracy nauczycielstwa. 

Podziękowanie też należy przedewdszyst- 

kiem gronu nauczycielskiemu (p. p. Macie- 

jowej,  Jutkiewiczównie,  Witkiewiczównie, 

Sawicz-Zabłockiej i kierownikowi szkoły po- 

wszechnej Leszkowiczowi) jako też paniom 

z Komitetu (p. p. Bućkowej, Czaplikowej. 

Walencikowej) i p. Bućko który się świetnie 
wywiązał z roli świętego Mikołaja. 

Obecny. 

Naliboki. 
Zebranie BBWR. 

Onegdaj odbyło się w Nalibokach, pow 

stołpeckiego zebranie członków i sympały- 
ków gminnego Koła BBWR. z udziałem pre- 
zesa Rady Pow. BBWR. w Stołpcach p. pos- 
ła Gorzkowskiego oraz członków  Prezyd- 
jum Rady p. p. Dudzińskiego i Staniewskie- 

0. 
> Zebranie zagaił prezes miejscowego Koła 

p. K. Korżewo, poczem p. poseł Gorzkowska 
wygłosił referat na temat „Kryzys ogólno 
šwiatowy“. 

W. dyskusji, jaka się następnie wywiąza- 
„a wysunięto szereg postulatów dotyczących 
bolączek gminy nalibockiej. 

Wreszcie p. Korżenko podziękował pos- 
łowi za udzielenie wielu cennych informacyj 
zapewniając w imieniu członków Koła, że 
wszyscy podejmować będą dalsze wys 
dla dobra i potęgi Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zebrani wznieśli następnie entuzjastycz- 
ne, długo trwające okrzyki na cześć Rzeczy 
pospolitej Jej Prezydenta i Wodza Narodu, 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. R. 

   

       

oraz futra i okrycia damskie i męskie. 8730 

  

Komunikat Komitetu 
Likwidacyjnego do spraw 

b. ros. Gsób prawnych. 
Wobec ukazania się w prasie codziennej 

niezgodnych z prawdą na niczem nie opar- 
tych i niepokojących informacyj o stanie li- 
kwidacji mienia b. Tow. Ubezpieczeń „Ro- 
sja“, Komitet Likwidacyjny do spraw b. ro- 
syjskich osób prawnych wyjaśnia co nastę- 
puje: 

Prace, związane z przerachowaniem i 
przyjęciem około 9.000 roszczeń, są o tyle 
zaawansowane, że pozostaje już tylko niezna- 
czna ilość roszczeń, niezałatwionych defini- 
tywnie ze względu na niezłożenie przez "a- 
interesowanych koniecznych dowodów 

Wobec niemożności zbycia w chwili obec- 
nej należącego do b. Tow. „Rocja* domu w 
Warszawie przy ul, Marszałkowskiej, warto- 
ści zgórą 7 miljonów złotych, Komitet Likwi- 
dacyjny zamierza przystąpić do wypłat zali- 
czkowych z upłynnionych już aktywów masv 
w wysokości około 2 miljonów złotych. 

Obecnie Komitet Likwidacwjny jest w to- 
ku opracowywan. takiej formy wypł. zaliczki 
ki, któraby dała możność definitywnego za- 
łatwienia wszelkich formalności przy pierw- 
szej zaliczce i sprowadzenia dalszych wypłat 
9.000 wierzycielom jedynie do czynności ra- 
czej kasowych. 

To ostatnie pozwoliłoby uniknąć dalszego 
utrzymania niezbędnego biura likwidacji, 
sprowadzając cały personel do kilku osób, a 
to przez ewentualne wydanie „yciełom 
specjalnych książeczek likwidacyjnych, na 
podstawie których, w miarę dalszego upłyn- 
niania aktywów, wszystkie roszczenia byłyby 
procentowo zaspakajane. : 

   

  

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

E ii Ll iii с 

zawiązku z tem w początkach przyszłego ty- 
godnia odbędzie się posiedzenie Komisji dla 
uzgodnienia prokokółu. który następnie po- 
dany zostanie do wiadomości Rady  Miej- 
skiej na jednem z najbliższych posiedzeń 
plenarnych. 

— Kontrola nad działalnością cechów. 
Urząd przemysłowy m. Wiiina przystąpił do 
rewizji gospodarki cechów. Obecnie kołejno 
Rewizja przeprowadzana jest we wszystkich 
eechach zarejestrowanych na terenie m 'asta 
Wilna. 

LITERACKA. 

— Tmisiejsza Środa Literacka. wypełniona 
bedzie interesującym referatem — © teatrze 

współczesnym. Wygłosi go znakomita arty- 
stka dramatyczna | Świetna 1cżyserka St: 
nisława Wysocka. > 

Początek o godz. 8,30 wiecz. Wstęp ma- 
ją członkowie zwyczajni i członkowie sym- 
patycy. Wprowadzeni goście płacą 1 złoty. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Czwartek Akademicki. Dnia 28 b. m. 

odbędzie się w „Ognisku* przy ulicy Wiel- 
kiej Nr. 24 CZWARTEK AKADEMICKI p. t. 

ZASTRZYK ZACHODU, poświęcony wraże- 

niom z podróży kol. Czesława Miłosza, 
Stefana Zagórskiego i Stefana  Jędrychow- 
skiego z Wfilna do Paryża przez Czechosło- 
wację, południowe Niemcy, Szwajcarję i Al- 
zację. Była to pięciotygodniowa wędrówka 
koleją. pieszo i łodzią, urozmaicona złemi i 

dobremi kołejami losu. Tytuły poszczegól: 

nych rozdziałów brzmią: Wszystkie drogi 
wiodą do Paryża. Szwejk po wojnie. Nie- 

mowię w bagażniku. Po Renie bez fartuszka. 
Wolność w ementalerze. Jabłko  alzackie. 
Najbardziej prowincjonalne miasteczko. Mu- 
rzyn z „Palais du peuple“. Początek o godzi- 
nie 20-tej. 

— Zarząd Kola Prawników Stud. USK. 

zawiadamia, że nadeszły i są do przejrzen'a 
w czytelni podręcznej Koła następujące pis- 
ma fachowe i książki. 

1) Dziennik Ustaw Nr. 4 i Skorowidz A]. 
fabetyczny za II półrocze 1931 r. 

2) Połska Gospodarcza Nr. 4. 
3) Gide i Rist: — Historja Doktryn Eko- 

nomicznych. 
4) Marshal — Ekonomja Polityczna — 

tom I i II. 

    

5) Reiss — Zarys prawa administracyj- 
nego. 

6) Iserzon — Postępowanie administra- 
cyjne. 

7) Prace Seminaryjne ze Skarbowości i 

Prawa Skarbowego oraz Statystyki tom I. 

WOJSKOWA. 
— Rozszerzenie podatku wojskowego. 

Przy sporządzaniu spisów płatników podat- 
ku wojskowego nasuwają się wątpliwości 

czy podlegają opodatkowaniu jedyni żywi- 
ciele zwolnieni z wojska juk również nad- 
liczbowi, Jak się dowiadujemy, sprawa ta 
będzie w najbliższej przyszłości wyjaśniona 
w drodze rozporządzenia władz centralnych, 

na mocy którego zarówno jedyni żywiciele 
jak i nadliczbowi będą obowiązani do vpła- 
cania podatku wojskowego, pomimo zalicze- 
nią ich do klasy A. 

  

GOSPODARCZA. 
— 17 przedsiębiorstw handlowych zlik- 

widowano wciągu dnia wczorajszego. Dzień 
wczorajszy był rekordowym w bieżącym 
miesiącu pod względem likwidacji przedsię- 
biorstw handłowych. W ciągu dnia wczoraj- 
szego do wydziału przemysłowego wpłynęło 
aż 17 zgłoszeń o likwidacji przedsiębiorstw 
Normalnie dziennie likwidacji ulega średnio 
około 10 sklepów. Te masowe likwidacje na 
leży tłumaczyć nietylko ciężkim kryzysem 
gospodarczym, ale także bodaj w większym 
stopniu koniecznością wykupienia nowego 
świadectwa przemysłowego, co dla większo- 
ści drobnych sklepikarzy jest rzeczą niemoż- 
liwą. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Ze Związku Lokatorów. W związku z 

już rozpoczętem przez Magistrat rozsyła- 
niem nakazów płatniczych na podatek od lo 
kali za rok 1932 Zw. Lokatorów prosi nas o 
podanie do wiadomości publicznej co nastę- 
puje. 

Wiadomem jest, że właściciele domów 
w celu zabezpieczenia sobie możności ścią- 
gania od lokatorów jak najwyższych sum ko 
mornego, podają do Magistratu wygórowane 
sumy podstawowego komornego, skutkiem 
czego Magistrat wymierza lokatorom wygó- 
rowane sumy podatku od lokali. 

Od wymierzonego podatku lokatorzy mo- 
gą się odwołać w ciągu 14 dni po otrzyma- 
niu nakazu płatniczego. To też lokatorzy 
masowo składają odwołania, ale niemał za- 
wsze bezskutecznie, a to dlatego, że dla 
Urzędu Woj. rozpatrującego odwałania, mia- 
rodajnym dowodem jest tylko orzeczenie 
Urzędu Rozjemczego do spraw najmu lokali. 

Wobec tego Zw. Lokatorów wyjaśnia, że 
przedewszystkiem należy złożyć do Urzędu 
Rozjemczego podanie o usłalenie podstawo- 
wego komornego ,poczem niezwłocznie po- 
danie do.Magistratu o przedłużenie 14-dnio- 
wego terminu odwołania do dnia następnego 
po dniu, w którym Urząd Rozjemczy wyda 
orzeczenie w sprawie ustalania podstawowe- 
go komornego. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Qdezyt o fotogratji, Dnia 27 stycznia 

b. r. w łokalu Wil. T-wa  Fołograficznego 
(ul. Ad. Mickiewicza 15) o godz. 19 p. SŁ 
Turski wygłosi pogadankę ilustrowaną prze- 
zroczami p. t. „Postępy fotografji i fotograf- 
ja zawodowa” 

Wstęp dla członków T-wa i wprowadzo- 
nych gości bezpłatny. 

— Posiedzenie Tow. Psychjatrycznego. 
We czwartek dnia 28 stycznia b. r. o godzi- 
nie 8 wiecz. odbędzie się posiedzenie Towa- 
rzystwa Psychjatrycznego w lokalu Polskie. 
go Instytutu Badań Mózgu w Klinice Psy- 
chjatryćznej U. S. B. przy ulicy Letniej 5 
dla członków i wprowadzonych gości z na- 
stępującym porządkiem dziennym: 

1) Z. Bojarczykówna, A. Rutkowski i H 
Jankowska: Pokazy chorych. 

2) M.-Rose: © węchu u ludzi i zwierząt. 
— Odezyt prof. Jasinowskiego. We $го- 

dę dnia 27 stycznia o godzinie 18-ej w loka- 
łu Wyższej Szkoły Instytutu Naukowo-Ba- 
dawczego Europy Wschodniej, Zygmuntow- 
ska 2, profesor U. S. B. dr. B. Jasinowski wy 
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Węgiel Górnośląski 
w wozach zaplombowanych, 

DRZEWO OPAŁOWE suche — poleca firma 

„WILOPAŁ”, Inż. Homy Wład.,, 
„Styczniowa 3, te! 18-17. za gotówkę i a raty 

głosi dwógodzinny odczyt pod tytułem „Dzie 
jowe podstawy duchowości. rosyjskiej". Dla 
szerszej pubłiczności wstęp wolny. 

— Z Polskiego T-wa Pedjatrycznego. Dn. 
28 b. m. o godzinie 20 w lokału T-wa Łe- 
karskiego (Zamkowa 24) odbędzie się po- 
siedzenie T-wa Pedjatrycznego. 

Porządek dzienny: 
1) Odczytanie protokółu 

posiedzenia. 
2) Pokazy chorych. 
3) Doc. Dr. E. Czarnecki: Odruchy wa- 

runkowe a odporność. 
4) Dr. Jan Zienkiewicz: Omówienie przy- 

padku ograniczonego zapalenia opon móz- 
gowych po nasłonecznieniu. 

5) Sprawozdanie Zarządu i Komisji Re- 
wizyjnej. 

6) Wybory nowego Zarządu. 
7) Wołne wnioski. 
— Zebranie w Związku Pracy Obywateł- 

skiej Kobiet. W czwartek dnia 28 stycznia 
r. b. o godz. 7-ej wiecz., w lokalu Związku 
przy ul. Jagiellońskiej Nr. 3-5 m. 3, p. Dr. 
konserwator Stanisław Lorentz wygłosi od- 
Sk: t „O Bazylice Wileńskiej”. 

istęp dla członkiń bezpłatny. dla gości 

poprzedniego 

30 groszy. 
Imienne zaproszenia nie będą rozsyłane. 

KOMUNIKATY. 
— Jubileusz J. E. Ks. Biskupa dr. Wł. 

Bandurskiego. Sekretarjat Komitetu Uczcze- 
nia 25-lecia sakry biskupiej ks. biskupa Ban 
durskiego podaje do wiadomości zaintereso- 
wanych organizacyj, iż arkusze adresu do 
podpisów otrzymać można codziennie w go- 
dzinach od 5 do 7 wiecz. ul. Tatarska 8. 
Wykończone są tymczasem zamówienia z m. 
Hstopada ub. r. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 
— Lieytacja domów gminy Żydowskiej. 

Wiobec zadłużenia gminy żydowskiej w Ka- 
sie Chorych i w instytucjach bankowych w 
dniu wczorajszym wystawione na licytację 
publiczną dwa domy gminy przy ulicy Stra- 
szuna i Benedyktyńskiej. 

RÓŻNE. 
— Ważne dla radjoamatorów i krótko- 

fałoweów. Towarzystwo Kursów Technicz- 
nych w Wilnie Holendernia 12 (gmach Pań- 
stwowej Szkoły Technicznej) otwiera od 1 
lutego b. r. 5-miesięczne Kursy Radjotech- 
niczne. Wykłady w połączeniu z praktycz- 
nemi zajęciami oraz warsztatami dla wyro- 
bu aparatów radjotechnicznych pozwołą rad- 
joamatorom i krótkofalowcom ugruntować 
swą wiedzę 

ZABAWY. 
— Zabawa karnawałowa. Staraniem Ko- 

mitetu Rodzicielskiego Szkoły Powszechnej 
Nr. 13 im. T. Kościuszki w Wilnie w dniu 

- 30-до stycznia 1932 r. odbędzie się przy 
dźwiękach orkiestry wojskowej wielka dora- 
czna zabawa karnawałowa z wielu niespo- 
dziankami w salonach Ogniska Podofice- 
rów Zawodowych Garnizonu Wileńskiego 
przy ul. Tatarskiej Nr. 5. Początek zabawy 
o godzinie 20-ej Całkowity dochód przezna- 
czony jest na dożywianie i odzież dla bied- 
nych dzieci tut. szkoły. 

Wstęp dla pań 1 zł., dla panów 1 zł. 
50 gr. Bufet na miejscu obficie zaopatrzony, 
strój dowolny. 

— Komu z nas przynosi szczęście trzy- 
nastka? Kto z nas obawia się trzynastki? 
Precz z przesądem o przesądach. Na XIII-ym 
Dorocznym  Ogėlnoakademickim Balu bę- 
dzie gwarno i wesoło. Bał zaszczycą swoja 
obecnością Preezs Rady Naczelnej Pomocy 
Młodzieży Akademickiej Pan Marszałek Se 
natu Władysław Raczkiewicz, o ile Go nie 
wstrzymają ważne sprawy państwowe, Pan. 
Wojewoda Wileński Zygmunt Beczkowicz 
oraz J. M. Rektor U. S. B. Prof. Dr. A. Ja- 
nuszkiewicz 

Dnia 1-go lutego rb. w Kasynie Garnizo- 
nowem spotka się cały wileński Hig-Lif. 
Zaproszenia można jeszcze uzyskać w łokału 
Bratniej Pomocy (ul. Wiełka 24) codziennie 
w godz. 13—15 i 19—21 oraz u Pań Gospo- 
d Nie mogliśmy się wyzbyć jednego prze- 

  

   5 kartę wstępu trzeba nabyć. a cena 
8 zł., akademicki 4 zł. "į 

TEATR I MUZYKA 
— „Podróż niezwykła* — na Pohulanee. 

Dziś we środę dnia 27-go b. m. o godz. 8-ej 
w. ujrzymy po raz pierwszy arcyciekawą 
sztukę Sutton Vane „Podróż niezwykła” w 
wykonaniu Zespołu Reduty. Oryginalna sztu- 
ka ta, poruszająca niezwykle ciekawe zagad- 
nienia, ukaże się*w reżyserji oraz przekła- 
dzie Ryszarda Ordyńskiego. Ceny specjalne. 

Gościna świetnego Zespołu Reduty w tak 
ciekawym repertuarze wzbudziła w Wilnie 

ogromne zainteresowanie. . 
Jutro, dn. 28-go i pojutrze dnia 29-go b. 

m. „Podróż niezwykła. | 
— Rewja Syłwestrowa — w Teatrze Łut- 

nia. Już tylko dwa dni: Dziś we środę dn. 
27-go b. m. o godz. 8-ej w. ukaże się w Tea- 
trze Lutnia arcywesoła Rewja Sylwestrowa 
z udziałem całego zespołu, w premjerow. ob- 
sadzie, Barwny i urozmaicony program, 
efektowne produkcje taneczne, najpiękniej- 
sze piosenki. najweselsze skecze tworzą z 
przedstawienia tego całość pełną humoru 

Jutro 28-go b. m. Rewja Sylwestrowa, po 
raz ostatni. 

— „Radziwiłł, panie Kochanku* — w Te- 
atrze Lutnia. Jutro, we czwartek dnia 28-g0 
i pojutrze w piątek dnia 29-go b. m. odbę- 
dzie się o godz. 5-ej pp. przedstawienie po 

cenach najniższych (od 20 gr.) przeznaczone 
dla młodzieży szkolnej. Odegrana będzie 
doskonała komedja Kraszewskiego „Rodzi- 
wiłł, panie Kochanku* w wykonaniu zespo- 
łu Reduty, z dyr. Fr. Rychłowskim w roli 
tytułowej. 

NAJBLIŻSZE 

   

  

PREMJERY W 
MIEJSKICH. 

— Teatr Lutnia. Premjera oczekiwanej 
z wiełkiem zainteresowaniem komedji Hir- 
schfelda „Ta której szukamy* odbędzie się 
w Teatrze Lutnia w piątek dnia 29-go b. 
m. Reżyseruje Stanisława Wysocka. 

— Teatr na Pohulance. W sobotę dnia 
30-go stycznia Teatr na Pohulance wystąpi 
z premjerą niezwykle ciekawej, nowoczes- 
nej sztuki Istvana Mihaly, w reżys Wa- 
cława Radulskiego, p. t. „Mam lat 26". 

— Doroczna Reduta Artystyczna Teatrów 
Miejskich. We wtorek, dnia 8-go lutego rb. 
odbędzie się w salonach Kasyna Garnizono- 
wego doroczna Reduta Artystów Teatrów 
Wileńskich. Organizatorzy dokładają starań 
aby zabawa wypalła jak najlepiej. Liczne nie 
spodzianki, świetna orkiestra, doskonały bu- 
fet, wreszcie atmosfera beztroskiej wesołoś- 
ci — umożliwią każdemu spędzenie nocy 
karnawałowej na wesołej zabawie. Ceny bi- 
letów wejścia zniżone. 

— Trio belgijskie. W piątek nadchodzący 
odbędzie się w sali Konserwatorjum jedyny 
występ zespołu kameralnego z Brukseli, po- 
zostającego pod protektoratem Królowej Elż- 
biety. 

Znakomity ten zespół o sławie wszech- 
światowej zapozna nas z kompozycjami war- 
tościowemi Rada, Francka i Brahmsa. 

Bilety w biurze podróży „Orbis. 3 

TEATRACH 

   



RADJO 
ŚRODA, DNIA 27 STYCZNIA 1932 R. 

11.58: Sygnał czasu. 14.10: Program dzien 
ny. 14.15: Muzyka z płyt. 15.15: Komunika- 
ty. 15.25: „Mala skrzyneczka“. 15.45: Kon- 
cert dla młodzieży. 16.25: „O roślinie, która 
jada mięso'* — feljeton. 16.40: Codzienny od- 
cinek powieściowy. 16.55: Lekcja angielskie- 
go. 17.10: „Rytm i melodja“ — pogadanka. 
17.35: Koncert popołudniowy. 18.50: Chwil- 
ka strzelecka. 19.00: „Stosunek amerykań- 
skich Litwinów do obecnej polityki Litwy“ 
odczyt. 19.15: Muzyka z płyt. 19.20: „Dom 
girlasków* — feljeton. 19.35: Program na 
czwartek. 19.45: Prasowy dziennik radjowy. 

20.00: .Feljeton muzyczny i koncert. 20.45: 
„Czy można się sztucznie odmłodzić?* — 
odczyt. 21.00: Słuchowisko muzyczne. 22.30: 
Komunikaty. 22.45: „Ciotka Albinowa mówi*. 
23.00: Muzyka taneczna. 

CZWIARTEK, DNIA 28 CTYCZNIA 1932 R. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Kom. meteor. 
12.15: Odczyt. 12.35: Poranek szkolny. 14.3 
Program dzienny. 14.35: Mikrofon w za 
dzie stolarskim. 15 Komunikaty. 15 
„Wśród książek". 15.50: Audycja dla dzieci. 
16.20: Lekcja francuskiego. 16.40: Codzienny 
odcinek powieściowy. 16,50: Muzyka z płyt 
17.10: „Rola kulturalna Lwowa* — odczyt. 
17.35:.Koncert kameralny. 18.50: Kom. Akad. 
Koła Misyjengo. 19.00: „Skrzynka pocztowa 
Nr. 186“. 19.20: „Film jako czynnik wycho- 
wawczy“ — feljeton. 19.35: Program na pią- 
tek i rozmaitošci. 19.45: Prasowy dziennik 
radjowy. 20.00: „Kilka słów o psychoanali- 
zie” — feljeton. 20.15: Muzyka lekka. 21.25: 
Słuchowisko. 22.10: Muzyka z płyt. 22.20: 
Komunikaty i muzyka taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 

ZA KULISAMI REWJI. 

Zapowiedziany na koniec grudnia ub. r. 
feljeton p. Elżbiety Minkiewiczówny „Dom 
Girlasków* wygłoszony zostanie przez autor- 
kę dzisiaj o godz. 19,20. Pomimo tej zwłoki 
nie stracił on nic ze swej aktualności i bar- 
wności, a giralski zawsze mają w teatrze po 
wodzenie. 

MŁODOŚCI TOBIE NEKTAR ŻYWOTA... 

Dzisiaj o godz. 20,45 wszystkie słuchaw- 
ki i głośniki radjowe w Wilnie będą w oblę- 
żeniu. Młodzież płci obojga (od lat 30 wzwyż) 
z zapartym oddechem słuchać będzie wywo- 
dów prof. Sergjusza Schilling Siengalewicza, 
który odpowie na dręczące całą luzdkość py 
tanie: Czy można się sztucznie odmłodzić? 
Jaką mają wartość praktyczną eksperymenty 
Steinacha i Woronowa? Jak należy walczyć 
z nieubłaganą starością? Słuchajcie, słuchaj- 
cie... 

  

    
        

    

KINA I FILMY 

„ULUBIENIEC BOGÓW* 

(Hollywood) 

Myślałem myślałem, jakiegoby tu użyć po- 
równania dla tego filmu i zdecydowałem się 
sięgnąć do... „sztuki* kulinarnej Proszę za- 
tem moje miłe (zawsze) Czytelniczki i Sza- 
nownych Czytelników 0 wyobrażenie sobie 
jakiegoś niezbyt upieczonego ciasta i w tem 

- sporo różnych, dużo lepszych od niej „rze- 
czy* A potem niech każde z Państwa sięgnie 
pamięcią do swoich bardzo młodzieńczych 
lat i przypomni sobie co w takich sytuacjacii 
robiło... Już? A teraz proszę wedle możności 
to samo robić z obecnym filmem w kinie 
„Hollywood“. Ciężkie, to, jakieś niemiecki: 

„ciasto, gęsto wysadzane bardzo różnemi ro 
dzynkami, Tu, nieco zabawniejsza sytuacja, 
łam — piękna partja $piewacza, ówdzie ja 
kiś dobry charakterystyczny typek, jakiś lep 
szy trochę, dowcip, czy nawet ciekawa, psy- 
chołogiczna scenka. Wszystko to zrzadka w 
wspomnianem, niemieckiem cieście, powsa- 
dzane. 

Obciąża je znacznie przedewszystkiem sam 
Janings, zawsze tylko zdolny aktor, ale. nie 
artysta. Uważam, że można być jednym nie 

będąc drugim. Rodzaj i środki ekspresji te- 
go słynego „gwiazdora* są tak ograniczone, 
tak kołaczą się w ciasnej przestrzeni-pewnych 
tylko typów i pewnych sytuacyj, że bardzo 
prędko ma się go dosyć. Nudzi, denerwuje, 
irytuje, Ta szeroka, płaska fizjognomja, ru- 
baszne maniery drobnego niemieckiego miesz- 
czucha, powtarzające się ciągle w nieznacz- 
nych warjantach te same grymasy i gesty, ów 
wieczny, nieodstępny kufel piwa i towarzy- 

KinoMiejskie 
SALA MIEJSKA 

ulica Ostrobramska 5 

  

  

Dźwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

Od poniedziałku 25 b. m. 

NOCE BEZSENNE, NOCE SZALON 
Początek © godz. 4. 6, 8 i 10 wiecz. Ceny miejec: balkon 30 gr... parter 60 gr. Kasa czynna od 3.30 do 10 wiecz. 

ROMANS wos moiei Lewis Stone 
Wielka rewja kolorowa z tańcami i pieśniami. 

Seansy o g. 4, 6, Bi 10,15, w niedz. od g.2. 

| Premiera: Greta багВо “ ич 
. NAD PROGRAM: 

Na |-szy seans ceny zniżone, 

/ 
sząca mu nierzadko, faja w gębie od ucha do 
ucha, z kartoflanym nosem — to jest przeciež 
znacznie więcej niż można znieść, na raz. a 
cóż dopiero razy pięćdziesiąt! 

Nieprzyjemne io jest nawet i wtdy, gdyby 
się miało z tego zakałca tyłko takie nawet jak 
Olga Czechowa, słodkie rodzynki (more in- 
ventutis) wydłubywać.. Komu wydarzy się 
konieczność skonsumowania (trudno tu zna- 
leźć lepsze wyrażenie) „Ulubieniec bogów”, 
temu zwracam na tego rodzynka uwagę... 

Są jednak i inne. Przedewszystkiem świet- 
ny stary garderobiany „wielkiego tenora", 
Alberta Winkelmana (Janingsaj. To jest ty- 
рек! Świetna kreacja: charakterystyczno-ko- 
miczna. Z epizodycznych postaci — ów upad 
ły śpiewak, dalej amerykański impresarjo, 
hiszpański tenor i inne. Doskonały: jest epi- 
zod z występem Winkelmana i magnetyzer- 
skiem działaniem fizjonomji wykolejeńca na 
przesądnego śpiewaka. 

Film ma, dawno już przez nas nie słysza- 
ny trick, mianowicie podłożoną „polską stro- 
nę mėwioną“, podłożoną dość zręcznie (z ma 
łymi wyjątkami) Jest i równoczesność i wra- 
żenia, że to istotnie mówią postacie z ekrau 
nu. Śmiech homeryczny budzi jednak ten 
Janings mówiący po polsku!... (sk.). 

SPORT 

  

PO WALNEM ZEBRANIU SĘDZIÓW PIŁ- 
KARSKiCH W WILNIE. / 

W piątek w sali Ośr: Wych Fiz. odbylo sie 
dorcczne wulne zehrunie sędziów. Przyznam 

się szczerze, że po raz pierwszy widziałem 
podobne zebrunie. Wszystko szło jak z płat- 
ka, żadnych niepotrzebnych dyskusyj, brak 
zjadliwej opozycji, jednem słowem przez ca- 
ły czas panowała, harmonja Po wyborze 
przewodniczącego, na którego wybrano p 
Wolmana, odczytaniu protokółu z poprze- 
dniego zebrania, sprawozdań ustępującego 
zarządu i komisji rewizyjnej oraz udziełe 
niu absolutorjum, nastąpił wybór nowego za- 
rządu i komisji rewizyjnej, do których wy- 
brano: przewodniczący kpt Herhold, sekre- 
tarz p, Kac oraz trzech kandydatów na wice 
prezesów z powodu uzyskania równych ilo- 
ści głosów: pp. Sudnik, Bejgiel i Sznajder. 
Komisja Rewizyjna: p. Kissiel, p Szadowski i 
p. Birnbach. Następnie wybrano dwóch de- 

legatów na walne zebranie Poskiego Koleg- 
jum Sędziów p W.olmana i p Franka, ponad- 
to uchwalono napisać rezolucję do P. K. S. 
w sprawie zawieszenia przez P. K. S. p. Fran- 
ka. Po odczytaniu zmian w przepisach gry 
w piłkę nożną, które podajemy na innem 
miejscu i wyborze komisji egzaminacyjnej w 
osobach: pp Wołmana, Franka, Katza, oraz 
zastępców: kpt. Herholda i por. Bejgla przy- 
stąpiono do wolnych wniosków, Na wniosek 
p Katza, uchwałono, że wszełkie zaległości 
klubów na rzecz Wil. O. K. $., muszą być 

ącone do dnia 1 czerwca 1932 r. z tem 
że będą mogły być wpłacane ratami. Na 
wniosek p. Franka zostanie wszelka gotówka 
Wil. O. K. S. przelana do PKO, oraz zostanie 
otworzone własne konto, do którego kluby 

będą wpłacały taksy sędziowskie i przed me- 
czem będą musiały kwit wpłaty wręczyć sę- 
dziemu, w przeciwnym razie sędzia nie będzie 
sędziował na meczu. Na końcu uchwalono о- 
fiarować na rzecz bezrobotnych ze skromnych 
swych funduszów 25 złotych (przez aklamac- 
je) Uchwała ta jest godna uznania, 

PIŁKARZE UWAGA! 

W biężącym sezonie zajdą pewne zmiany 
w przepisach gry w piłkę nożną uchwalone 
przez T I F A. Zmiany te brzmią jak nastę- 
puje: a) w razie złego wykonania rzutu ręka- 

imi z poza linji bocznej, rzut ten wykonuje 
drużyna przeciwna (zamiast dotychczasowe- 

rzutu wolnego pośredniego) 
b) Rzut wolny pośredni za noszenie pil- 

ki.przez bramkarza należy dyktować wtedy, 
gdy bramkarz będąc w posiadaniu piłki zro- 
bi z nią więcej niż cztery kroki. Z tego wyni. 
ka, że napóźniej przy piątym (a nie jak do- 
tychczas przy trzecim kroku), bramkarz wi 
nien utracić kontakt z piłką 

        

L-wicz. 

CARNERA ZWYCIĘZCĄ. 

PARYŻ, (Pat). Wezoraj w pałacu Sper- 
twym w Paryżu odbył się w obeeności 20 
tys. włdzów mecz bokserski między Wło- 
chem Primo Carnerą i Bouquillonem. Mecz 
akeńczył się zdecydowanem zwycięstwem 
Carnery w dwóch rundach. W ezasie wałki, 
która trwała 3.42 Carnera kilkakrotnie po- 
tężnemi ciosami ebalił przeciwnika. 

Godz. 4—6—8—10 

MEXIC w PIEŚNI. 

IWAN PETROWICZ i 

KE UR JE R 

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

W Nr. 19 Kurjera Wileńskiego z dnia 
24 b. m. umieszczona została wzmianka pod 
tytułem: „Echa wykrycia nadużyć w Dyr. 
PART 

Ponieważ treść tej wzmianki nie odpo- 
wiada prawdzie, prosimy przeto o umieszcze- 
nie poniższego sprostowania: 

P. Stępniak nie był działaczem PPS, 
nie odegrywał ani „wybitnej“, ani jakiejkol- 
wiek roli w partji, ponieważ nigdy człon- 
kiem partji nie był. 

Prawdą tylko jest, że p. Stępniak w roku 
ubiegłym wszedł do Rady Miejskiej na miej- 
sce radnego Markiewicza (nie zaś posła Pław 
skiego, który i obecnie piastuje mandat rad- 
nego) z listy Nr. 2. 

Lista ta jest listą wspólną Polskiej Par- 
tji Socjalistycznej, Komisji Okręgowej Zw. 
Zawodowych i Inteligencji Pracującej. Pan 
Stępniak był umieszczony w r. 1927 na wy- 
mienionej liście przez Komitet Wyborczy 
Inteligencji Pracującej. 

Łączymy wyrazy poważania 

Jan Żejmo 
Przewodniczący O.K.R.P.P.S. w Wilnie 

Franciszek Stąžowski 
Przewodniczący Klubu Radnych PP.S. 

Wilno, dnia 25. I. 1932 r. 

Smutay bilans działalności 
Sątów Dereźnych. 

W związku z pewnemi nieścisłościami, 
jakie pojawiły się w przedmioeie statystyki 
wyroków, wydanych przez sądy doraźne na 
terenie okręgu Wileńskiego Sądu Apelneyj- 
nego, otrzymujemy ze źródła kompetentne- 
go następujące wyjaśnienia: 

O ile chodzi o liczbę osób, zasądzonych 
w trybie doraźnym w obrębie okręgu Ape- 
laeji Wileńskiej, obejmującej, jak wiadomo, 
teren 4 Sądów Okręgowych (Wilno, Grod- 
no, Pińsk, Nowogródek), to w całym okręgu 
Wileńskiego Sąlu Apelacyjnege w czasie od 
ogłoszenia sądów doraźnych do dnia 26 b. 
m. wydane w trybie doraźnym wyroki do- 
tyczyły 34 osób. 

I tak: na terenie Sądu Okręgowego Wi- 
łeńskiego wykonano 8 wyreków Śmierci 
przez powieszenie (w tej liezbie stracono 
trzech szpiegów). Ponadto w 3 wypadkach 
Pan Prezydent w drodze łaski zamienił 3-m 
skazanym na śmierć karę Śmierci na bezter- 
minowe więzienie, zaś jednemu — na 10 łat 
ciężkiego więzienia. Wreszcie Sąd skazał 

jednego oskarżonego na bezterminowe wię- 
zienie, Ogółem zapadły więc na terenie Wi- 
leńskiego Sądu Okręgoweśc wyroki sądów 
doraźnych, dotyczące .13 osób, w tej liczbie 
było 4 szpiegów. 

Wj okręgu Sądu Grodzieńskiego straeono 
trzy osoby, skazano na bezterminowe wię- 
zienie jedną, oraz na 15 lat więzienia — ró- 
wnież jedną, razem 5 osób, z których 4 
za szpiegostwo. , 

W okręgu Sądu w Pińsku wykonano je- 
den wyrok Śmierci. Dwie esoby skazano na 
bezterminowe więzienie, czyli ogółem zasą- 
dzono 3 osoby, w tem jceduą za szpiegostwo. 

Na terenie Sądu Okręgowego w Nowo- 
gródku straconych zostało 10 osób, zaś na 
bezterminowe więzienie skazano 3 osoby, ra- 
zem skazano osób 13, w tej liczbie 12 za 
szpiegostwo. — — 

Ogółem w całym okręgu Wileńskiego Są- 
du Apełacyjnego wyroki sądów doraźnych 
detyczyły 34 osób. Stracono 22 osoby, w tej 
liczbie 16 szpiegów. 

    
     

  

   

    

     

    

       

Drukowana w odcinku 
- „Kurjera Wileńskiego” 

powieść Tadeusza Sikorskiego. 

Życie na gapę 
jest da nabycia 

w wydaniu książkowem 

w księgarniach wileńskich. 

LIL DAGOWER w filmie p. t. 
Koncertowa orkiestra 

pod bat. M. Salnickiego 

  

Dźwięk. Kino - Teatr | Dziś! Ulubieniec publiczności u = m 
Hollywogd | PN GPERT w swcinajnow- Upiór Par Ża 

y szej kreacji dźwiękowej p. t. 
Mickiew. 22, teł. 15-28 

W rolach pozostałych: LEILA HYAMF 
i LEVIS STONE. Kabarety paryskie | 
Tańce | Śpiewyl Nad program: Dźwię- 

kowa komedja p.t. „W szponach kryzysu'* Na | seans ceny zniżone. Seansy o 4,6, 8i 10,15 w niedzielę od g. 2. 
  

DŽIS ES Lanko odas! 
wielkie arcydzieło „Króla režy- 
serów* CECIL B. de MILLE'A 

Bźwiękowe Flno 

CEJING 
=. Wielka 47, tel. 15-41 

Nowe 

Konkursowy 100% 
dźwiękowy film połski 

Niebywala wyetawal 

„CHAM“ 

MADAME SZATAN 
W rolach głównych: KAY JOHNSON, REGINALD DENNY i LILIAN ROTH. Wielki bal na Zeppelinie 

Gigantyczna katastrofa w przestworzasbl 

NAD PROGRAM: Atraksje dźwiękowe. Na |-szy seans ceny zniżone. Pocz, o g. 4, w dn e świąt. o 2-ej 

NASTĘPNY PROGRAM: 

5.000 statystówi 

podług powieści 

Elizy Orzeszkowej 
  

Dźwięk. Kino - Teatr 

PAN 
ulica Wielka 42 

Dziś premjers! Gra zmysłów! Bunt 
duszy ludzkiej przeciw cywilizacji! 95 
opanowany żądzą czegoć nowego, szuka szczęścia najednej z wysp, żaginionych wśród oceanu. Nad program: Naj: 
nowsze atrakcje dźwiękowe. Początek o godz. 4, w dni świąt. o godz. 2-ej. Na |-szy seans ceny zniżone. 

CAI“ (Mdošė d:ikuski) Czołowy film dźwiękowy awangardy fran- 
cuskiej. Opowieść o białym człowieku, który 

  

Kino Kolejowe 

OGNISKO 
(obok dworcakolejow.) 

w zachwycającym 
dramacie p. t. 

Dźwięk. Kino - Teatr 

STYLOWY 
uł. Wielka 36. 

Maradu 

z licytacji L. Harvey. 
artystów. egnaj Mascotte! 

DZIŚ i dni następnychi Najpiękniejsza para kochanków LILJANA HARVEY i nasz znakomity rodsk IGO SYM 
Z życia cyganeji paryskiej. Sensacyjne zdjęcia z balu 

Oriewósofościci 
NASTĘPNY PROGRAM: ŁZY UKOJENIA (Za murami klasztoru) 

radości życia Sprzedaż 

DZIŚ ostatni dzień! Największe i najpiękniejsze 100% dźwięk bezkonkurene. arcydzieło po raz |-szy w Wilnie p.t. 
Potężny dramat wschodu w 14 akt , prawdziwy wybuch wulkanu, konflikt uczuć żywioł zwierząt i ludzi. 
W rol. gł: najpiękniejsza nowa gwiazda Rose Hobart i Charles Bickford. UWAGA: Wspaniała 

realizacja kosztowała |2 milj. dolarów, NASTĘPNY PROGRAM: Nowe 100% dźwiękowe arcydzieło „KULT CIAŁA” 
  

Dźwiękowe Kino 

LUX 
Mickiew. 11. tel. 15-61 

Dziś! Przebój dźwiękowy! Porywa- 
jący dramat życiowy reżyserji zna- 

komitego CECIL B. de MILLE'A DYNAMIT 
Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Początek o g. 4-ej, w dnie świąteczne o godz. |-ej. Ceny miejsc od 40 gr. 

W roł. główn: JULJA FAYE 
i CONRAD NAGEL. 

  

DŹIĘKOWE KINO | DZIŚ! 

Światowid 
Mickiewicza 9   Prześliczny 

dramat erotyczny p.t. Upadły Aniół Wzruszająca miłość żołnierza do pięknej artystki 
technika dźwiękowa. 

Wspaniała 
Wielka rewja międzynarodowej muzyki. 

NAD PROGRAM: Wesoła komedja rysunkowa. 
ANONS! już w t;ch dniach „Wiatr od morza” p-g powieści St. Żeromskiego. 
  

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 6-go rewiru 

W. Cichoń, zam w Wilnie ul. Góra Bouffałowa 19, na 
zasadzie art. 1030 U. P. C. ogłasza, że w dniu 12-go 
lutego 1932 roku od godz. IQ rano w Wilnie przy ul. 
Antokolskiej 44, odbędzie się sprzedaż z przetargu 
publicznego ruchomości należących do zm. Władysła- 
wa Niewiardowskiego i składających się umeblowa- 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 6-go rewiru 

W. Cichoń, zam. w Wilnie, Góra Bouffałowa 19, na 
zasadzie art. 1030 U. P. Ć ogłasza, że w dniu 27-go 
stycznia 1932 roku © godź 10 rano w Ejszyszkach, 
odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego rucho- 
mości, nałeżących do Adama Koryckiego i składają- 
cych się koni, klaczy, wozu i bryczki, oszacowanych 

nia mieszkania i różnych rzeczy, oszacowanych na | na sumę 1200 zł. 2 
sumę 1007 zł. 1975/V1 

1976/V1 Komornik Sądowy Wł. Cichoń. S 

Wydawmictwo „Kurjer Wileūski“ S-ka z ogr. odp. 

Komornik sądowy Wł. Cichoń. 

Student 
U. 5. B. znajdujący 
się w krytycznem po- 
łożeniu poszukuje 
lekcyj za skromnem 
wynagrodzeniem. 

Specjalność niemiec- 
ki. Wiadomość: Do- 

| minikańska 17, m.5. 

МЕ N S K I 

  Erdecy bronią bolszewik 
Cudeńka się dzieją na świecie, ale 

w Polsce chyba największe. Tylko u 
nas można tak z białego robić czerne, 
a z zielonego... amarantowe... Ucho- 

Wylosowane książeczki 

  

Dnia 25 stycznia b. „r odbyło się w lo- 
kalu Pocztowej Kasy Oszczędności w War- 
szawie XII z rzędu losowanie premjowanych 
książeczek oszczędnościowych Serji Il-giej 

    

     
      

     

  

    

      

dzi pisać o matołkach pacyfizmu, a Premje w wysokości złotych 1000 padły 
potem głosić pokój powszechny, wy- 55 S 1087 aaa: 103 88 2 A LL $ "AT Sass 50,407 67,402 78,19 99,29 (3,12 stępować jako gorący zwolennik DIE: 50,898 67,465 78,254 89,750 99,336 103,997 
rozerwalności małżeństwa, mając za 68 78,950 99,457 104,231 
sobą notoryczny rozwód... ale koroną : 90,075 99,834 104413 
wszystkich paradoksów polskiego ży- SEO En > i . NEPA RK sa i i ; „002 99,855 105,85 
cia był ostatni proces prasowo-lite- 80.853 91,367 100,057 105,91 
racki. 70,174 81,250 100,223 105,946 

Gazeta Waszawska wystąpiła z 0- 

  

81,654 Ё 106.680 
82,799 9: 

  

    

  

EMI Elias ER OSZEWSLIEGÓ. 71,331 100,354 107,021 
A go ao > 56,791. 71,604 82,898 100401 107,078 

) со? 2е „denuncjowal“ rodaka po- 57668 72,324 82,912 100,537 107,139 
licji austrjackiej. Ba, cóż że Wacław 57,869 72,504 83,008 100,690 107.233 
Sieroszewski za wolność Ojczyzny 59687 a a 101,224 .108,027 22 RWE. > 1 3,472 101,599 ‚108,437 p zesiedział w więzieniach moskieswy 60,392 73,598 83.844 101.782 109.502 
skich i 12 lat jadał rybę mrożoną pod 60,593 73,828 84,031 101,816 109,573 
biegunem, że cudem tylko ocalił przy- 61,051 74,429 84,111 4 101,934 109,589 
tomność umysłu i talent uwięziony me sia SEA Ek I Н, у + zk 2-630 ‚ „974 97,171 101, 
w jakuckich jurtach, że brał: udział 62,434 74,984 85,783 97,380 102,218 
w czynnej służbie wojskowej w wal- 63,504 75,642 85,854 97,726 102,242 
kach o niepodległość... Furda to dla 63,942 75,846 86,148 97,831 102,603 
Endecji nic nie znaczy. Grzech wiel- 54046 76,046 86,529 Zo 103,066 
ki leży na sumieniu tego człowieka! a po žo 2 I Si ŚW. 5,599 77,605 88,034 98,464 
Oskarżył niejakiego Machajskiego... 67, 128 89,320 98,558 
któż to jest ten zasłużony Machajski. 
że mu tak współczuje Gazeta War- 
szawska? Bohater skrzywdzony? O- 
calił miasto, czy kraj? A no dowiaduj- 
cie się ludzie. Machajski był bojow- 
cem zwolennikiem eksprorpjacji. Sie- 
roszewski słyszał o nim na wygnaniu, 
po powrocie do kraju gdy się dowie- 
dział że taki bubek dostał posadę w 
Zakładzie dr. Dłuskiego w 1910 roku, 
ostrzegł przyjaciela, że dzielny włamy- 
wacz może się do kasy zakładowej 
dobrać. Dr. Dłuski zrobił jak każdy 
normalny człowiek, zawiadomił o tem 

polieję, austrjacką, bo innej wtedy nie 
było. 
+ Potem zaczęły się polskie skru- 
puły u tych ludzi gołębiego serca, a 
nuż skrzywdzili bandytę, który jed- 

nak był także ideowcem?... Dr. Dłu- 
ski aż podróżował, aż Paderewskiego 
fatygował, żeby się tylko Machajskie- 
mu krzywda nie stała. Nie stała, o co 
za szczęście! Zdrów i cały używa se 
teraz w państwie Sowietów na wyso- 
kiem stanowisku i może nie wie, nie- 
wdzięczny, jak tu za niego się ende- 
cja „zastępuje”, mówiąc po wileńsku. 
Aż o krzywdę uczynioną tej ofierze 
dopomina się sprawiedliwości, potę- 
piając Sieroszewskiego, że jakże?—po 
winien był dać zrabować przyjaciela, 
a bandyciunia nie skarżyć w obcej po- 
licji. To nie patrjotycznie. Prawda, że 

  

WŚRÓD PISM. 

— Nr. 3 ilustrowanego dwutygodnika 
„Świat Kobiecy* podaje już przepowiednie 
mody wiosennej, a piękne modele oprócz 
toalet wieczorowych pokazują fasony na se- 
zon przejściowy. — W części redakcyjnej 
dr. J. Fraenklowa w artykule: Z zaburzeń 
psychicznych dziecka, zajmuje się nerwowe- 
mi dziećmi; dr. Leon Guttman daje dokoń- 
czenie ciekawego studjum: Kobieta i jej stro 
je na przełomie wieków. — Marcela Halicz 
przedstawia w ponętnych barwach berliński: 
Zaczarowany dom; Marjan Popper daje pięk 
ny wiersz: Marmurowy łucznik; Stanisław 
Niedenthal rozpoczyna interesującą nowełę: 
Defilada masek; K. Hojnacka w artykule: O 
czasopismach kobiecych, roztrząsa potrzebę 
istnienia ich, oraz stosunek do nich auto- 
rów. — Przegląd wydawnictw. W części 

praktycznej omówione są różne tajemnice 
przemiany jednej sukni na kilka modeli, ma- 

lowanie materjałów kredkami i tuszem, prze 
pisy gospodarskie i t. d. 

    

— Nasza Myśl, Nr. 1 (9) Pierwszy tego- 
roczny numer polsko-żydowskiego organu Ży- 
dowskiego Klubu Myśli Państwowej, przynosi 
w części polskiej artykuł p. t. Potrzeba praw 
dy, omawiający w bardzo ciekawy sposób 

zajścia listopadowe. W części żydowskiej 
znajduje się obszerne omówienie pamiętni- 
ków d-ra Wygodzkiego z czasów piastowania 
przezeń mandatu poselskiego. Prócz działu 
literackiego czasopismo zawiera kronikę ży- 
cia organizacji w Wilnie i na prowincji oraz 
w innych województwach. 

   

      

Nr. 4ty tygodnika „Kobieta Współezes- 
na* porusza wiele ciekawych i interesujących 
zagadnień, streszczenie Numeru niżej po- 

RSE э dajemy: artykuł wstępny p. t. „Bieżące za- 
| Prac różne fazy, był gadnienia pieniężne* — Dr. T. Ł. dalszy ciąg 
nawet w bliskich stosunkach z Dmow- artykułu p: t. „Tego niema w arkuszach spi 
skim, zakładali pono razem obóz  sowych* — J. Str. następnie „Zmiany“ — 
Wszechpołski... a w rezultacie ekspro- 
prjator bez odszkodowań! 

©О drogi, czcigodny Panie Wacłau- 
wie, nawet twoi wysmarowani ołe- 
jem Jakuci i Tunguzi więcej mają 
oleju w głowie i uczciwości w ser- 

"each, niż Twoi rodacy, którym woł- 
ność wywalczałeś. Ale wytrzymałeś 
jurty i mrozy, wytrzymasz głupotę i 
podłość. W innem społeczeństwie ta- 
ka gazeta skompromitowanąby był: 
ostatecznie. U nas nikt się nie zorjen- 
tuje. x. 
КЕН EEE RAT PE 

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 
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Elizabeth Arden 
Niszrównanej dobroci preparaty „Venetian* 

do pie'ęgnowamia i udelikatniania cery 

Wyłączna Agentura w Wilnie 

Heleny Boguszewskiej, „Cofnąć postęp" — 
fragmenty aktualności K. Muszałówny, 
„Miłość panieńska'* iad z Marją Kun 
eewiczową — Cz, „Truck“ - 

Juljusz Baykows = Propagandy 
Sztuki* — Salon Zimov Samotyho 
wa i wile inńych. 

W! dodutku „Mój Dom* — Marji Ankie 
wiczowej „Konkurs fryzur*, Janiny Łaszczo 
wej — „W miastach i miasteczkach” i prze- 
pisy kuchenne Zawadzkiej. 

      

    

    

—W| „Tygodniku Iiustrowanym* (Nr. 4) 
J. E. Skiwski kreśli zajmujące uwagi na te- 
mat współczesnych stosunków („Dyktatura 
wygi“). J. E. Skiwski polemizuje w kwestji 
projektu ustawy małżeńskiej z Z. Wasilew- 
skim i Boyem. Artykuł Skiwskiego ujmuje 
w plastycznym skrócie ujemny typ obywate- 
la, bardzo charakterystyczny dla naszego spo 
łeczeństwa. Znakomity krytyk i znawca sztu- 
ki współczesnej W, Husarski pisze a Wysta- 
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robę nerek, pęcherza, 
Ko mEzotowych, 
bóle artretyczne czy 

  

do obstrukcji. 
| późno. gdy używać będziesz     
    

które zapobiegają nagromadzeniu 

šį ziół „DIUROL* Gąseckiego 
H z ziół „DIUROL”* jest smaczny, 

34 baty. 

użycia na opakowaniu 

fd apteki i składy apteczne. 

      

  

pomyśleć o swem zdrowiu, 
tembardziej jak już cierpisz na cho- 4 

złej 

j na wzdęcie żołądka, odbijaniu się lub skłonności Ę 
Pamiętaj, że nigdy nie jest za 

„ zioła moczopędne | 
|„DIUROL” Gąseckiego, | 

jj kwasu moczowegó i innych szkodzących zdro- £i 
jj wiu, substancji, zatruwających organizm. Wszel- 

kie bółe ustąpią, gdy wytrwale używać będziesz 
Osłodzony odwar @ 

szkodliwy i powinien być pity stale zamiast ber- 2 
Dziś jeszcze kup pudełko oryginalnych © 

ziół „DIUROÓL” Gąseckiego (z kogutkiem), a gdy 
(j przekonasz się o dodatnich skutkach ich działa- 

j nia zalecać je będziesz swym znajomym. Sposób 
Orvginelne zioła „DIU- Ę 

ROL” Gąseckiego (z kogutkiem) sprzedają £ 
Reg. 

Nr. 21 (2263). 

wie Bractwa św. Łukasza. E. Breiter daje wy- 
soce wnikliwą analizę najnowszej powieści 
Marji Dąbrowskiej. Duży snop światła na 
egzotyczny dziś dła nas kraj — Litwę — rzu- 
ca reportaż „Na Zmudzi* «. Cchsty. Żywy 
teljeton Z. Grabowskiego „Świat... nabity de- 
ska (a r ` rstwaj, jak zwyk- 

le interesujące działy „Idei i zdarzeń” i*,,Za- 
granicą", K Stromenger zajmuje się „biały 
wdową* — muzyką, „porzuconą przez tylu, 

którzy po latach nauki przestają ją nnie 
uprawiać', Nowela W. Grubińskiego, powiesć 
J. Parandowskiego „Dysk Olimpijski*, skła- 
dają się na wysoce interesującą całość ze- 
szytu. 

  

en nar 

      

  

— „Ster* Pismo dla młodzieży. Rok I. 
styczeń 1932. Nr. 1, str. 16. 

Treść: Dlaczego „Ster*? Polityka: Mand 
żurja a my. Życie społeczne Ludzie i fakty 
Do Biskupa Obywateła d-ra Władysława Ban- 
durskiego. Ludzie, których nie nęcą miljo 
ny. Zgon męczennika nauki. Ałorze: Wilno — 
Paryż. Nowela: Zdruzgołany skarb. Literatu= 
ra i sztuka: Co czytać? Muza czy nie Muza? 
Technika i przyroda: Szarzyzna czy czaro 
dziejstwo. Lotnietwo. Szybownictwo. Radjo 
Fale krótkie. Krajoznawstwo: Miłosierdzie. 
Dług. Sport. Połska w krajobrazie i zabyt- 
kach. Wychowanie fizyczne: Od Jokk-Mok 
do Antokolu, Życie młodzieży: Jak to jest 
gdzieindziej. Z życia szkołnego. Harcerstwo: 
Taki sobie flirt. Co było, co będzie. Poradnia 
zawodowa:*Jak się uczyć? Doniosłe postępy 
w naszej medycy:..* lotniczej. To i owo. Ła- 
migłówki. Gawęda Redaktora. . 

Pierwszy numer czasopisma dla młodzi 
ży, redagowanego przez Jerzego Ostrowskie- 
go, wypadł nieprzeciętnie, Bije z całości mło- 
de życie, idea i oryginalność. Pismo powinne» 
przyjąć się na naszym gruncie, a jako jedyne 
tego rodzaju na tutejszym terenie, wypełnia. 
lukę dotąd dotkliwie odczuwaną. Forma pis: 
ma i szata zewnętrzna bardzo staranna. 

Złożyli oflary 

Zarząd Koła Miejscowego Wilno 2 Związ- 
ku Pracowników Poczty, T. i T. Rz. P. za- 
miast życzeń Noworocznych przekazał Pocz- 
towemu Komitetowi przy Dyrekcji Poczt š 
Telegrafów w Wilnie dnia 14-go stycznia rb. 
zł. 15.00 na bezrobotnych. 

Na rzecz Komitetu do Walki z Bezrobo 
ciem, niewpłacone z powodu choroby sta- 
roście kursu (Włyrz. Med. U. S. B.) zł. 5. 
składa W. Piłsudska. 

Konsystorz Ewengelicko-Reformowany. w 
Wilnie złożył za pośrednictwem p. superin- 
tendenta Herman-Iżyckiego pięćset złotycin 
(500 zł.) na rzecz bezrobotnych na ręce Wi- 
leńskiego Wojewódzkiego Komitetu do Spraw 
Bezrobocia. 

    

    

  

  

  

з * * 

Ofiarność społeczeństwa na bezrobotnych: 

za pośrednictwem kinematografów wileńskich: 
wzmogła się w ostatnim czasie i od kinema- 
tografów napływają coraz to większe kwoty 
ze sprzedawanych znaczków do dyspozycji 

Wojewódzkiego Komitetu dla spraw bezrobo- 
cia. Przoduje w tej mierze kinematograf „Ca- 

sino“ (Wielka 47), który najwięcej zebrał ze 
sprzedaży znaczków na bezrobotnych. 

  

        

  

Giełda warszawska z dnia 26 I b. r. 

  

WRLUTY  NEWIŻY 
Bolary . . . . . . 890%, —4,05, - 8,8817, 

Belgja 144,55 -121 66 4.04. 
Aolanzdja я 350,53 — 360.45. 8.65 
Londyu 8',90—40.85—81 13—:0,83> 
Nowy York .  . . . „8,014—8,935—8,806. 

    

  

   

Nowy York tabel . . .8. : 8 902 
*aryż R . 85,11—35, U- 35,02 

2448 26,43- £6.36 
174,15 17 ',58—173,700 

ala. . 3 „20 

PAPIERY „ROCFNTOWE 

Pożyczka seryjua . . . . « . „81.00 
695 dolarowo «ek S « .„ 85.006 
4% dolarowa . . 43.50 
70, Btabilizacyjna 58,77—53,50— 54,£0+ 
109/, Kolejowa > 99,59 
314% L. Z, zismakte „AE 41,06 

AKCJE: 
Bs COBKI Luna a es aa 100,56 

POŻYCZKI POLSKIE w NOWYM YORKU: 
Dillonowska B „53.06 54,00 
Warszasska . RE 5 1,00—52,75> 

Dolar w obrctach prywatnych: 8 80. 

Rubel: 5.0. 

  

       

   

   

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wsne 
ryczne i moczopłołowe 

Wileńska 3 
od godz. 8—1 1 4—8, 

tel. 567. 6677 

Dr J. Bernsztein 
choroby skórne, wenerycz- 

ne i moczopłciowe 

Mickiewicza 28, m. 5 
przyjmuje od 3—] i 4—6 

Z. W. P 8406 

wątroby, ka. 
przemiany P 

podagryczne, 

  

się w ustroju 

  

Lekarz Dentysta 
J. Feldsztejn 

Wileńska 16—!, tel. 15-30 
Koronki porcelanowe 

Przyjmuje od 9-2 i 517 

Dr. med, I. RUCZĄTK 
Choroby oczu: 

Zawalna 30, telefon 7-80. 
Przyjm 8—10 i 47 pp. 

zupełnie nie 

  

M.S.W. 1486 

aa 

  

Akuszerka 
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J. PRUŽAN 
ui. Mickiewicza 15 

vis-avis Hotelu „Georges“ 

Egz. od r. 1890 Telefon 4-82 

Sprzedaž detaliczna w-g cennika fabryeznego 
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  UWAGA! — NOWOŚĆ! 

STAŁY ZAROBEK 
mają u nas intel. panowie oraz panie od lat 24. 
Pierwizedutwa mają ci; którzy wóakwizycji: kojez 
garskiej już pracowali. Zgłosić się w g. 10— 11. 

Mickiewicza 28—3. 

Pamiętajcie o głodnych! 
FSE PB S NSE TS 

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

SĄ 

  
Języki abee 
niemiecki,trancuski 
włoski (konw ersacja). 

Przygotcwywanie 
ze wszystkich przedmiot. 

de matury 
| egzaminów szkół šr. 
Lekcyj udzielają b prof. 
gimn. i studenci U. S. B. 
specjalną met. koncetrac. 
Zgłoszenia do Redakcji 
„Kurjera Wil.* pod W. K. 

Zakład Fryzjerski 
J. Mowszowicz 
Ostrobramska 22 

Salon męski zaopatrzony 
higjenicznie. Egz.odr.1867 

Zakład Fryzjerski 
męski i damski Ch. Golda 
ul. Rudnicka 13 (róg Dziś- 

nieńskiej). Manicvre, 

  

  
  

  

Pracownia Elektro - Mech. 

A. Jankowski 
Portowa 6. Wykonanie   solidne. Ceny dostępne. 

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

Za 1000 dolarów 
sprzedaje się dom drew- 
niany i 1384 mtr. kwadr. 
własnej ziemi przy ulicy 
ul. Antokolskiej, dowie- 
dzieć się: Zamkowa 20—2 

8-miesięczn 
Wilka oswojonego 

sprzedam niedrogo 
pocztą Zalesie (k. Smor- 
goń) Stanisław Dowal. 

    

    
Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 

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

  

Akuszerka 

Marja Arezina 
przyjmuje od 9 r. dc 7 w. 

przeprowadziła się 
ul. Mickiewicza 22, m. 9 

W. Z. Nr. 3093 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

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

  

  

Gramofony i płyty 
oraz instrumenty muzycze 
ne poleca po cenie fabr. 
B. Manski, ul. Trocka 4


