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Jaskółki w grudniu. 
nader palącym. Dobrowolne dalsze od Dr. Józef Purickis były minister 

spraw zagranicznych Litwy, a obecne 

filar prasy pro-rządowej w Kownie 

wystąpił 10 b. m. ze znamiennym arty 

kułem w piśm'e Musu Vilnius, orga- 

nie „Związku Odzyskania W:lna *. 

W rzeezonym artykule autos po 

wołuje się również na solidarne z 

nim zapatrywania w omawianej spra 

wie litewsk. ego poety i „dz: załacza, któ 

rego indywidualność waży w kraju — 

Ludwika Giry, 

jak gdyby, 
Chce w ten sposób, 

nabrać wielkiej odwagi 
w wypowiedzeniu twserdzenia trącą 

cego w dotychczasowem rozum:eniu 
patrjotów litewskich wręcz kacerst- 
wem. 

Interesujący nas artykuł d-ra Pu 
r'ek'sa nosi tytuł „Gzy potrzebna jest 
rewizja naszego stanowiska w spra- 
wie Wilna?", 

Rozumowanie autora streścić się 
da w sposób następujący: Teza nieu- 
trzymywan.a stosunków z Polską w 
konsckwencji swej prowadzi do ścis- 
słej «zolacji Wileńszczyzny od państ. 
wa litewskiego. Ten stan rzeczy do- 
pomaga znakomicie Polakom w ch 
pracy odlitewszczania kraju. którymi 

władają. O ile dzisiejsze stosunki dłu- 
żej potrwają, to Wilno i W.ieńszczyz 

na stracą do reszty poczucie łączności 
z Litwą. Po ewentualnem ich SĄ Pra 
niu od Polski w przyszłości bz 

Litwa miała z W'lna drugą Klajpedę: 
miasto to i prówineja nic nie wnio- 

są do ojczyzny, prócz kłopotów, tar 
kich jakiemi dziś zmagać się misi 
państwowość litewska na przeciwleg- 
łych, zachodnich rubieżach w sprusa- 
czonej Kłajpedz:e, 

  

Powstaje zalem pytanie, czy nie by 

łoby zatem rzeczą bardziej celową u 
znać formalnie stanowisko Polski. o 

bezspornej przynależności Wilna do 
Rzeczypospol:tej. Da to możność na- 
wiązać stosunki z odciętą prowincją 
i drogą wymiany dóbr kulturalnych 
odżywić usychającą litewskość w 0- 
kolu gedyminowej stolicy. 

Stanowisko takie, zdaniem auiora 
nie oznacza wcale istotnego zrzecze- 
nia się przez Litwinów uroszczeń do 
Wilna. Francja nigdy w duszy nie wy 
rzekła się Alzacji i Lotaryngj., podpi- 

_ sując w r. 1871 o cedowaniu tych ziemi 

- 

: 

„” 

Niemcom. 

Podobnie | l.'twa potrafi odczekać 

na sprzyjające warunki | przygotować 

rewanż. Zagadn enie więc należałoby 
postawić w sposób dający odpowicdź 
na pytanie: czy formalne uznanie 
doktryny polskiej o stanie prawnym 
Wileńszczyzny Litwie istotne 

zbliży ją w przyszłości do u- 
jo kraju i starożytnej stoli- 

  

  

da 

  

Niemal równocześnie z wyżej stre 
szczonym artykułem dra  Purieki- 

sa zjawił się w zydawsk em p-śmie ko 

wieńskiem „I wywiad 
przedstawiciela tej gazety z mintst- 

rem spraw zagranicznych Litwy dr. 

D. Zauniusem; ukazał s'ę i... nie został 

zdementowany przez państwową ageu 

    
śscho SUmme* 

cję prasową. Staje się przeto interesu 

jącym. 

Rozmówca m.n/stra 

trzymuje, że odpowiedzialny kierow- 
nik litewskiej polityki 

wyrażał s:'ę w sposób niezupełnie bez 

nadziejny o sprawie wileńskiej i nie 

oceniał jej jako bytującej aktualnie 

w politycznej n'rwanie. Była zatem 

Zaun'usa u- 

zagranicznej 

> szczypta optymizmu co do możliwośc, 

. 

zruszenia jej z miejsca, 

wet expressis verbis przez Zau: 

niusa w czasie rozmowy, prowadzonej 

wyrażona na- 

min. 

w sposób swobodny, przy stoliku ko- 

wieńskiej kawiarni. 

Dałyby s 'ę może w ostalni ice tygo 

dniach zanotować | inne głosy, pocho 

dzące z ust urzędujących _ dyploma- 

tów litewskich, w których brzmi pew 

na tęsknota, jeżeli już nie do porozu- 

mienia z Polską,, to przynajmniej do 
porozumiewania się. 

Czem wytłumaczyć się daje ich 

zjawienie. Nie się nie dzieje przecież 

w polityce bez celu, tem bardziej 

wśród pol tyków litewskich, którzy m 

gdy nie grzeszą karygodnem gadulst- 

wem. 

Zdawałoby się, że na pierwszem 

miejscu nie troska o polon'zowanych 

Litwinów wkłada w usta d-ra Puric- 

    

   k'sa słowa o możliwośc; zniesienia sa 

moblokady. stosowanej przeż L'twę 

od lat dwunastu wobec własnych ziem 

a od lat dziewięciu i wobec swego jedy 

nego portu—Kłajpedy. Nieutrzymywa 

n.e bowiem stosunków z Polską przez 

Litwę 

blokadą tego państwa. 

Otóż będzie rzeczą najbardziej mo 
że interesującą o jakie skutki błokady 

tutaj chodzi? Dr. Puriekis wysuwa na 

jest w konsekwencji swej sumo 

pierwszy plan sprawę odcięcia ludno 

šei litewskiej z Wileńszczyzny od ma- 

cierzystego pnia kulturalnego. 5 

Powyższa prawda jest tak oczywi 

stą, że musiała być oddawna spostrze- 

ganą przez wsz 

tyków litews 

  stkich myślących pali    

  

ch i ocewianą należycie 

w skutkach. Wiełoktornie p.smo na- 

sze w ciągu ostatnich lat dyskutując o 

Pols- 

ką przez Litwę zwrącało uwagę na .o- 
płakane wyniki tak'ej metody polity 
cznej dla l.tewskoścć|i W-leńszczyzny 

W szezególności przypomnieć wy 

nieutrzymywaniu stosunków z 

pada cykl artykułów zamieszczonych 

w roku bieżącym w tej materji przez 

p. Marjana Świechowskiegó w ., 
WL 

Argumenty te wyłaniane i neżwie 
tlane jak gdyby z l.tewskiego stano- 
wiska przez polską publicystykę —— 
nie spotykały się nigdy z frontowemi 
kontratakami prasy kowieńskiej. Tru 
dno bowiem było zaczepić prawdy, ja 
ka się w nich mieściła. Zbyt była dra- 
styczną w swej wyrazistości. 

Zdaje się, że zaktualzowanie tej 
sprawy, lub raczej obecne delikatne 

próby jej zaktualizowania ze strony li 
tewskiej z innego płyną źródła. 

Inne troski bardziej palące doskwie 
rają w ostatnich czasach Litwie (po- 
dobnie zresztą jak i jej sąsiadom) i o- 
ne zapewne stają się powodem rzeko- 

mego zwrócenia uwagi na zagadn s- 

nia narodowośc'owo-kulturalne w I 
lewskim programie co do Wileńsz 
zny. 

Współcześnie, (jak wszystko zdaje 
się wskazywać) nie po stronie wileń- 
skiej a właśnie w Kownie tkwi. przy- 
czyna istotna prób ruszenia z martwe 
go punktu stanu hermetycznego odcię 
cią się Litwy od Polski jaki obserwuje 

my. 

Kurj. 

    

Chodzi o to, że Litwa oprócz strat 

kulturalmych w Wźileńszczyźnie, zre- 

sztą dość problematycznych, ponosi 

naskutek odgrodzenia się od Polski 

inne, znacznie dotkliwsze — gospodar 

cze i już weale nie domniemane. 
Dawniej, przy wysokiej a następ- 

nie jeszcze przy znośnej konjunktu- 
rze gospodarczej straty te były do prze 
bolenia. Г 

Niemen nie kołysze od dwunastu 
lai na swych falach tratew z drzewezn 
Wileńszczyzny i Grodzieńszczyzny. 
koleje Fitewskie nie zarabiają na tran 
Z) 

  

cie towarów idących do Królewca 

Kłajpedy i Libawy przez terytorjum 

litewskie na trasie długości k lkuset 

kilometrów. 

Przetwórnie drzewne Kłajpedy 

chorują oddawna na brak surowca do 
chodzącego najtańszą wodną drogą do 

tego portu z całego dorzecza Niemna. 

Dziś, gdy jest tak kuso, gdy wszyst 

kie państwa Europy zaciskają coraz 
bardziej 

  

pasa ze swemi budžetami —-- 

žal n'eotrzymanych m'ljonów z tranzy 

tu połskiego poprzez Litwę staja się 

  

dalanie strumyka  złotodajnego, jaki 

skierowałby do kas skarbu litewsk'e- 

go tranzyt z Polski zaczyna być luksu 

sem na dzisiejsze ciężkie czasy zupeł 

nie ponad siły nawet mocnych ner- 

wów opancerzonych twardą wolą prze 

trwania. 

Zdaje się najbardziej prawdopodo 

bnem, że te względy właśnie, a nie in 

ne kazały raptem przypomnieć w Ko 

wnie o zagrożonych losach ГА nów 

z Olkien.k, czy Święcian. 

Nezależnie wszakże zupełnie od 
pobudek, my, z naszej strony, witamy 
jak najżyczkwiej owe grudniowe jas- 
kółki, które są może zapowiedzią wio 
sny, jeżeli jeszcze nie rychłej, 
lo w każdym raz.e niew ątpliwej... w 
swoim czasie. 

Społeczeństwo polskie napewno ca 
łą sympatją otoczy każdą poważną za 
pow'edž polepszenia stosunków po- 
między naszemi państwami. Prze- 
dewszystkiem zaś społeczeństwo w leń 
skie, które mimo ciężkiej pamięci te 
go co je od Kowna rozdziekło przed 
12 laty, żywi zawsze nietylko dobre 
uczucie dla narodu litewskiego — bo 
te żywi cała Polska — lecz i szczegół 
ny sentyment, płynący 
wspólnej przeszło 

stułeci 

AC 

ze 

  

Jeżeli chodzi a podstawy dotych- 
czasowej orjentacji litewskiej: w poli- 
lyce zagranicznej, mamy do zanotówa- 
nia ujawnienie w ostatnich dniach w 
prasie wręcz sensacyjnych dokumen- 
tów. Mianowicie kowieński korespon- 
dent „Rigasche Rundschan*, pisząc 
przed paru dniami o nowym układzie 
stosunków we Wschodniej Europie, 
nadmienia, że do zawartego w r. 1926 
pomiędzy Sowietami a Litwą paktu o 
nieagresji dołączone były noty potwier 
dzające, że kwestja Wilna jest otwartą. 

Dalej, tenże publicysta, omawiając 
stosunki litewsko—niemieckie, wspo- 
mina, że traktat handolwy pomiędzy 
Litwą a Rzeszą w r. 1928 poprzedzo- 
ny był zawarciem układu granicznego 
(„Grenzvertrag*), którym obie strony 
— Litwa i Niemcy — zobowiązały się 
uznać istniejące między niemi granice 
(а więc i granice kłajpedzkie) za bez- 
terminowe i nienaruszalne („unbefris 
tėt und unkiūndbar“ ). 

O istnieniu obu powyższych doku- 
mentów chodziły pogłoski, ale nigdy 
jeszcze nie zostało to tak wyraźnie i 
publicznie stwierdzone. Przypuszczać 
można, że wiara Litwy w stałość jej 
granie zachodnich na tym drugim do 
kumencie głównie była oparta. W okre 
sie papenowsko— hitlerowskim musia- 
ła się już ta wiara cokolwiek zachwiać, 

a dziś ów „Grenzvertrag* 
nie wszystkim w Litwie 

zapewne 

wydaje się 
być najlepszą gwaraneją bezpieczeńst- 
wa. Testis. 
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Okrycia zimowe z rabatem 10% 

Łóżka metalowe „f-y Januszkiewicz” 
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ZAKOPANE - BRISTOL 

GWIAZDKA DLA WSZYSTKICH! 
PO OKAZYJNYCH CENACH. 

Wełny sukniowe gładkie — szer. 100 cm. — zł. 2.60 — 3.80 
Wełny sukniowe gładkie 1 przerab. — 130/140 cm. — „, 6 — 
Wełny paltowe gładkie i przerab. оао A ADCR Pooh 
Wełny koronkowe w modnych kolorach — , 130 em. od zł. 10.— 
Flanelety deseniowe na szlafroki od zł. 1.45 
Sweterki trykotowe dziecięce w kol. granat. u SZA az) 
Koszulki męskie z wielbłądziej wełny B= FLOW 
Kaftany męskie trykotowe ciepie 5 „3.40 
Kalesooy męskie z . woń 13339 
Kcawaty w bogatym wyborze W EU. 

| Chusteczki białe damskie 1/2 tuzina 020 

ое тарнсе i kalosze 58 a ВН УЕН 
po cenach fabrycznych. 

POZATEM WSZYSTKIE DZIAŁY BOGATO ŻAOPATRZONE. 
WYSYŁAMY PODARKI DO ROSJI (ZSRR) 

B“ JABLKOWSCY Se. Axc 
WILNO, MICKIEWICZA 18. 

Magazyn otwarty dziś ad 1-ej de 6-ejp.p. W tygodniu Adasia 
do 8-ej bez przerwy.     

  

NAJTAŃSZY LUKSUSOWY 
HOTEL - PENSJONAT 

OŚRODEK ŻYCIA TOWARZYSKIEGO i SPORTOWEGO. 
idealne warunki wypoczynkowe. — Dancingi i five o'ctocki w egredzie lub na sali, 

CHORYCH BEZWZGLĘDNIE NIE PRZYJMUJEMY. 
  

KONCESJONOWANE przez Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wileńskiego | 

KURSY DLA CZYNNYCH A NIEWYKWALIFIKOWANYCH 
NAUCZYCIELI SZKÓŁ POWSZECHNYCH 

(Grupa polonistyczna, geografo-przyrodnicza, matematyczno fizyczna, metodyczne- 
pedagogiczna i artystyczno- Techniczna). 

Pod kierownictwem d-re Adcifa Hirschberga. Zgłoszenia i zapisy: Wilno, Portowa 5, 
codziennie od godz. 

„Oni Schieichera są policzon 

13 do 14, telefon 14-91. Początek zajęć 2 stycznia 1933 r. 

66 

  

Tak twlerdzi Hitier. 
"BERLIN (Patj. Na posiedzeniu pru 

skiej frakcji ludowo-socjalistycznej 
Hstler wygłosił mowę, w której zaata 
kował program rządu  Śchle cheru 
„Dni gabinetu Sehleichera — cšw'a 
dczył mówca — są policzone. Mowć 
kanclerza była słaba i bezbarwna”. 
Dalej Hitler zapowiedział, że rachu- 

  

  

by wrog ch stronnictw na rozbic'e о- 
bozu narodowych socjakstów nie za 
staną urzeczywi fstnione. Ostatnie wy- 
darzenia w nny zdaniem Hitlera pou 
czyć Wilhełmstrasse że partji па- 
rodowo- PEPRYSBEI nie można zni- 
szczyć 

Nowy gabinet fiński. 
Prezydent Repuhl ki Fińskiej Sfin- 

hufwud zatwierdzł już 14 grudnia 

nawy gab'net fińsk' w składzie na- 
stępującym: prezes ministrów — Ki: 
wimik/, minister Spr. Zagr. — Hak- 
sell, min. Spraw Wewn. — Puschak- 
ka, min: Sprawiedliwości -— Malberg, 

  

  

mn. Rolnictwa — prof. Jutiła, min. 
Wojny — Oksala, min. Oświaty —- 
dr. Mantere, min. Finansów — dr. 
Relander, wiceminister Finansów — 
prof. Furujūlm, min. Gospodarki Na- 
rodowej — Hynninen, min. Komuni- 
kacji — Limne. (W'ilbi). 

Zabytki budowlane w Bułgarji. 

  

  

= 

  

Do najpiękniejszych średniowiecznych ха 
bytków budowlanych Bułgarji nal mona- 
styr Rylski w górach Rylskich wpobliż 

          

    

Przesilenie gabinetowe we 
Rezygnacja Chautemps.—Misję tworzenie rządu ctrzymał Paul-Bonceur 

PARYŻ (Pat) Deputowany Chau- 
terups (socjainy radykał) któremu pre 
zydeni Lebrun powierzył misję twe 
rzenia rządu prowadził wczoraj roz- 
mowy z przedstawicielami parlamen- 
ta. Periraktaeje dotyczące zarówno u 
tworzenia większości parlamentarnej, 
jako też spraw budżetowych, prowa- 
dzone były w jak najlepszej atmoste 
rze. Frudności wyłoniły się z chwilą 

gdy była mowa 6 najważniejszej obce 
nie sprawie długów zagranicznych, od 
której rozważań Chautemps uzależnił 
objęcie sianowiska szefa rządu tran 
cuskiego. 

Wbrew wysiłkom pogodzenie przy 
jętych tez okazało się niemożliwe i w 
tyeh warunkach Chanten:ps nie chcąc 
porzucać wspólnoty ideowej z Hervio- 
tem postanowił zrezygnować z uiwa- 
rzenia gabinetu. 

Późnym wieczorem byli przyjęci 

przez prezydenta republiki Herriot 
wraz z Paul Boucoyrem, którzy udzie- 
lili informacyj dotyczących rokowań 
ze Stanami Zjednoczonemi. 

Opuszczając o północy siedzibę pre 

  

zydenta Paul Boneour oświadczył, że 
prezydent zaproponewał mu utworze- 
nie nowego rządu. Prasa podkreśla 

    

   
    

ji. Na zdjęciu widzimy fragment dziedziń- 
ca monastyru. 

Francji trwa. 

wielki autorytet Boneoura na terenie 
międzynarodowym wyrażając nadzie- 
ję że doprowadzi on do prędkiego roz 
wiązania kryzysu, tem bardziej, że ko 
nieczneść przyjęcia przez ciało usta- 
wodawcze budżetu czyni niezbędnem 
jak najprędsze zakeńczenie przesile- 
mią. 

Wszystkim tym, którzy oddali ostatnią posługę mojemu niezapomnianerou mężowi 

s.. Adolfowi Kornowi 
oraz wszystkim tym, którzy wzięli udział w organizowzniu pogrzebu, a zwłaszcza 

p.p. Dr-owi A. Ejzensztatowi, Leonowi Churginowi, Dyrektorowi Br. Fruchterowi, 

Komisatzow» lzydorczykowi, składam tą drogą serdeczne podziękowanie 

ŻONA. 

    

„Panu Dyrektorowi 

BILANS BUDOWY KOLEI TELSZE — KRE- 
„TYNGA. 

Generalny sekretarz M-stwa Komunikac- 
ji inž. Jankiewiczius wygłosił na zebrania 
Związku Inżynierów w Klubie Wojskowym 

sprawozdanie z zakończonej ostatnio budo 
wy kolei Telsze—Kretynga. W: zebraniu tem 
wzięłj wdział ministrowie: Oświaty i Komu- 
nikacji (inž. Szakenis i inž. Wilejszys), in- 
spektorzy M-stwa Komunikacji i t. d. Prace 
wykonywała firma duń „Hojgaard i 
Schultz“. Cena umowna wynosiła 17,68,49%0 

  

    

  

litów. Budowa kolei wyniosła ok. 25 milj. 
ditow. (Wilbi). 

ROZŁAM W. ZARZĄDZIE CZERWONEGO 
KRZYŻA. 

Z powodu rozbieżności zdań w zarządzie 
Czerwonego Krzyża nastąpił rozłam i z no- 
śród pięciu członków zarządu trzech ustą- 
piło. 

Jak podają: rząd zamierza zamianować 
kierownika Czerwonego Krzyża, nim nie 20- 
stanie obrany nowy zarząd. Na stanowisko 
kierownika przewidziana jest kandydatura 
jednego ze zńanych kowieńskich lekerzy. — 
(Wilbi). 

ZMIANA USTAWY O IZBIE ROLNICZEJ. 

strów uchwalił zmianę usta- 
Rolniczej. Na mocy zmienionej 

onkowie Izby wybierani są na 7 

  

    

      

=== pan premier Prystor 
na Zamku. 

WARSZAWA (Pat). W dniu dz'siej 

szym. Pan Prezydent Rzeczypospolitej 

przyjął Prezesa Rady Ministrów Prys 

tora, który informował p. Prezydenta 

o bieżących pracach rządu. 

Dsiegacja Centr. Rady Pra- 
cowniczej w sprewie zniżki 

cen. 

WARSZAWA (Pat). W prezydjum 
rady m/nistrów przyjęta została przez 
podsekretarza stanu p. Tadeusza Le- 
chn-ckiego delegacja centralnej rady 
pracowniczej, obejmującej 4 central- 
ne rzėszena pracowników państwo- 
wych, samarządowych i prywatnych, 
w z wiązku z memorjałem, złożonym 
na ręce p. premjera w sprawie zniżki 
cen. Delegacja w dłuższej rozmowie 
przedstawała p. podsekretarzowi sta- 
nu postulaty zw'ązków pracowniczych 
w sprawie zniżki cen artykułów prze 
mysłowych, taryf kolejowych i ko:nor 
nego. W czas:e rozmowy delegacja po 
ruszyła również zagadnienie zahama 
wania procesu zniżki płac oraz wyda 
nia ustawy o umowach zbiorowych. 

sagas 

Niemcy rozszerzają akcje ko- 
łonizacyjną na Śląsk. - 

BERLIN (Pat). Półurzędowo dona 
szą, źe akcja kolonizacyjna poza Pru 
sami Wschodniemi, Pomorzem, Mar 
chją Grani czną i Maklemburgją roż- 
szerzona będzie na Śląsk niemiecki, 
gdzie na cele osadnictwa rolnego prze 
znaczone zostało 200 tys. morgów. 

Kto wygrał? 
WARSZAWA, (Pat). — Dziśćw 3 dniu 

<iągnienia II klasy 26 Państwowej Loterji 
Klasowej główniejsze wygrane pady na nu 
mery losów: 

:50 tysięcy zł. — na Nr. 120,932, po 15 
lysięcy wygrały numery 30,143 i 55,619. — 
Wygrana 2 tysięce padła na numer 141.208. 

  

Najwięcej zaniedbane i zniszczone 

С Е5 
udelikatnia natychmiastowo, wybiela, 

chroni od łuszs:enia i odziębienia 

Krem Prałatów 
PERFECTION 

Do nabycia w pierwszorzędnych per- 
fumerjach i składach aptecznych. 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne, spece. żołądka i jellt 

przyjmuje od 12—2 i 4—6 

Kwiatowa 7, tel. 14-25 

  

    

Br. med. EM. CHOLEM 
UROLOG. 

Choroby nerek, pęcherza i dróg moczowych 
ul. Zawa!na 18 (róg Żeligowskiego), tel. 3.83 

ERYWARE: 12—2 % 5—7 

  

Podziękowanie. 
Dywizyjny kurs podchorążych w 5 p. p. 

Leg. w Wilnie serdecznie dziękuje za pomoce 
i życzliwość okazaną przy organizowaniu uro 
czystej akademji dn. 29 listopada z racji świę 
ta podchorążych: Panu Prezydentowi m. Wił 
na Doktorowi Wiktorowi Maleszewskierau, 

Teatru  Mieczysławowi 
Szpakiewiczowi, Panu Profesorowi Ludwigo- 
wi, Panu Bronisławowi Borskiemu Panu Dy- 
rektorowi Szkoły Ogrodniczej Romanowi 
Krausowi Panu Kierownikowi Plantacyj Miej 
skich Bałukasowi oraz Paniom z Panią kapi 
ianową Stanisławą Sierośławską na czełe za 
współudział w odegraniu "žasibEatų z „Nocy 
Listopadowej". 

Podehorąžacy.
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Z SEJMU. 
Obrady Komisji Budżetowej Sejmu. 

Budżet Prezesa Rady Ministrów. 
WARSZAWH, (Pat). — Komisja būdžeta- 

wa Sejmu pod przewodnictwem posła Byrk' 
prowadziła w sobolę dałszą dyskusję nad       

  

   

  

   

  

   

  

budźetć m im Rady 
Poseł Waiew iko pierw za 

08 GŚ wstępie, że dba, do kió 
awia Klubowi Narodowemu 

i argumentami o pra 
yż meral 

      

a do tego obóz 

  

nego pr nie ma. Obóz 
narodowy chory jest na niewiarę w siły Pol 
ski. 

W, dalszym ciągu pos, RI PDZ 
mina ataki prasy obozt 
szatka Piłsudskiego. 

   
    

          

narodowej s 
czelnych władz. - 

em jpogwałceniu kon 
tę konstylu 

izenia nienawi- 
—-  Uczynó- 

pośmiewisko, a 1 gdy wam była 
= le nym wybo 

  

   

     

        

          
     

    

Krone Narutowicza 

i zieży do ekcesów a" 

szej 
r.), na 

(zemowienia 

  

    

    

   

   

  

       

  

  

   

żenia, za któ 
2 ponownie wy 

stępnie pol 
skiege w spr 

    ta Narutowicza szereg po 
wek Klubu go, W WOSZOYREH przez 

dwa iata do budżetu, byž stalo < й 

   

   

   

  

lej 
Pomorza na 

przenoszenie naucz. 
Kresy i do in 

   

    

: oboru Prawosławnego, Е 
r, doiyc 

"Prez denta z mocą 

m poszczególnych wnio 
komis 

m resortowi ministro 
h odpowiedzi. W' spra 

      

i Tozp< „rządzeni 

ą przedmiotem 

  

ustawy « 
sków, które już przez odpowiednie    

  

it 

  

są rozpatrywane 
udzielą szczegół 
wie pogłosek rzekomem zmnie 
sażeń urzędniczych, mówca wska 
szone niedawno w prasie kategor 
dczenaće ininistra skarbu p. Zawad ‹ 
Wreszc nawiązując do wysuniętych pe 
łatów, aby Fundusz Kultury Narodowej 

ł się wydaniem wyczerpujących dzieł * 
syków polskich, wskazał, że Fu sz ten 
zał w ostainim roku pomoc przy wydaniu 

    
       

   

   
   

   

      

    

   
   

    

      

dzieł Wyspiańskiego, Brodzińskiego i 
Tadeusza Zielińskiego. 

Pierwszy prezes Najwyższego Trybunałtn 
Administracyjnege dr. Piętak oświadcza, że 
przyszedł na swe stanowisko z pewnym pro 
gramem, który idzie zupełnie po tinji żądań 
połeczeństwa i rządu. Społeczeństwo słusz 

nie domaga się przyśpieszenia wymiaru spra 
wiedliwości. Rozporządzenie Prezydenta Rze 

7 пвро…е] ię sprawę całkowicie załatwia. 
Ad wykonania orzeczeń, 16 w по- 

prof. 

  

   

      

   

  

   jest śny przepis, jakiego 
nie było poprzednio, że nad wykonaniem wy 
roku Trybunału czuwa prezes Rady Minist- 

ka, że obywate!, któ 
ośćuczynienia mmo w 

ma drogę zażalenia do prez 
Ministrów. 

nie 
   

    

Rady 
Sprawozdawca pos. Hutien— Czapski dał 

cyfrowe WE aw S. rie rachunkown- 

  

   

    

   

    

    funduszu sa 
k referenta, a tem 

  

mem za   

   
ie czytanie budżetu Prezyd 

jum Rady. Minisirów. , 
Następne posiedzenie komisji we wtorek 

o godzinie 11 w południe. 

Sprawa ordynacii wyLorczej 
do Rad Gminnych na komisji 

administracyjnej. 
WIARSZAWIA, (Pat). — Sejmowa ko 
aaa pod przewodni ctwem 

   
     

    

klem ustawy 
RO terytk orjal 

    

    

       

U. Nar) d 
RA any i 

  

z rada pos. Rymara, ai 

     
czył, prace nad ordynacją: trwały bar 
długo i h eh yślane. Przyję 
dwie za jedną z nich jest dążność da   
skonstruowania ordynacji wyborczej do rad 
gminnych w taki sposób, aby samorząd nie 

rowm partyj poł znych, dru 
to. jednolitość, która nie dopusz 

do dzielenia obywateli na kilka kategc- 
i traktowania wszystkich równo. Mówra 

zarzut posła Chruckiego z Ki. Ukr., 
4 koby projekt ustawy krzywdził mniejsz - 
ści narodowe. Projekt ten obowiązywać bę 

w całym kraju i w stosunku do wszyst 
obywateli, zarówno do rdzennych Pol: 
jak i obywateli z innym językiem oi- 

czystym. 
Ze względu na obrady komi 

wej Sejmu obrady komisji admi 
przerwano. 

      
    

   

   
ków, 

    

  

ji budžeio- 
dstracyj 

    

  

Sprawa długów. 
Dyskusja w senacie St. Zjednoczonych —Zmiana nastrojów. 

—Możliwość porozumienia. 

WASZYNGTON (Pat). W dys- 
kusji nad sprawą długów jaka odbyła 
się w Senacie zarysowała się zm ana 
nastrojów zapowiadająca m Č 
porozumien'a. Senator Harrison oś 
w'adezyl, że zwrot w postępujących 
wypadkach pozwała przypuszcz: 
serdeczne stosunki jakie zawsze łączy 
ły Fraucję ze Stanami Zjednoczonem 
pozostaną nadal bez zm'any. Oświad 
czenie fo zrobiło wielkie wrażenie i 
było komentowane jako ponowne u: 
wiązanie rokowań, tem bardziej że 
ambasador francuski w Waszyngto- 

LAMPA RA DJOWA 

  

      

      

  

  

  

TOJESZCZE NIE WSZYSTKO, jeDYNĄ GWARANCJĄ 

POOR POW: ODBIORU = 

nie miał długą rozmowę ze Stimsonera 
W kołach politycznych przeważ 

pogląd, że forma zadawalająca ob'e 
strony może być odnaleziona, zważy: 
wszy, że rząd Stanów Zjednoczonych 

byłby skłonny zgodzić się na zapłatę 
raty grudniowej chociaż iermin jej 
już minął. O ile Francja zapłaci sta- 
nie aułomatycznie w rzędzie pańctw, 
które wyw'ązały się ze swoich zobo- 
wiązań i będzie traktowana norówn 
z niemi.. Departament stanu szuk: ma 
żliwości kompromisu, jednak stano - 
wisko kongresu jest wrogie. 

          

  

      

  

Wystarczy już zamiana jednej tylko lampy w Waszym odbiorniku na nowo- 
czesną lampę PHILIPS „„MINIWATT“, aby uzyskać znaczne polepszenie 

Fodbiorv. Zamiana wszystkich lamp 

  

rych na nowe lampy PHILIPS 
„MINIWATT”' czyni prawdziwe cuda. 

Do nabycia we wszystkich sklepach radjowych. 

        

   
   

              

  

CoŚ dla „zabitych deskami od Świata!”. 
Siedzimy tu w Wilnie, jak w raju. 

Mamy dwa ieatry, dziesięć kin, salę 
koncertową, występy sław, odczyty 
znakomitości, Uniwersytet, Środy Т 
terackie... Cóż jeszcze? Jesteśmy zde- 
gustowani, zblazowani, mówimy 0 
kryzysie w literaturze i sztuce, 6 1- 
padku teatru, nierzadko pustkami 
darząc sale teatralne czy koncertowe, 
m'mo sław, mimo znakomitego repet- 

  

  

  

tuaru... Przebieramy we wszystk'em 

kapryśnie. 
Ale tam?! Tam w tej „głębokiej 

prowincji“? W na“ malomias- 

teczkowych, zabitych deskami od 
świata, dziurach? Gdzie wszystkich 
(z małemi wyjątkami) pożera nuda 

i małostkowe pretensje, gdzie z tru- 
dem tylko można jako tako ratować 
umysł od ostatecznego wyjałowienia 
--łam jest puszcza dziewicza. Tam 
są ludzie spragnieni niewypowiedzia - 
nie każdej kropli tego, czem my się 
poiiny wybrednie. U nas mówi się, 
że teatr się skończył, tam się jeszcze 

nie zaczął. Na tej pustyni kułturalnej 
ma on olbrzym 'ą misję do spełnienia, 
misję notabene niezmiernie pilną, 
aby go nie wyprzedziło kino, i swoją, 
przeważającą w niem tandetą nie po- 
psuło tamtejszej, tak wdzięcznej jesz- 
cze, tak świeżej teatralnie, publicz- 
ności. 

Zadanie teatru na głuchej naszej 
prowincji jest ogromne. Spełnia je w 

  

  

wielkiej mierze „Reduta*. Pracuje 
ona jednak dużo w swoim Instytucie, 
w stolicy i nie wszędzie może przy- 
być, mające bazę operacyjną tak dale- 
ko. Nawet tu, w Wilnie będące, ale 
przy dwóch teatrach do obsłużenia, 
także nie wszędzie mogła Reduta do- 
trzeć. Tam zaś gdzie bywała spotyka- 
ła się ciągle z žalami, że przybywa 
tak rzadko. 

Niestety później stało się to jesz- 
cze rzadsze i przeważnie pozostaiv 
przygodne „rewje“, albo ochlapy sto- 
łecznych programów, czy też wrę.z 
521 i naciąganie. Rzadzi ej jakaś 
zdolniejsza i bardziej wartościowa 
impreza, pozatem zaś „teatr ukraiń- 
ski*, którego bliżej nie znamy, może 
zresztą w swoim rodzaju i o pewnych 
walorach, ale całkowicie temu tere- 
nowi obcy i obojętny. Kulturalne zna- 
czenie tego wszystkiego — przeciętn.e 
sprowadza się do zera i narzuca ko- 
nieczność stworzenia w Wilnie sta- 
łego, specjalnego zespiłu objazdowe- 
go, często i regularnie objeżdża jącego 
cały teren trzech i albo czterech woje- 
wództw, od Drui aż po Łapy i od Su- 
wałk po Brześć, czy Łuniniec. Nile za- 
stąpi potrzeby takich objazdów, na* 
wet pożyteczna i zawsze potrzebna 
instytucja lokalnych teatrów amator- 
skich, niestety jednak, zazwyczaj na 
dość niskim stojących poziomie, z 
bardzo małymi! wyjątkami, nie mogą- 

    

KSU. R в ЕВ 
] 

V ak L E N 2 K 

Zamachowcy ukraińscy przed sądem doraźnym we Lwowie. 
LWÓW, 17. 12. 1932. — Przed sądem 

doraźnym we I/'cwie rozpoczął się w sobo- 
tę dnia 17 bm. w godzinach porannych pro- 
ces spraweów napadu na urząd pocztowy w 

Gródku Jagielicńskim. Oskarźeni odpowiada 
fa z art. 259 kodeksu karnego. 

Przed sądem stają jake oskarżeni Dmyt- 
ro Danyłyszyn, Wasyl Bilas, Marjan Żura 

"kowski i Deman Kossak. 
Danyłyszyn, Biłas i Żurakowski oskarże- 

ni są © dokonanie napadu na urząd poczte 
wy f rabunsk gotówki w kwocie ponad 3,200 
zł. Penadte Danyłyszyn oskarżony jest o usi 
łowanie zastrzelenia połiejanta /Eugenjuszn 
Siugockiego craz o usiłowanie zabójstwa 
Aleksandra Andruchowa. Do policjanta Shu- 

sockiego strzełał Danyłyszyn w miejscowości 
Glinna Nawarja, a de Andruehowa w okoli- 

ech wsi Wieryn pod Żydaczowem w ezasie 
pościgu zarządzonego przez władze bezpie 
czeństwa po dokaniu napadu. 

Biłas odpewiada przed sądem za dokona 
nie napadu na urząd pocztowy i za zastrze- 
lenie na dworcu w Glinnej Nawarji przodaw 
nika połieji Alfreda Kojata. 

Deman Kossak cdpoówiada za nakłonienie 
trzech innych oskarżonych do wzięcia udzia 
łu w napadzie dokonanym w Gródku Jagiel 
leńskim, ra udzielenie im pomocy oraz za 
weiągnięcie jeh do tajnej ukraińskiej orga- 
nizacji fcrorystycznei. Stwierdzono również 
w toku śledztwa, że Kossak doręezył Biała- 

i Danyłysynewi dwa dolary ameryknań 
skie na kszta przejazdu z Drohobycza da 
Lwowa. 

Sąd doraźny zapozna się w toku rozpra- 
wy ze znanym już powszechnic z doniesień 
prasewych przebiegiem napadu na urząd po 
eztowy w Gródku Jagiellońskim który zakeń 
czył się — ać wiadomo — rabunkiem ponad 
3,200 sł... 

ka Kolaczh Graz zranieniem 7 osób. Jak wia 
denie dwóch bandytów zostało zastrzelonych 
przez kreniących się urzędników  poczto- 
wyeh. 

    

POGOŃ ZA BANDYTAMI. 

Niezmiernie ciekawie przedstawia się opis 
pogoni za bandytami. Nazajutrz po doko- 
nania napedu wartownik kolcjowy stacj! Mi 
kołajew nad Dniestrem, nazwiskiem Konstan 
ty Skrzypiee, wiedząe już © dokonaniu napa 
du w Gródku Jagiellońskim, zauważył dwóch 
mężezyzn, idących wzdłuż toru kolejowego. 
QO spostrzeżeniu swojem zawiadomił Skrzy- 
piece swcich kołegów — kolejarzy, którzy we 
zwali przechedzących obok stacji Mikołajew 
do wylegitymewania się. Na wazwanie do 
nkazania dokumentów — Gbaj osobnicy 0d- 
powiedzicli strzałami, które wszystkie ehy- 
biły i rzneiki się do ueleczki, ostrzeliwująe 
się zawzięcie. Za uciekającymi puścili ste 
w pogoń kolejarze, do których dołączyło się 
kilkanaście osób przypadkowo ohecnych na 
staeji Mikcłajew. Wi ezasie pogoni jeden z 
uciekających postrzelił włościanina Aleksan- 
dra Andruchowa, ale ped wsią Weryn obu 
ujęto i cdstawiono na posterunek w Mikoła- 
jewie. Zatrzymani ckazali się Dmytrem Da- 
nyłyszynem i Wasylem Biłasem. 

Danyłyszyn odmówił składania zeznań, 
natomiast Wasyl Biłas zeznał, iż w dniu 27 
Hstopada r. b. w Drohobyczu oskarżony De 
man Kossek zakemunikował mu „rozkaz ©*- 
ganizacyjnyć, nakazujący udanie się do Lwa 

wa I stawienie się tam w poniedziałek dnia 
28 listopada r b. o godz. 10 m. 30 rano w 
gmaehu politechniki lwowskiej pod wisza- 
cym tam zegarem. 

Według tego rozkazu miał tam przy 

pić de nieh pewien csobnik i zapytać „ в 
jest dziekan lescwy*? Odpawiewź falała 
brzań „w suterenach*, 

PLAN NAPADU. 

W: dniu 28 listopada Biłas wraz z Dany- 
łyszynem udali się do Lwowa, gdzie w myś! 
rezkazu spotkali stę w gmachu politechniki 
ze wspomnianym osobnikiem, wymieniająe 
umówione słowa. Ten, powierzył ieh drugie- 
mu esohnikewi, którym okazał się zabity 
w Gródku Jagiellońskim Bereziński. Zapr 
wadzeni przez niego do jakiegoś nieznanego 
bliżej lokalu. spotkali tam drugiego jeszeze 
mężezyznę. Wieczorem tego dnia przyprowa 
tził Bereziński na nitejsce zbiórki jeszeze 
innych dwóch miedyeh ludzi, Osobnik, który 
czekał na Biłasa i Danyłyszyna w gmachu 
pokitechniki, przedstawił zebranym plan urzę 

du pocztowego w Gródku Jagiellońskim saa 
komunikował.im, że będą brali udział w va 
padzie na ten urząd w liczbie 11 lub 12. — 

Każdy z uezestników owego „zebrania 

dostał Ścisłe instrukeje, określające jego za- 
dania przy zamierzonym napadzie. Biłas i 
Danyłyszyn wraz z jeszeze jednym uezest- 
nikiem napadu micli zabrać pieniędze z kasy 
inni micii steroryzować rewolwerami urzęd 
mików. Wieezorem Biłas, Danyłyszyn w towa 
rzystwie trzech innych uczestników napadu 
wyjeehali ze Lwowa do Glinnej Nawazji, 
gdzie zaprowadzono ich do stodoły, położonej 
na przedmieściu Gródka Jagiellońskiego. 

W dnia napadu wszyscy jego uczestnicy 
kali się z Berezińskim, który przyprowadził 
z sobą 6 jeszeze osobników. Bereziński roz- 
dał wszystkim nabite rewolwery, zapowiada- 
jąc napad na dzień następny t. j. 30 lista- 

а. 
W dniu najadu wszyscy jego uezestnicy 

zebrałi się i wyruszykń do urzędu poeztowe- 
go w Gródku Jagiellońskim. Po napadzie 
terroryści, kiórym udało się zbiec, zebrali 

  

   
  

    

cych się równać z dobrym teatrem 
objazdowym. 

Niepowszednie zasługi położyła tu- 
taj jeszcze instytucja Ognisk Kolejo- 
wych przy Wi. Dyr. Kol. P., będąca 

poważnym czynnikiem КиНига!- 
nym, nietylko wśród rozrzuconych 

po rozległych przestrzeniach jej zasię” 
gu, kolejarzy, ałe także i dla zamiesz- 
kałej z nimi, ludności miejscowej. 
Zanim przejdziemy do zasadniczych 
wniosków, musiłay i o tej instytucj. 
wspomnieć. 

Ogu'sko w Wilnie oczywiście ma 
tu przodującą rolę. Mając dobry ze- 
spół amatorski, złożony z pracowni- 
ków kolejowych, wystawia dość czę- 
sto sztuki o szerokm zakresiie reper- 
tuarowym, reżyserowane przez zawo- 
dowych artystów teatrów wileńskich. 
Z temi sztukami wyjeżdża też co roku 
na prowincję dając przedstawienia 
przedewszystkiem w „Ogniskach”*, a 
po drodze także i w mlejscowośc ach 
Ognisk nie mających. Przebywał po 
2—3 tygodnie w drodze, wystawiając 
takie sztuki jak: „Obrona Częstocho: 
wy”. „Wyrok Jana Kazimierza” i *n- 
ne, o treści! hestorycznej i barwnej, 
kostjumowej, (zwłaszcza „kontuszo- 
wej') oprawie. Poza zespołem teatral- 
nym wyjeżdża także i muzyczno-wo- 
kalny. Dzięki staraniom Dyrekcj. u- 
zyskano od Ministerstwa Komunika- 
cji subwencję, która pozwoliła na 
sprawsenie kostjumów historycznych. 

Jako typowy taki objazd podaje- 
ostatni, któremu przewodniczył 

    

my 

wem poeztyljona Ś. p. Lndwi - 

     

się w jakimś lesie, gdzie podziełono zrabe 
wane pieniądze na dwie części. 

POŚCIG. 

ne we Lwowie zarządziły 
pešeig Ża sprawcami napadu. W akeji poše 
gcwej brała m. in, udział załoga posterunku 
policji w Pustemytach z komendantem pa- 
sterunku śp. Alfredem Kejatem na ezeie. VV 
czasie pościgu doszło do tragieznej Śmierei 
śp. Kojata, który jak wiadomo, zabity zosiał 
przez Biłasa na stacji kolejowej w Glinneį 
Nawarj! 

Z wyjątkiem Biłasa, Danyłyszyna i trzech 
innych uczestników napadu w Gródku Jagiel 
leńskim, którzy z Glinnej Nawaeji mieli je 
chać do Stryja, inni terroryści udali sie 
w kierunku Lwowa. Gdy Biłas i Danyłyszyn 
rozstaweli się z nimi, jeden z uczestników 
napadu edebrał Biłasowi rewolwer wręczony 
przez Berczińskiego i dał mu inny, Danyły- 
szynewi zaś dał dwa rewołwery i 18 zł. 

        

Pe wypadkach w Glinnej Nawarji, Biłns 
i Danyłyszyn uciekając przed pegenią, dosz 

    

  

li do wsi Czerkasy, a następnie do wsi Roz 
wadów. Ucieszka jednak nie zdała się na nie. 
Zostałi ani ujęci i cddani władzom brzpie- 
czeństwa. 

„PRYITTE BO DROHOBYCZA*. 

Oskarżeny Deman Kossak zaprzec: 

nauriem Biłasa, jakkclwiek chciąża go jć 

Rozprawa 
Rczprawa rozpoczęła się o godz. 9 ra- 

no. Sała sądówa wypełniona szczelnie publicz 
neścią, wśród -której znajdowało się wiele 

awieleli sądownietwa, władz admini: 
yjnych i wojskowych. 

Na ławie prasowej zasiadło około 39 ko- 
respndentów pism miejscowych i zamiejsco 
wyeh. 

Trybunał składa się z sędziego, przewad- 
nieczącege Jagedzińskiego eraz wotantów sę 
dziów Dworzaka i Miehałego. — Odezytano 
akt eskarżenia który obejmuje 13 stron nis- 
ma maszynowego. 

ZEZNANIA OSKARŻONYCH. 

Jako pierwszy zeznawał oskarżony Biias 

lat 22, były suhjekt z Truskawea. Blłas nao- 
gół zeznaje zgodnie z tem co powiedział na 
śledztwie (patrz wyżej). 

QOskarżcćny nie podaje nazwisk przywód- 
ców akcji, twierdząc, że ich nie zna, Pod- 
czas napadu na urząd pocztowy oskarżony, 
jak twierdzi, nie użył broni. Po dekonaniu 
napadu cała grupa zbiegła i w lesie rozdzie- 
liła się na 2 części, z których jedna miała 
udać się de Lwowa, a oskarżony wraz z Da 
nyłyszynem udał się do stacji Glinna Nawar- 

     

  

   

  

ja, skąd pociągiem udać się mieli do Droho- 
bycza, Zatrzymani przez przod. Kojuka i 
post. Długowskiego rzucili się do ueleczki. 
przyezem nie eskar., lecz Danyłyszyn strze- 
li miał dwukrotnie zabijając przod. Kojaka 
i raniąc Długowskiego. 

W; dalszym ciągu zeznań oskarżony przed 
stawia pelieczkę swą z Danyłyszynem oraz 
przyehwyeenie ich przez ludność wiejską, 
przyczem twierdzi, że strzały rewołwerowe 
done były na postrach, nie zać w kierunku 
ludności. 

CZY BIŁAS BRAŁ UDZIAŁ W ZAMORDO- 
* WANIU Ś. P. HOŁÓWKI? 

Zkołci przewsdniezący przystąpił do prze 
słuchiwznia tego samego oskarżonego Bia 
sa w sprawie współudziału w morderstwie Ś. 
p. posła Tadeusza Hełówki. Sprawę tę, jak 
wiadema, sąd zamierza włączyć w ramy Obce 
nej rozprawy doraźnej. Mianowicie cskarżo 

ny Biłxs zeznuł w śledztwie, że brał czynny 

udział w zamachu morderczym na Hołówce 

Podczas dzisiejszej rozprawy na zapytanie 
przewodniczącego w tej sprawie, oskarżony 
stancwoczo zaprzeczył, jakoby miał coś 
wspólnego ze sprawą zamordowania Hołówki 
Zeznania w tej sprawie w Śledztwie złożył 
w tym cełu, gżeby śledztwo i eałą sprawę od 
wieć i z pówodu upływu czasu przewidziane 
go dia kempeteneji sądu doraźnego odpowia 
dać przed sądem przysięgłych. Obecnie zać 
na rezprawie głównej oskarżony nazywa swe 
poprzednie zeznania złożone w śledztwie fan 

łazją | wymysłem. Prokurator zadaje oskar 
żenemu pytanie, skąd znał szezegóły zama- 
chu na Hołówkę które w śledztwie obszer 
nie przedstawił. 

Oskarżony Gświadeza, że wszystkie szeze 
góły napadu na Hołówkę podał na podstawie 
lektury dzienników. w których położenie i 
rozkład willi craz inne szezegóły zbrodni by 
ły obszernie podawane. 

W chwili gdy prokurator zadaje pytanie 
skąd Bilas znał szczegóły i dlaczego zeznał, 
że znajomego swego portjera willi wypyty- 
wał o szczegóły trybu życia 6. p. Hołówki, 
eskarżony mdleje i dopiero po kilkunastu mi 
nutach mógł odpowiadać dalej. Od tej chwi 
li oskarżony, który dawał ednio ©dpo 
wiedzi stanewcze załamuje się i staje się roz 
targniony. 

Obrońca oskarżonego adw. Staropolskij 
stawia wniosek o wyłączenie sprawy morder 
stwa Hołówki z cheenej rozprawy, gdyż nie 
jest przygotowany do skutecznej obrony, nie 
przestudjowawszy szczegółów morderstwa w 
Truskaweu i trybunał nie będzie mógł porów 
nać szezegółów pedanych przez oskarżonych 
z faktycznym przebiegiem zbrodni. 

  

  

p. Zbigniew Śmiałowski, (n'etylko ja- 
ko reżyser, ale i jako świetny facho- 
wiec w dziedzinie administracji teat- 
raniej. Po trzydziestu ikitku próbach 
z 19-osobowym zespołem, w którym 
było tylko dwóch EE zawodo- 
wych, m'anowicie sam Śmiało- 
wski i p. Wołejko (reż Gija p. Šmia- 

  

łowskiego), płus 2 osoby personełu 
technicznego, ze specjalnie zrobione- 
mi do dwóch sztuk: „Dożywoch* 
Fredry i „Azji Tuhajbejowicza* (w 
przeróbce Józ. Popławskiego wedł. 
Sienkiewicza), dekoraejami (także i. 
kostjumami), 5-go czerwca r. b. wy- 
ruszono w drogę. Godne są podkre: 
ślenta życzliwość i zrozumienie, które 
dla tej sprawy okazali pp. dyrektor 
Falkowski i nacz. wydziału in 
kowicz, udzielając jej daleko 
poparcia, oraz ulg przejazdowych i 
przewozowych. Bardzo cenna była po” 
moc pp. delegata Dyr. Kol. Witolda 
Szemberga a zarazem referenta spraw 
kult.-ośw. Dyr., oraz przedstawie ela 
organizacji ognisk p. Antoniego Jen- 
sza kier. sekcji dram. „Ogniska, któ- 
rzy obaj wzięli udział w objeździe. 
Pierwszy zajął się stroną dekoracyjna 

  

   

  

i administracyjną, drugi organiza- 
cyjną. 

Pierwsza trasa została wyznaczo- 

  

na głównie tam, gdzie są „Ogniska 
Kolejowe". posiadające odpowiednie - 
lokałe z salami teatralnemi, świetlica* 

m; etc., t. j. na Stołbce, Horodziej, 
Baranowicze, Łuniniec, P.ńsk, Kob- 
ryń, Brześć, Czeremcha, Łapy, Sokół 

szereg innych brdzo poważnych zarzutów. 
W. dniu 27 listopada r. b. niejaki Mikołaj 

Motyka ctrzymał od Kossaka list w dużej 
ziełonej kopercie, z prośbą o zaniesienie 30 
do Truskawea i oddanie Jarosławowi Biła- 
sewi. Wi Hście tym, który Motyka oddał Ja 
rosławewi Biłasowi, znajdowała się kartka, 
na której u góry wypisane były litery W. D., 
peniżej zaś słowa: „pryitte do Drohobycza*. 
Kartk pedpisna była literą K. Faktem tym 
Kossak zaprzecza pedebnie, jak i zeznaniom 
Wiasyła Biłasa. 

Jak wladomo, Wasyl Bilas przyznal 5 
również, że wraz z oskarżonym Danyłysz 
nem zabił w roku ubiegłym Ś. p. Tadeusza 
Hełówkę. Również z zeznań Biłasa wynika, 
że napad rabunkowy na poeztę w Truskaw- 

cu w łecie r. ub. dokonany hył przez O. U. 
i że w napadzie tym brał m. in. udział 

Danyłyszyn. 
Oskarżony Żurakowski przyznał się, iż 

był członkiem O. U. N. i że brał udział bezpo 
Średnie w napadzie na pocztę w Gródku Ja- 
giellońskim. 

"De rczprawy przed sądem doraźnym po 

wołane 54 świadków, wśród nich naczelnika 
urzędu śledczego w Stanisławowie p. Suchen 
ka, nadkcmisarza Peariego ze Lwowa, 2 bieg 
łych lekarzy oraz prof. Wystfałewieza, — 
Obrony oskarże nyeh podjęli się odwokaci — 
Siaroseiski, Sznchiewiez i Głuszkiewiez. — 
(iskra). 

sądowa. 
ŻURAROWSKI WIKŁA 5 

Zkelei zoznawał 
lat 29 właścieieł 

  

   

    

   

oskarżony Żurakowski 
skiepiku w Pasieeznej koła 

Stanisławowa, Żurakowski zeznaje nerwowo 
i wikła się w szczegółach, a wielu rzeczy nie 
pamięta. Oświadeza on, że został welągniety 
do nepadu przez nieznanych mu bliżej przy 
wódeów organizacji, że pedczas napadu na 
poczię w Gródku Jagiellońskim miał za 75 
«m tylko pilnowania by nikt nie wszedł na 
korytarz | ewentnałnie tereryzowanie opor- 
nych, jednakże żadnych strzałów nie dał, co 
wodkreśla ze stanowezość Twierdzi dalej, 
że ehery jest na serce wskutek czego często 
palpitaeje i doznaje ogólnego rozstroju €o 
miało rówiież miejste podezas napadu. Po 
daje również, że nigdy dotąd nie strzelał z 
rewoiweru. Oskacżeny podaje szczegóły na 
ogół zgodne z aktem oskarżenia i podkreśla, 
że wciągnięty zastał do akcji przez zakon- 
spirewanyeh przywódców. 

„ODMAWIAM WSZELKICH ZEZN: 

Następnie na salę wprowadzono oskarża- 
nego Danyłyszyna który przybywszy przed try 
bunał oświadczy: „odmawiam wszelkich zez 
nańć, Oskarżony nie chciał podać swego nar 
wiska i uparcie milezał, Oskar. edmówił na 
wet złożenia podpisu pod protokułem śledzt- 

wa. Wobec pewyższego przewodnieząey od- 
czytuje zeznania Danyłyszyna z odnośnych 
ustępów uktów oskarżenia, jednak i teraz 
oskarżony miiczy. 

KOSSAK NIE PRZYZNAJE SIĘ. 

Žkolei przestuchiwno byłego studenia pra 
wa Zenena Kossaka zDrohobyeza, który 0s- 
karžony jest © namawimnie Danyłyszyna i Pi 
łasa do napadu na pocztę. Oskarżony uparcie 
zaprzecza, iakoby kogokciwiek do rabunku 
namawiał. Biłasa zna tylko z widzenia. 

Obrona stawia wniosek o wyłączenie 
Sprawy Kossaka z obecnego proecsu doraźne 
go. н 

Wiszysey oskarżeni zeznawali w języku 
ukratńskim, obrońey. Ukrińey, również sta- 
wiali pytamia i wnioski w języku ukratńskim 
Trubynał i prokurator przemawiali do oskar 

    

        

"żonych w języku polskim. 

Oskarżony Biłas 1 Żurakowski przyznali 
się do winy, natomiast oskarżony Kossak 
sło winy się nie poezuwa. 

Rezprawa trwała do godz. 15, poczem na 
stąpiła dwugodzinna przerwa. 

Gmach sądu ochraniany jest przez poli- 
cję. 

DALSZY CIĄG ROZPRAWY. 

W dalszym ciągu rozprawy, którą wzac- 
wiona © godzinie 17, przewodniezący na wste 
pie utwierdza się w przekonianiu, zapytająe 
<skarżonege Biłasa, czy Danyłyszyn jest istot 
nie tym, który razem z nim brał udział w 
nepadzie, „ponieważ — jak eświadeza, wska 
zująe na Danyłyszyna, — ten pan nie chce ze 
mną wogóle mówić*, Oskarżony Biłas odpo 
wiedział, ke Danyłyszyn jest jego wujem, że 
zna go dobrze i stanowczo twierdzi, że wraz 
z nim dokonał napadu. 

ZEZNANIA ŚWIADKÓW, 

Następnie przewodniczący zamknął prze 
słuchanie oskarżonych i otworzył postępo- 
wanie dowodowe, wzywając przedewszyst- 
kiem św. Marszałlika, naczelnika Urzędu Po 

cziewego w Gródku Jgiellońskim. Świadek 
ten opisuje przebieg napadu. Świadck stwier 
dza m. in. że urząd pocztowy w Gródku 
miał do swej dyspozycji dwa rewołwery, + 
których jeden powinien był znajdować się 
w posiadaniu kasjera, drugi zaś — urzędnika 
pełniącego służbę necną. Gdzie się te rewnł 
wery znajdowały w czasie napadu i ezy któ 
ry z urzędników zrobił z nieh użytek — nie 
wie. — Następnie zeznawał św. Tomkow, lat 
46, kontroler poeztowy. Jeden z bandytów, 

ka (2 przedst.), Wołkowysk (2 prz.), 
Lida, Nowojelnia, Mołodeczno, Wilej- 
ka Powiatowa, Głębokie, Postawy i 
Nowo-Święcany. W wielu z tyn 
miejscowości w braku „Ognisk*, ko- 
rzystano także z sal prywatnych i in- 
nych. W ciągu 22 dni (do 26.VI) — 
27 przedstawień (5 popoł. dla młodz. 
szk.). Przebyto 2191 klm., czyli pr..e- 
c'ętnrie 104,3 klm. dziennie, Frekwen- 
cja wyniosła 5485 osób, co stanowi 
81%, zapełnionej w downi (sale miesz 
czą do 300 os.). Ceny biletów 50 gr. 

do 2 zł. 50 gr. Dla młodzieży, woj: 
wych i członków „Ognisk* po 25 gr. 

Drugi objazd w dn. 13, 14 i 15 
ub. m. objął tylko 3 miejscowości —- 

Dukszty, Brasław i Druję. 
Przyjęcie wszędzie zespół znajdo- 

wał niezwykle serdeczne. Witano go 
owacyjnie i nie chciano wypusze-ač. 
Żegnano z żalem, który łatwo zro- 
zumiieć każdemu, kto zna te odludzia, 
gdzie poza wspomnianym już, zespo- 
łem ukraińskim Rudenki (niedawno 

obchodzącym 10-olecie swojej pracy!, 
który dociera prawie wszędzie, żaden 
godziwy teatr nie zagląda. 

Społeczeństwo zatem szeroko 0!- 
wiera ramiona na przyjęcie każdego, 

dobrego zespołu objazdowego. Jak się 
OdRoszĄ władze? Różnie, chociaż na- 
ogół życzliwie. Takie wypadki jak w 
Łunińcu, gdńie referent bezpieczeń 
stwa starostwa, z. powodu niewypel- 

nienia jakichś tam bagatelnych for- 
malności, posyłał policjanta na pięć 
minut przed przedstawieniem z naka- 

   

      

Nr. 290 (2632) 

Posiedzenie parlamentarnej 
grupy ludowej BBWR. 

W związku z konferencją parla- 
mentarnej grupy ludowej BBWR z 
wiceministrem Kozłowskim w spra- 
wie spółdzielni rolntzych, na wczo- 
rajszem posiedzeniu grupy ludowej o 
mówiono tę sprawę w obecności p.“ 

wiceministra. W dziedzinie tej opra- 
cowywane są obecn « projekty ustaw, 

zmierzających do odrodzenia spółdziel 
czości w dziedzinie roln'ezo-handlo- 
wej, która najdotkliw.ej ucierpiała z 
powodu przeżywanego kryzysu gos 

podarczego. 

  

    

Pozatem grupa zajęła się przygoło 
wywaaniem konkretnego materjału w 

sprawie wypadków niesłusznego wy- 
m.aru podatku dochodowego rolnego, 
a to dla przedstaw'enia min sirowi 
skarbu zgodnie z zaleceniem p. prem- 
jera i stora, którym delegacja 
sprawy te omawiała. (I kra). 

SR RSD AAS AED TSRS 

Nieszkodliwy, roślinny, nietłusty 

najiepszy z pudrów, to 

tr ADAM 
o miłym, subtelnym zapachu, 
doskonale przylega, nie niszczy 
ery, nie zatyka por skóry, 

a nadaje jej matową delikatność 
i świeży młodzieńczy wygląd. 
Cena dużego pud. 2.50, mał. 1.50. 
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W. KIEWLICZ i S-ka 
Wiino, Mickiewicza 19, tel. 1-46 

WĘGLA GÓRNO- 
ŚLĄSKIEGO 

KONCERNU GIESCHE sP. Akc. 
Dostawa natychmiastowa w szczelnie 

zaplombowanych wozach 

Hurtowa i Detaliczna Sprzedaż 
WĘGLA I POZEW OE ROWEe?. 

amkewa 18 
„Centroopa Telefon 17-90 

POEPNCZWSZKIEWONYKCEECAZOATUPOW ZFA GII: WSR Z PEWOPOCOE 

z maską na twarzy, kazał mu podezas rabun 
ku pieniędzy położyć się na ziemi, pilnujae 
aby się nie ruszał. — Gdy po wyjściu napast 
ników cehelał telefonować 0 pomoe, okazało 

się, że połączenie telefoniczne było przer- 

wane. Następny świadek Grabiński, lut 33, 
aplikant adwokacki, w chwili napadu nada 
wał listy w budynku pocztowym. W kryty 
cznym momeneie npadło na niego 3 napast- 
ników, z których jeden zaczął strzelać. Gra 
blński został lekko ranny w nogę. Św. Sztom 
browski, lat 18, uczeń seminarjum . zeznaje, | 
że 30 Mstopada, gdy wysiadł na staeji kołe- 
jowej w Gródku, ujrzał 2 osobników. W; jed 
nym z nich rozpoznał znanego mu z Gród 
ka akademika, Kuspisza, Z pośród oskarże 
nych nie poznaje nikogo. Św. Mathauser, - - 
urzędnik sądowy, również nie peznaje wśród 
eskarżonych nikogo. Św. listonosz Kałużny. 
łat, 48, podczas nspadu sortował pieniądze, 
usłyszawszy strzały, uciekł do binra naczeł 
nika urzędu wraz z kontrolerem Stebłewskim 
zamknął drzwi za sobą i usiłował połączyć 
się z komisarjatem policji. Jednak połącze- 
nie było przerwane. Zaznawali wreszcie Św. 
Paczek, który w dniu napadu spotkał na 
dworcu dwóch osobników w czapkach aka- 
demiekich, oraz św. Katarzyna Żuk, która w 
ehwii napadu znajdowała się nazewnątrz 
budynku. Zobaczyła ona 8 — jak mówi -- 
akademików, widziała, jak weszłi do urzędu 
przez główne wejście i boczne, Później sły- 
szała strzełaninę i krzyki. Po napadzie wi- 
działa 8 osobników. ueiekających przez par 
kan na pele, WŚród oskarżonych peznaje Bi 
łasa i Danyłyszyna. 

Na tem przewodnicząey przerwał rozpra 
wę, odraczająe ją do godziny 10 dnia 18 bm. 

zem niedopuszczenia doń, gdy już pu- 
bbiczność była na sali, wszyscy akto- 
rzy ucharakteryzowani, — należą do 
odosobnionych. _Najsympatyczniej u- 
stosunkowały się starostwa postaw- 
skie i głębockie. 

Jedną z dokuczliwości urzędowych, 
ogólnej natury, jest powszechny 11: 
który także przyczynia się znakom- 
cie do wytępienia teatru amatorsk e- 
złotowy podatek (opł. stempli i t. p.!. 
go na prowincji. Ceny biletów na jego 
przedstawienia są zazwyczaj mini: 
malne, tak że często przy niiezłej frek 
wencji kasa wynosi zaledw'e ok. 30-u 
złotych. Jeśli z tego odpadnie 11 na 
rzecz skarbu, powstaje nieuchronnie 

deficyt. Na domiar złego dowiaduje- 
my się z „Dz. Urz.* Kurat. Okr. Szk. 
Wił z dn. 1 VI br. że w myśl ostai- 
niej zmiany w ustaw'e stemplowej 

przewidziane poprzednio uwołnienie 

od tych opłat, choćby dochód był cał- 
kowicie na cele społeczne, oświatowe 
it. p., zostało uchylone. „Dwie są na 
świecie rzeczy pewne: śmylerć i poda- 

tek* — jak mawiał Napoleon. 
Inną biedą w tej dziedzinie jest 

lo, że nigdy się nie wie jaka będzie 
w danej miejscowości wysokość po 
datku, poza owemi 11-u złotemi. Wa- 
ha się ona od 5 do 10%, brutto. Tu 
jest podatek komunałny, ówdzie opia 
ta na bezrobotnych (ostatnio wpro- 
wadzona wszędzie) gdzieindziej na 

Czerwony Krzyż, LOPP. etc. Haracze 
te musi opłacać nawet ten, kto ma 
słają koncesję od władz wyższych. 
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WIEŚCI |! OBRAZKI Z KRAJU Samobójstwo inž. A. Przygodzkiego. 
Ujawnienie miejsca, w którem opadł meteoryt 

We wczorajszym numerze „Kurjera* do- 

dosiliśmy już © opadnaięciu w gminie rudzi- 

skiej, w okolicy wsi Klepacze ogromnego 

meteoru. 

Zarządzone poszukiwania doprowadziły 

© dniu wczorajszym do ujawniania miejsea 

gdzie meteoryt spaudi, 

W zagajniku odległym a 8 kiłometrów cd 

"wsi Klepacze natrafiono na znacznych rozmia 

rów dół © Średnicy ponad 10 metrów i znaez 

nej głębokości. Dołu tego, jak stwierdzają 

zgodnie okoliczni mieszkańcy, poprzednio 

mie było, wobec czego nie ulega wątpliwości, 

<że tu się zarył cpadły meteoryt. Wiobee 0!- 

brzymiej siły, z jaką meteoryt zarył się w 

ziemię powstał silny huk, który tak przestra 

sszył włościan, zaś sam mateoryf głęboko za 

Żywcem pogrzebani 

rył się w ziemię. Z pobłiskieh drzew i krze 

wów pozostały jedynie strzępy. 

Rozmiary wyrwy, w której mogłoby się 

łatwo zmieścić 5 furmanek, Świadczą o roz- 

miaraech opadłego meteorytu. 

W. dniu wezorajszym do miejsea tego uda 

wały się prawdziwe pielgrzymki włościan, ko 

mentujących rczmateie to niezwykle i nieno 

tcwzne w naszych miejscowościach zjawis- 

ko. 

Nałeży też sądzić, że w najbliższym cza 

sie na miejsce wypadku wyjedzie specjalna 

komisja złeżona z przedstawicieli świata nau 

kcwego, ped której kierownictwem rozpocz 

nie się wykopywanie meteorytu, w celu jego 

zbadania. 

w głębokiej studni. 
24 godziny pod ziemią. 

We wsi Mejrany pow. brasławskiego pod 
«zas budowy głębokiej studni dwaj robotniey 
Stanisław Marcinewicz i Antoni Gawluk z0- 
stali zasypani ziemię i przygnieeeni caiem 
rusztcwaniem, kióre na nieh spadło. Poczat 

Kkowu akeja wydobycia robotników była bez 
skutee i obawiuts się że ruhatniey zosta 
ną wduszeni. 

  

Dopiero po sprowadzeniu kilku saperów 
dnia następnego „żyweem zasypanych ro- 
hotników* zdołano uratować. Robotników 
wydobyto zupełnie nieprzytomnych i bez 
eznak żyeja, Bepiero po godzinie zdołano 
przywrócić ich do życia. — Skierowano ich 
du szpitała. (e). 

S 

Meżodeczno. 
PODZIĘKOWANIE. 

Wydział Wykonawc 
sritetu Spraw Bezr 
miejszem składa s 
pp. Nagrabeckiem 

  

Powiatowego Ko 
w Mołodecz i 

  

   
   

     

       

  

   
   i R., Brudnemu | 

от piekarń z te 
Mołodeczna. którzy na apel Komrite 
do it ć zagadnie 

największej 
У i przyszli ze 
pomocą, ofiarowując na okres ^ 

dzeniu swem w dnin 8 
32 roku na ceł powyższy chleha 

klg. 121. 

  

      

      

    

   

    

obywatelski czyn je- 
składa „Ser 

ę, że god 
het- 

Za lak cenny i i 
<8zcze raza wydz. y 2 

deczne Bóg zapłać” 4 wyraża nudzi 
«ty ten przykład z pewnością znajdzi 
nych naśladowców u reszty społeczeńs 

       

    

twa 

#а Wydział Wykonawczy 
Asojetsoq wisowelg "RposozjĄ 

Obszewski. 

Z pogranicza. 
JDWIAJ SŁUCHACZE WYŻSZEJ SZKOŁY SO- 

WIECKIEJ ZBIEGŁI DO POLSKI. 

Z pogrnicza donoszą, iż wczoraj rano na 
<adcinku granicznym Radoszkowicze na teren 
polski zbiegło dwóch cbywałeli sowieckich. 
sSą to Maksim Bajaakow i Andrzej Daniłe- 
wicz, oboje słuehaeze wyższej szkoły techni 

  

Rozporządzenie łowieckie. 
W) drodze urzędowej ogłoszono cztery 

wrozporządzenia ministra rolnictwa i reform 
wolnych w sprawach łowieckich. 

p. iNa mocy rozporządzeń zabroniono cał 

     
    

  

   

      

*kowicie polowania na łosie — byki, dropie 
i dropie — kamionki (strepetyj. Dla dzików 
wprowadzono czas ochronny 

  

«miesięcy w roku, tak iż polowania na te z 

rzęta dozwolone są jedynie w czasie od 1- 

marca do 30 kwietnia każdego roku. Na 

*i polować wolno od dnia 1 grudnia do dnia 
15 lutego każdej zimy, a na kuny leśne ftu- 
smaki) i na norki polować wolno od dni: 
-grudnia do dnia 28 lutego każdej zimy. 

Na mocy jednego z tych rozporządzeń ro” 
«szerzono czas ochronny na wiówiórki; tak iż 
polowanie na te zwierzęła dózwolone jest o- 

Wecnie tylko w okresie od dn. I grudnia d: 
dnia 28 lutego ej simy. 

Połowanie na sarny kozy oraz samice 
„jelemia i daniela dzwolone jest w czasie uł 
„dnia 16 stycznia do dalia 15 lutego każdego 
woku, a polowanie ną bażanty — kury оё 1 
«do 30 listopada każdego roku. (Iskra). 

Zwiedzanie prac w Bazylice 
wileńskiej. 

Oddział Wileński Połskiego Tow. Krajo- 
znawczego zawiadamia, że w niedzielę dniu 
18 grudnia o godz. 1 w południe odbędzie się 

33 wycieczka na teren prac konserwacyjnych 
w Bazylice. ю 

Pumkt zborny przy dzwonnicy kaltedral- 
mej. Wstęp dla członków Pol. Tow. Kra 
jjoznawczego bezpłatny, goście „płacą 80 gr 

Li 2 TE 

Popierajcie Przemysł Krajowy! 

  

     

    

   

    

  
   

  

Jest to przelewanie z pustego w pró 
%Żne, gdy chodzi rfie o jakąś zarobko- 
"wą szmirę, a o naprawdę kulturamą 
imprezę i jesł niezmiernie pożądane, 
aby to zostało w jakiś, sgodny ze 
zdrowym rozsądkiem, sposób uregu- 
łowane. 

A teraz sprawa ostatnia. Od po- 
<zątku sezonu, niema!, istnieje nowa 
impreza objazdowa stworzona pr 
«dyrekcję teatrów w iWinie. Jest więc 
stały teatr wędrowny, na wysokim po 
ziomie, ludzie pełni zapału i dużej 
"wytrwałości... jeśli dotychczas jeszcze 
wtych warunkach pracują. Warunki 

są istotnre — fatalne. Trzeba być аК- 
torem, czyli artystą szczególnie dv 
swojej sztuki przyw m, żeby to 
znieść i zespół! „Ognis! i „Reduty“ 
podróżowały sobe + komfortėm. 

Mialy pullman, choćby Iil-ej klasy. 
ale wyłącznie dla siebie. gdzie na z»- 

branych w drogę sienniknch. czy ma- 

teracach, członkowie yespołu mogl 

wypocząć w dradze mo męczącym 
dniu. Koszły takiego przejazdu byly 
niewielkie i słusznie, ze względu na 
częściowo wyłuszezone już znaczenie 
teatru objazdowego na naszych zie. 
aniach. Jak podróżuje obecny zespół 
ieatrów miejskkech w Wilnie? 

Mimo usilnych strań w Min. 
munikacji otrzymał zaledwie 
zniżki. O osobnym wagonie niema 
mowy. Kosztuje on fantastyczną dla 
zespołu sumę. Trzeba się tłue po na- 

cy trzeciakiem, po pelnym trudów 
dmiu. O Śnie 4 wypoczynku trudno 

   

    

      ка 

Ko- 
о 

  

  

  

cznej w. Mińsku, Puwód ucieczki narazie nie 
wiadomy. + 

TAJEMNICZY PRZYBYSZE. 
= 

Na pegraniezu pslsko—litewskiem ostat- 

nie zatrzymano kiiku osobników, przybyłych 
nielegalnie z terenu Litwy. Osobmiey ei nie 
mogą wytłumaczyć swego pobytu na terenie 

pelskim, wobce czege skierowano ich do dy 
spozycji władz Siedezych. 

POZYTYWNY REZULTAT GRANICZNEJ 
KONFERENCJI POLSKO — LITEWSKIEJ. 

Kcnfereneja graniezna połsko-litewska w 
sprawie przesunięelia bezprawnie wiech gra 

nicznych przez patrole litewskiej straży gra 
nieznej, która odbyła się na odcinku Dzier 
newe (Łeździejej doprowadziła do porozn- 
mienia. Łitwini zgodzili się na ustawienie 
zpowrotem wieeh granicznych. 

ZAMACH NA PATROL CZY.. NA WALKA. 

Ukiegiej necy na odcinku  granieznym 
Miehniewicze de przechodzącego patrelu K. 
Q. P. uiezaani sprawcy oddal kilka strzałów 
rewtciwerowych. Na szczęście nikt z żołnie 
rzy mie ueierpiał. Przeprowadzone dochodze- 
nie ustaliio, iż strzałało dwóch osobnikėw, 
ukrytych w zaroślach, znajdujących się ko- 
ło wsi Stłańkń, 

Jednego z esóhników zatrzymano, Oka- 
zał się nim Marczyk Bazyli, który oświad- 
czył iż strzełał nie do parełu tylko do wilka 
(W; istocie we wsi tej wiłki ostatnio porwa 
ły kilka szłuk żywego inwentarza). 

Zatrzymanego skierowano do dyspozycji 
władz. 

Grudzień r. b. zaznaczył się w 
Wilnie falą samobójstw, które przy- 
brały charakter prawdziwej epidemji. 
Jeszcze nie minęły echa samobójstwa 
L. Unieehowskiego, gdy popełnił sa- 
mobójstwo St. Ciozda dyrektor Pol- 
skiej Macierzy Szkolnej, nastepnie se: 
kretarz Szkoły Technicznej O. Iwasz- 
kiewiez i szereg innych mniej znanych 
esńb jak w dniu wczorajszym, w g0- 
dzinach perannych w mieście gruch- 
nęla wieść © newem samobójstwie, 
Tym razem pozbawił się życia wy- 
strzałem z rewolweru w Skroń kie- 
rownik Oddziału Drogowego Dyrek- 
eji Robót Publieznych przy Wileń- 

skim Urzędzie Wojewódzkim znany 
w szerokieh kołach towarzyskich inż. 
August Przygodzki. 

Q samohkójstwie tem otrzymujemy 
następujące szezegóły: 

W PRZEDDZIEŃ TRAGEDJŁ 

Jak opowiadają współpracownicy 

trasieznie zmarłego. w przeddzień sa- 
mobójstwa nieznać było na inżynierze 
żadnych chjawów tragicznego posta- 
nowienia. Jak zwykle przyszedł do 
urzędu rano. załatwiał sprawy i dlu- 
so knnferował z kierownikiem Dy- 
pekeji Robót Puhlieznych inż. Zuhe- 

m. Jedynie przed końcem u- 
rzędowania skarżył się na okropny 
ból słowy i twierdził, że w pekoju 
panuje czad. Tem niemniej skończył 
urzędowanie i opuścił biuro jako je- 
den = ostatnich, 

  

    

STRZAŁ W GABINECIE, 

Wezoraj inż. Przygodzki, jak zwy- 

kie wstał około godziny 7, zjafdł Śnia- 
danie, poczem około godziny 8 poże- 
gnał się z żoną, udające się do binra. 
Pe chwili powróci! jednak ze stho- 
dów i wszedł do gabinetu, skad 
wkrótee 

ROZLEGŁ SIE HUK STRZAŁU 
REWOLWEROWEGO. 

Na odgłos strzału do gabinetu 
wbiegła żona oraz domownicy, którzy 
znaleźli go siedzącego w fotelu z prze- 
strzeloną czaszką.  Nadbiegli na 

zęty przez domowników  aiarm 
sąsiedzi zawezwali na miejsee wypad 
ku pogotowie ratunkowe. Lekarz 

STWIERDZIŁ ZGON. 

Zwłoki samobójcy zabezpieczono 
na miejsen do dteyzji władz sądowo- 
śłedezych. 

  

JAKI BYŁ POWÓD? 

O samobėjstwie inżyniera Przy- 
gedzkiego niezwłocznie pawiadomio- 

no Urząd Wojewódzki, gdzie windo- 
mość ta wywarła wśród współpracow 
ników tragicznie zmarłego ogromne 
wrażenie. Władze wojewódzkie zarzą 
dziły przeprówadzenie natychmiasto- 
wej rewizji ksiąg oddziału znajdują - 
cego się pot bezpośredniem kierowai/- 
ctwem zmarwiego. Rewizja ta, która 
trwała przez kilka godzin upewniła 
miarodajne władze, że 

  

  

ŻADNYCH NADUŻYĆ W. JEGO OD- 
DZIALE NIE BYŁO. 

Jak się dowiadujemy 
misradajych 
POWCIHOM SAMOBÓJSTWA BYŁA 

HEMOŻNOŚĆ WYLICZENIA SIĘ Z 
SUM TOW.  PRZECIWGRUŹLICZE- 

Go 

którego Ś. p. Przygodzki był skarbni- 
kiem, przed Komisją Ministerjalna, 
badającą rachunkowość  Towarzyst- 
wa. 

Należy zaenacz 

źródeł ze 

       
   

    

Że zmarły poza 

pracą biurową wiełe poświęcał ezasu 
działalności społecznej. Był on wiee- 
prezesem Stowarzyszenia Techników 
Polskich, sktywnym członkiem T-wa 
Przeciwgruźliczego oraz innych orga- 
nizacyj o charakterze społcezno-filan 
tropijnym. 

FATUM NAD RODZINĄ ZMARŁEGO. 

W cstainich latach nad rodziną 
zmarłego jzaciążyło jakieś tragiezme 
fatum, Przed paru laty zginął rów- 
nież tragicznie syn jego student U. 
S. B. z odniesienej rany w pojedynku, 
nieee później jedna z córck zaehoro- 
wała na t. zw. galopujące suchoty 

i po krótkim przebiegu choroby 
zmarła. 

_ Zmarły osierocił żonę i jeszcze 
dwoje dzieci: syna studenta i córkę 
studentkę. : 

KONDOLENCJE. 

W dniu wczorajszym rodzinę 
zmarłego odwiedził dyrcktor Robót 
Publ. inżynier Zubełewiez, który w 
imieniu swojem oraz współpracowni- 
ków złożył rodzinie kondołencje. (C) 

  

OSTRZE i i 

Z wyroku „Din Toiry“. 
Porżnięcie złodzieja na ul. Kijowskiej 

Wi dnia wezorajszym w godzinach p. p. 
przechodnie uliey Kijowskiej byłi świadka 
mi krwawego zajścia. 

Do przechodzącego ulieą jakiegoś meż ° 
czyżny pedbiegło trzech osobników, z których 
jeden wydcbytym nożem zadał napadnięte- 
mu kilka uderzeń w okoliey głowy i szyi, 

cm wszyscy trzej zbiegli, Krwawe zaj- 
e rczegrało się z tak szołoną szybkością, 

że gdy Świadkowie tej krwawej sceny oeblo- 
nęli z przerażnia napastnicy zbiegli. 

Rannego niezwłocznie przewieziono da 
szpitala żydowskiego. Ranny otrzymał kilka 
ciósów w głowę i szyję przyezem w jednem 
micjseu ma przebitą arterję. Ze znaleeio- 
nych przy nim dekumentów ustalono, że jest 
to niejaki Chaekiel Milsztejn zawodowy zło 
dziej i włamywacz, zuany w świecie złodziej 

   

    

  

STACJA 

ładowania i obsługi 

akumulatorów 
Baranowicze, Nowogródzka 2 

(Szeptyckiego 49) Telefon 1-95. 

Na tełefoniezne żądanie zabiera aku- 
muktory do ładowania oraz odsyła 
do mieszkania po naładowaniu tako 
wych, a na żądanie wysyła również 
akumul. zamienne. Solidnie wykonuje 
naprawę sprzętu radjowego. Obsługa 
Szybka i fachowa. Ceny bardzo niskie 

        

    
    
    
         

    

Wykrycie zakonspirowanej mennicy fałszywych monet. 
Znajomi „Bas Szewki“.—Worek z fałszywym bilonem —Sensacyjny wynik rewizji w war- 
sztacie ślusarskim.—Chciał „zarobić” na wyemigrowanie z kraju. —Zdradzieckie 10 gramów 

Ostatnio w Wiłnie ukazała się w obiegu 

znaczna ilość fatszywego bllonu. Nie było 

prawie dnia, żeby nie notowane wypadków 

usiłowania puszezenia w obieg fałszywych 

monet. 

Ukazanie się w mieście tak znacznej ilo- 

ści fulsyfikatów nasunęło polieji przypuszeze 

nie, iż fisbryka fałszywych pieniędzy znajdu 

je się w Wiilnie, Z całą więc energją zabrała 

się policja do ujawnienia fabrykantów fałszy 
wega bilonu. 

W wyniku diugotrwałych obserwaeyj wy 

działowi Śledęzemu udało się wpaść na trop 

kołporierów. Aresztowani zostali Basia Ka- 
ganowa znana pod przezwiskiem Bas Szew- 

ki, jej koehanek Rubin Angelik eraz jej sub 

lokatorka Etla Litwin. Podezas badań aresz 

towani uporczywie twierdził, że fałszywe pie 

niądze znalazły się zupełnie przypadkowe w 

ich pesiadaniu i że w żadnym kontakcie z 

tabrykantami fałszywego biłonu nie są i nie 

byli. 
Nie dając wiary ich twierdzeniom połieja 

wytrwale nadał prowadziła dochodzenie aż 

wreszcie odniosła nielada sukces, 

Przedewszystkiem ustałono, iż Basia Ka- 

gan przed zresztowaniem utrzymywała kon 
„takt z niejakim Szają Eljaszewiezem właści 

    

marzyć. Pomimo „trzeciaka” i owyc! 
50-u о, 'mpreza jest deficyiowa, tak 
wielkie sumy pochłaniają przejazdy 
przy znacznych odległościach na na- 
szym teren'e. Ceny b łetów muszą być 
bardzo przystępne. Przedstawienie w 
Duksztach daje 94 zł. Podróż z Dukszt 
do Postaw zespołu į  dekoracyj 
kosztuje właśnie tyle. A inne koszty? 
Zupełnie w danym wypadku bezsen- 
sowne wspomniane już, haracze po- 
datkowe, a wyżywienie zespołu =tc. 
Idjotyczne jakieś błędne koło. To na 
lo Min. W. R. i O. P. daje teatrom 
subwencje, żeby je zjadało Min. Ko- 
munikacji. A gdzfe praca artystycz 
na? Gdzie słarania o podwyższenie 
czy utrzymanie poziomu tej pracy? 
Wszystko ginie w tym biurokratycz- 
nym łańcu warjatów. To w czki 
ucznowskie mogą otrzymać 75*/, zn 
żki, ne może dostać ich teatr, który 
w czasie swojej podróży daje szereg 
częściowo nawet bezpłatnych przed- 
stawień dla szkół. Że też te wszystkie 
centrale biurokratyczne są tak'e mar- 
twe tak nie umieją zrozumieć potrzeb 
peryferyj. A są one bardzo wtelkie. 
Czy pisać jeszcze o znaczeniu kuliu- 
ralnem teatru? Przypatrzmy się temu, 
co czynią dla niego bolszewicy! Ju 
doskonale to znaczenie zrozum eli i 
ocenili wysoko. U nas? Zatrważająca 
krótkowzroczność u nawet Ślepota. 

S. Z. KL 
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€ielem mechanieznej 6lusarnį i kuźni przy 
ulicy Treekiej Nr. 6. Nasunęło to przypusz 
czenie, iż 65-letni Szaja Eljaszewiez ma ja 
kiś związek ze sprawę fałszywych monet. — 
Ale przeprowadzona w mieszkaniu jego rewi 
zja nie dała żadnych „wyników. Dalsze obser 
waeje ustaliły jednak, iż do Eljaszewicza 
przyjeżdża ezęsto kuzyn jego, niejaki Abram 
Eljaszewicz, stale zamieszkały w Wiszniewie, 
rzekomo handlarz wiejski. 

Nad Abramem Eljaszewiczem zarządzono 

ścisłą obserwaeję w wyniku której zatrzy- 

mano go w jednem z miast prowinejonał- 
nych na gorącym uczynku usiłowania pusz- 
czenia w obieg fałszywych pieniędzy. POD- 

CZAS REWIZJI W! HOTELU, W. KTÓRYM 
ELJASZEWICZ ZATRZYMAŁ SIĘ UJAW- 

NIONO WOREK Z PRECYZYJNIE WYKO- 
NANEMI FALSYFIKATAMI 2 I 10 ZŁ. A 
BYŁO TEGO 68 SZTUK. 

Wzięty w krzyżowy ogień pytań Abram 
Eljeszewiez przyznał się, iż falsyfikaty !e - 
dał mu jego kuzyn Szaja Eljaszewiez zamiesz 
kły w Wilnie przy uliey Troekiej Nr. 6. W 
związku z tem w mieszkania Eljaszewieza 
przeprowadzono ubiegłego wieczoru penow- 
nie rewizję, któru tym razem dała nadspo- 
dziewane rezultaty. = W wazsztacie, wśród 
odłanmków żelaziwa i innych śmieci ujaw- 
nicne nzwpół złamane sztampy oraz odlewy 
do fabrykowania fałszywych 10 oraz 2 zł. 
starego i nowego typu. 

Podezas badania Szaja Eljaszewiez otwar 
cie przyznał się do wszystkiego. Oświadczył 
on, iż stałszował 200 monet 2 zł, nowego ty 
pu, kiikadziesiąt monet .16 zł. oraz pewną 

ilość 2 zł. monet starego typu. Według jego 
słów chciał on w ten sposób zebrać większą 
sumę pieniędzy, by móc wyemigrować do in 
nego kraju, ponieważ tutaj powodziło mu się 
ostatnio bardzo źle. 

eu ai i a Į 

Ženująca sprawa. 
Dwie oskarżone. Starsze poważnie zacho- 

wująee się kobiety o nieokreślonem zajeciu. 
Właściwie mają zajęcie, ale jakieś dziwne... 
powiedzmy szezerze żenujące, Obie są właś- 
cieielkami, jeżełi można użyć tego ckrešie- 
nia, popularnych w Wilnie domów publiez- 
nyeh. Popularnych oczywiście w pewnych 
sferaeh i wśród ludzi odpowiedniego gatun 
ku. Jedna z nich prowadziła zakładzik na 
wileńskiej ułiey „potępionyeh dusz* na Sof- 
jamikaeh. Jest to Sora Kapłan. 

Druga opiekowała się dziewczynkami w 
podobnem przedsiębiorstwie przy ulicy Je- 
zlornej.Ma lat 70. Nazywa się Sora Szapiro. 

Dwie odrębne sprawy. Przewód przy 
drzwiach zamkniętych, bo w obu sprawach 
figuruje ertykuł 524: — stręczenie do nierzą- 
du osoby płel żeńskiej, nie mającej 21 roku. 
Na liście świadków widnieją nazwiska w pier 
wszej 5 dziewcząt, W drugiej 6. 

Sylwetki morałne oskarżonych zarysowu 
ją się więe coraz wyraźniej. Można jaż w ru 
bryce zawód wypisać: pośredniezki. Między 
„panami*, a nieświadomemi życia i gnębio- 
nemi przez nędzę dziewczynami. 

Br, ciemne typy. 
Nieznamy argumentów, jakie wysuwał 

w ich obronie mecenas — obrońca. Wiemy 
tylko, że sąd nie podzielił ich. Uznał winę 
askorżonych za udowotnioną i skazał każda 
na 2? łata więzienia. Włod. 

Żena jego była jednak przeciwna temu i 

pod jej wpływem zaniechał dalszej konknren 

cji z mennieą państwową wobee czego poła- 

mał sztampy i porznełł „ten brudny interes*. 

Szaję Eljaszewieza oraz kuzyna jego Ab- 

rama esadzono w więzieniu de dyspozycji 

władz sądowych. 

Połieja prowadzi dalsze dochodzenie ce- 

lem ujawnienia ewentualnych współników o- 

raz kełperterów, którzy byli na ieh usługach 

Fałsyfikaty wykonywane przez Eljaszewi 

cza są niezwykle debrze wykonane. Sfał- 

szowane 10 zł, można poznać jedynie po zwa 

żeniu bówiem ważą © 10 gramów mniej niż 

prawdziwe. — (e). 

Kiedy Z. A S. P. uruchomi 
kino w Wilnie? 

Dowiadujemy się, że ZASP. dąży 
do jak najszybszego  uruchomien'a 
kina w Wiłnie, które mieścić się bę- 
dz'e w lokalu sali miejskiej. W związ- 
ku z tem we wspomnianym lokalu 
prezprowadaną już jest instalacja nie- 
zbędnych urządzeń. W tych dniach 
ma przybyć i zostanie zainstalowany 
zakupiony aparat dźwiękowy. 

Uruchomienie kina nastąpi w p'er 
wszych dniach stycznia r. prz. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Wielki Pohulanka. Popołudnió- 

wka „Szwejka*. Dziś, w niedzielę dnia 18 go 
bm. o godzinie 4 pop. jedyne przedstawienie 
popołudniowe „Artystycznego Tournee“ z 

dyr. L. Czarnowskim i L. Wyrwiczem na cze 
le. * 

Grana będzie znakomita sztuka Haszeka 
„Dzielny Wiojak Szwejk“. 

O godz. 8 w. w niedzielę pożegnalne przed 
stawienie „Dziełnego Włojaka Szwejka” 

— „Zygmunt August* po raz ostatni — 
każe się na scenie Teatru Wielkiego w pe 

niedziałek dnia 19 bm. o godz. 8 w. CENY 
ZNIŻONE O 50 PROC. — Wiorek i dni na 
stępnych „Sprawa Dreyfusa'. 

— DZIŚ bezpłatny poranek „Niebieskie- 
go Płąka* dla najbiedniejszych dzieci Wil- 
na, 

— Nowcroczny upeminek dla Prowincji 
— Będzie nim kapitalna sztuka Gabrjeli Za- 
polskiej „PANNA MALICZEWISKA*, z która 
w dniu 2 stycznia 1933 r. wyrusza Stały Tsatr 
Objazdowy Teatrów Miejskich ZASP. w Wił 
nie na artystyczne tournee po Wileńszczyź- 

nie. : 
— Teatr Muzyezny „Lutnia*, Występy 

Janiny Kulezyekiej. Dziś Teatr „Lutnia* czym 
ny będzie dwukrotnie, Po południu o ogdz. 4 

ł wieczorem o godz. 8,15, ukaże się po ce- 
nach zniżonych wspaniale wystawiona i me 
lodyjna operetka Kalmana „Fiołek z Mont- 
martre'u. Rolę tytułową kreuje znakomita ar 
tystka Janina (Kulczycka, której piękny głos 
i niezrównana gra porywa słuchaczy. 

Pragnąc uprzystępnić poznanie tej operet 
ki szerszej publiczności ceny miejsc na obyd 
wa ie widowiska zostały zniżone. 

— Audyeja Połskiego T-wa Muzyki Współ 
czesnej. Dzisnaj w niedzielę dnia 18 grudnia 
rb. w lokalu Zw. Literatów przy ulicy Ostro 
bramskiej 9 odbędzie się audycja T-wa Mu- 
zyki. Współczesnej. 

Początek punktualnie o godz. 8 wiecz. 

   

skim ped przezwiskiem „Chackele mamzer*. 
Widrožone dochódzenie połityjne wyjaśni 

ło też wkrótee, że napadu na Milszetjna doko 
nali złodzieje na mocy wyroku sądu złodziej 
skiego zw. popularnie „Din Tojra*. 

Ostatnio pomiędzy Milsztejnem, a jego 
kolegami „po fachu* Lejbą Abramowiczem, 
Jankielem Sznajderem i Hirszem Szufjanem 
wynikły nieporczumienia na tle podziału lu 
pów. Z tego też powodu edbył się „sąd“, na 
którym zapadł wyrok uśmiereenia Milszte;- 
na. 

Spraweów krwawego napadu Szufjana, Ab 
ramówieza i Sznajdera aresztowano. Nałeży 
zaznaczyć, iż Szufjan brał już w swoim czasie 
udział w krwawym napadzie z wyroku „din 
tojry* na złodzieja Korolkowa, którego posą 
dzano, że jest konfidentem połicji (e). 

RADJO 
NIEDZIELA, dnia 18 grudnia 1932 r. 

10.05: Nabożeństwo; 11.58: Czas; 143,10: 

Kom. meteor.; 12.15: Poranek symf. z Filh.; 
Znaczenie społeczne budowy małych miesz 

— odczyt; D. c. poranku; 14.00: Kom. 
roln.; 14.05: „Echa leśne* — odczyt; 14.35: 
Muzyka; „Jakie korzyści daje spół 
dzielcza przeróbka mleka* — odczyt; 15.00: 
Audycja dla wszystkich; 15.00: Muzyka poł- 
ska fpłytyj; 15.10: „Literatura ojczysta Jan 
Kochanowski; 16.20: Muzyka polska (płyty); 
15.30: „Największy wróg człowieka — ałko- 
hol“; 15.40: Muzyka połska (płytyj; 15.50: 
„Teatr ua wsi” — pogad; 1600: Audycja dla 
dzieci; 1625: Gwiazdka radjorodzinki; 16.35: 
Polscy kompozytorzy i wykonawey (płyty); 
1645: Wispoinnienie o śp. prof. A. A. Kryń 
skim; 17.00: Koncert; Komunikaty; D. r. 
koncertu; 17.55; Program na poniedziałek; 
18.00: I koncert muzyczny rozgłośni Wiileńs 
kiej dla dzieci i młodzieży; 18.50: „Smuga 
duszy* (o Eleonorze Duss) — felj.; 19.10: 
„Sport i moda* z cyklu „Kobieta ma głos*, 
19.25: Słuchowisko; 20400: Audycja muzyki 
współczesnej; 21.15: Wfad. sportowe z Wilna 
i prowincji; 21.25: Recital Śpiewaczy; 22.09): 
Kto wygrał konkurs sportowy IP. R.?; 22.15: 
Muzyka taneczna; W przerwie kom, meteor. 

      

    

PONIEDZIAŁEK, dnia 19 grudnia 1932 ;. 

11,40: Przegląd pras. Kom.meteor. Czas. 
12,10: Muzyka z płyt. 13,20: Kom. meteor. 
14,40: Program dzienny. 14,45: Muzyka nie 
miecka (płyty). 15,15: Giełda rolnicza. — 
15,25: Audycja dla dzieci. 15,55: „Muzyka w 
Wfiinie* — pogad. 16,15: Zapomniane płyty. 
16.25: Lekcja francuskiego. 16,40: „„Narciarst 
wo wileūskie“. 17,00: Recital totep. Komuni 

katy. D. c. recitalu. 17,55: Program na wło- 
rek. 18,00: Muzyka lekka. Wiiad. bieżące. D. 

.„ 18,40: Codz. odc. pow. 18,50: Roz 
maitošci. 19,00: „Z literatury gdańskiej” 
odczyt litewski. 19,15: WIil. kom. sportowy. 
19,30: „Na widnokręgu”. 19,45: Pras. dz. rad- 
jowy. 20,00: Skrzynka poczt. techn. 20, 
Transmisja z Teatru Wielkiego w Warsza 
Akdemji ku czci śp. Prezydenta G. Narutowi 
cza. 21,05: Wiad. sport. Dod. do pras. dz. rad 
jowego. 21,15: OPERA z płyt („Werther* — 
Massenetaj. 23,25: Kom, meteor. 23,30: Mu 

zyka tan. { 

NOWINKI RABJOWE. 
GWIAZDKOWY KONKURS. 

Dia pilnych słuchaczy radjowych koncer 
tów dla młodzieży przygotowała rozgłośnia 
wileńska miłą niespodziankę. Będzie to pier 
wszy konkurs, polegający na odgadywaniu 
tytułów utworów muzycznych, które nadane 
zostaną z płyt gramofonowych dzisiaj o go 
dzimie 18. W! konkursie brać mogą udział 
dzieci i młodzież do lat dwunastu. Za naj- 
lepsze rozwiązania wyznaczony został szereg 
nagród w postaci książek obrazkowych, ofia 
rowanych przez księgarnię św. Wiojciecha о- 
raz wiele zabawek, ofiarowanych przez fic- 
mę Borkowski w Wilnie. Będzie to więc pra 
wdziwy konkurs gwiazdkowy dla młodego 
pokolenia radjałuchaczy. 
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MUZYKA WSPOLCZESNA. 

W: niedzielę o godz. 20 Rozgłośnia Wauleń 
ska transmitować będzie 7 Sali Związku 
Literatów w Wiilnie audycję, poświęconą 
współczesnej twórczości muzycznej. W, prog 
ramie „3 pieśni Szalonego Muezzina* — Ka 
rola Szymanowskiego, 2 mty japońskie P. 
Perkowskiego, utwory fortepianowe Skrjabi 
ma i Prokofjewa, następnie Rapsodja na klar 
net, Debussyego i in, Wykonawcy: Walen 
tyna Czuchowska (śpiew), Adela Bayówna 
(fortepian), Sylwester Czosnowski (klarnet) 
Tadeusz Szebigowski (akompanjament). 

NARCIARSTWO WALEŃSKIE. 

Wi poniedziałek o godz. 16,40 sprawozdaw 
ca sportowy Polskiego Radja p. Jarosław Nie 
ciecki, zaprowadzi radjosłuchaczy .zapomocą 
mikrofonu do jednego ze sklepów sportowych 
w Wilnie, gdzie odbędzie się rozmowa na te 
mat najaktnalniejszego obecnie sportu, mia 
mowicie — narciarstwa. 

CAŁY „WIERTHER* W RADJO. 

Tegoż dnia o godz. 20 rozgłośnia warsza- 
wska nadaje operę J. Masseneta „Werther* 
która dotychczas nie była jeszcze nadawana 

*w radjo w całości. Ta piękna, romantyczna 
Opera nagrana została w znakomitej obsa 
dzie z G. Thillem 4 Feraldi w rolach głów- 
nych. < 

RRT RTP AST 

Uczucie przepełnienia, bóle kiszkowe, bó- 
le w bókach, ucisk w piersiach, bicie serca, 
usuwa stosowanie naturalnej wody gorzkiej 
„Frneiszka-Józefa*, usuwając zbytnie prze- 
krwienie mózgu, w oczach, w płucach i serrn 
Żądać w aptekach i drogerjach. 

DZIELNY WOJAK SZWEJK 

w Teatrze na Pohulance. 

„Dzielny wojak Szweżk* jest sze- 
regiem obrazów odzwierc adłających 
moc wesołych przygód czeskiego 
cwaniaka, uslłującego jak najspryt: 
niej się prześlizgnąć wśród niebezpie- 
cznych raf wojny europejskiej. Sztukę 
tę napisał Haszek dla najlepszego cze 
skiego kom ka Bur ana. 

L. Czarnowski, którego Wilno ma 

ło sposobność poznać na gościnnych 
wyst. w lecze jest w rol Szwejka bez 
konkurencynjy. Utalentowany arty- 
sta stwarza bajeczny typ sprytnego 
cwaniaka, płatającego psie f-gle swo- 
im przełożonym, łecz jest przytem tak 
kom'czny « dobroduszny, że aż roz- 
brajający, to też wszystko mu wyba- 
czają jako CK. idjocie. Już sama cha- 
rakteryzacja, sposób ruszania się i 
czeskie akcentowanie słów, jest świe 
ną kreacją p. Czarnowskiego, to też 
każde niemal powiedzonko Szwejka 
(a mówi on wiele i ciągle jest na sce- 
nie) wywołuje na widowni salwy śm e 
chu. A p. Leon Wyrwicz znany mono- 
log sta w roli Dr. Griinbauma jest naj: 
lepszym przykładem jak utalentowa- 
ny artysta potrafi z krótkiego ep'zo- 
du stworzyć arcydzieło kunsztu ak- 
torskiego. „Dzielny wojak Szwejk* 
jest jedną bombą śmiechu w wykona- 
niu p. Czarnowskiego, Wyrwicza i re- 
szty zespołu. 

W! dzisiejszych czasach przygnę- 
ben'a i ogólnej depresji duchowej 
Szwejk jest najlepszem lekarstwem 
na nerwy, niech więc nikt nie ominie 
sposobności i pośpieszv dzisiaj na 
przedstawienie aby się uśmiać i za- 
pomnieć o troskach i kłopotach dnia 
codziennego. 

Gukiernia „Zjednoczenie“ 
w Nowogródku, Mickiewicza 1 

Przyjmuje na Święta obstalunki, 

Połeca gototowe ozdoby choinkowe 
oraz słodycze i pieczywo. 

  

  

   

  

     
  

    

Ceny zniżone. 

Bazar Przemysłu Ludowego 
w Wilnie i kalkolacja 

jego cen. 
Przed paru dniami robiłem skromny za- 

kup w sklepie „Bazaru Przemysłu Ludowe- 
go”, przy ulicy Zamkowej. Przy tej sposob- 
ności oglądałem, uprzejmie i chętnie mi pe- 
kazane, śliczne rzeczy z ręcznego tkaciwa łu 
dowego pochodzące, przeważnie z podwileń- 
skich okolic. Zadowolony ze swego zakupu, 
gdyż za skromne pieniądze nabyłem kilka 
metrów prześlicznej tkaniny lnianej, wraca- 
jąc do domu, rozmyślałem sobie, jak to jad 
nakże nisko ceni się ta żmudna, mrówcza 
praca wiejskiej tkaczki — artystki. Szczegó! 
nie byłem pod wrażeniem patrji wprost prze 
pięknych wzorzystych makat lnianych, prza 
znaczonych dla jednej z najbardziej renomo- 
wanych firm warszawskich. Te prawdziwie 
artystyczne i z doskonałego materjału wyra 
bione, tkaniny, wycenione są, nawet jak na 
obecne czasy, nadzwyczaj tanio. I nawet zc: 
biłem publiczny zarzut w Bazarze, že tak 
obniżają cenę tutejszych wyrobów tkackieł. 
na rynku warszawskim. (32 zł. za dużych roz 
miarów, prześlicznie cieniowaną makatę). — 

Niedługo potem, ku memu wielkiemu zdzi 
wieniu, spotkałem się w prasie miejscowej z 
gwałlownym zarzutem rzekomego obdziera - 
nia wileńskich odbiorców sztuki ludowej 
przez „Bazar Przemysłu Ludowego*, który 
każe płacić po 2 i pół i 8 i pół zł. za metr 
„najprostrzego“ kilimu i wogóle, — zdaniem 
owego krytyka — robi „złą robotę". — Jak 
się zdaje, bezpośredni powód do krytyki da- 
ły ceny artystycznych kilimów wełnianych, 
oddawanych na sprzedaż Bazarowi przez Wy 
dział Sztuk Pięknych USB. Cen tych kilimów 
(6d 50 do 100 zł.) nie ustanawia Bazar i nie 
jest to jego towar. Wszelkie więc zarzuty 
trzeba kierować w inną stronę. 

Na artystycznych kilimach — dywanach 
nie znam się dobrze, ale jako człowiek. wiej- 
ski, mam pojęcie o kalkulacji tkactwa ludo 
wego, więc wziąwszy ołówek sprawdzam pod 
stawy. / 

Biorę 1 metr bieżący wzorzystej tkaniny 
Inianej (kikmu) — waży to mniejwięcej 400 
gr.; jest to czysta waga przędzy lnianej, zwy 
kle wyborowej jakości. Włyceniam to na 1 zł. 
80 gr. Na tą wagę tkaniny pójdzie farby za 
20 gr. Razem więc wartość materjału, potrze 
bnego na 1 metr tkaninw, wyniesie 2 zł. Cóż 
pozostaje przy tej kalkulacji na rzecz pracy 
tkaczki i koszty handlowe atakowanego Pa 
zaru. 2 zł. 50 gr. (cena metra kilimu) — 2 zł. 
(wart. materjału) — 50 gr. Dobra tkaczka 
wiejska wyrobi dziennie, zależnie od desc- 
niu, od 2 do 3 mtr. tkaniny. Przyjmując naj 
niższe koszty handlowe Bazaru — dochodzę 
do sumy około 1 zł. 20 gr., stanowiącej dzi 
ny zarobek tkaczki. Zaznaczam, że p 
droższych kilimach( np. 3 zł. 50 gr) wejdzie 
do, kalkulacji kręcenie nitki, najwyborowśry 
materjał, droższa farba i mniejsza dzienna 
wydajność. Ale w kalkulacji wymienionej 
nie chcę swojej notatki komplikować cyfra- 
mi, pomijam parę szczegółów, które na mi- 
mus tkaczkli obciążają kalkulację mianowic e 
przy tkaniu bardziej skomplikownych wzo- 
rów, potrzebna jest praca jednoczesna 2 tka- 
czek( deseczki); dalej dochodzi czas,na tak 
zwane marządzamie warsztatu, przed założe 
niem nowej roboty, co zajmuje zwykle tkacz 
ce 4—% dni, czego nie przyjmowałem w po- 
wyższej kalkulacji. Jestem pewien, że te wszy 
stkie dodatkowe rzeczy sprowadzę zarobek 
dzienny tkaczkli do 1 zł. © 

To też dochodzę do wręcz przeciwnego 
niż oponenci Bazaru wniosku. A mianowicie 
twierdzę, że tkactwo wioskowe, przy takich 
cenach, jakie dziś otrzymują tkaczkli za swe 
je wyroby — jest eksploatacją wiejskiej tka 
czki przez miejskiego konsumenta. Więc nie 
chże ten konsument miejski, reflektujący na 
artystyczne wyroby ludowe — i łak juź za 
półdarmo wpsany przez wieś — nie przy- 
biera pozy urażonego mecenasa sztuki ludo 
wej i nie żąda, aby mu wyściełano mieszka- 
mie za darmo przepięknemi wyrobami, wyf- 
kanemi pracoówiłemi rękami naszych wiosko- 
wych artystek — tkaczek. 

Zaznaczę w końcu, że „Bazar Przemy 
Ludowego* jest organizacją spółdzielczą, 
rowaną przez ludzi dobrej woki, oddanych 
idei popierania wiejskiego rękodzielnictwa 
«partego na krajowych surowcach. Celem Ba 
zaru jest właśnie pośredniczenie, z korzyścią 
zarówno dla producenta, jak i konsumenta, 
przy zbyciu wyrobów tkactwa wiejskiego. -— 
Jest to instytucja, która jedynie naprawdę 
umożliwia naszym niezamożnym sferom miej 
skim upiększać swoje skrómne mieszakania 
taniemi, lecz wysokiej wartości arystyczne; 
tkaninami. A z tego względu zasługuje na az 
wanóe i poparcie ster kulturalnych. R. W, 

  

   

     

 



    

pn Dziś: Grącjana; 

| zad Jutro: Darjusza. 

| Grudzień || F*hód słońca — g. 7 «.. 40 
Zachód » 

Spostrzeženia Zakładu Meteorotogji U.S.B. 
w Wilnie z dnia 17-XIl— 1932 roku. 

766 

— @‚ д 50 

Cišnienie šrednie w milimetrach: 

Temperatura średnia: + 2° С. 
= najwyższa -- 30 С. 
s najniższa - 1° С. 

Opad: 2,5 
Wiatr: zach. 

Tendencja: spadek, potem wzrost. 

mglisto. Uwagi: drobny deszcz, 

MIEJSKA. 

— Niefortunne zebranie pracowników 
miejskich. W związku z zagadnieniem bez- 
robocia, które rokrocznie w okresie zimowym 

wymaga specjalnej uwagi całego społeczeńst- 
wa, pracownicy miejscy wzorem lat ubieg- 
łych postanowili samoopodatkować się, by/w 
ten sposób chociaż częściowo ulżyć doli sze 
rokich rzesz najbiedniejszej ludności pozosta- 
jącej bez pracy. Myśl piękną zrealizowano je 
dnak niezbyt fortunnie. Oto onegdaj po zaję- 

  

IKA 
ciach zwołano ogólne zebranie. W zebraniu za 
deklarowało swój udział okoko 50 osób. Rzecz 
oczywista nie mogli oni reprezntować ogółu 
pracowników, których agendy i biura miejs- 
kie liczą ponad 700. Te właśnie wątpliwości 
nasunęły się, zdaniem naszem zresztą najzu- 

pełniej słusznie, niektórym z zebranych. W 
zw. z tem złożyli oni odpowiednie oświadcze 
nie na piśmie, uważając, że w sprawie tej zeb 
ranie zwołać musiały istniejące na terenie 

magistratu związki pracownicze. 

Mimo istniejącej opozycji zebrani ucnwa- 
HB opodatkować się na rzecz bezrobotnych w 
normach zeszłorocnych t. j. od 25 gr. do 

2 zł. 50 gr. 

Z UNIWERSYTETU 

— £ Wydziału Humanistycznego  Uni- 
wersyłetu Stefana Batorego. We wtorek dnia 
20 bm. o godz. 13 w Auli Kolumnowej odbe- 
dzie się promocja p. Wacławy Eydrygiewi- 
czówny na stopień doktora filozofji. 

SPRAWY SZKOLNE 

— Przedstawienie Szkolne. Dziś t. į. w 
niedzielę dnia 18 grudnia rb. o godz. 4 p. p. 
w szkole powszechnej Nr. 17 (W. Pohulan 
ka 18) odbędzie się przedstawienie p. t. „Św. 
Stanisław Kostka' (obraz z życia szlachty w 
16 w.). Następnie popisy orkiestry i chó 

  

KURIE B 

szkolnego, jak również wiele niespodzianek. 
Wistep 15 gr. 

GOSPODARCZA 
— Podatek lokalowy za ezwarty kwartal. 

Z dniem 15 bm. uplyną! ostateczny termin 
wplaty podatku lokalowego za czwarty kwar 
tał rb. Od dnia dzisiejszego doliczane będą 
odsetki karne. 

— Wyprzedaże świąteczne, Urząd Prze- 
mysłowy przystąpił do kontroli wyprzedaży 
odbywających się w mieście z okazji świąt. 
'W wypadkach stwierdzenia, że wyprzedaż nie 
została zgłoszona, spisywany jest protokół 
celem pociągnięcia winnych do odpowiedzial 
ności. Również w wypadku przedłużenia ter 
minu zgłoszeń wyprzedaży należy o tem za 
wiadomić urząd przemysłowy. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 
— Z P. С. K. W, dniu 16 bm. odbyło się 

posiedzenie Zarządu Wileńskiegd Okręgu Od 
działu Polskiego Czerwonego Krzyża. 

Na posiedzeniu tem, między innemi roz 
patrzono projekt preiminarza budżetowego 
na rok 1933 całego OkręguPCK., t. j. Oddzia 
łu miejscowego i wszystkich Oddziałów 
wiażowy na terenie województw wileńskie- 
go i nowogródzkiego. 

zpatrzony preliminarz. oparty na pro 
na rok przyszły uwzględ 

а Р. С. К. z działu po 
„aw szczególności wyróż 

mia szkolenia personelu sanitarnego i tworze 
nie drużyn ratowniczych P. C. K. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— W Związku  Kulturalno-Oświatowym 

Tatarów w Wilnie w d. Nr. 5 przy zauł. Św. 

   

   
   

  

НОЫ КК 

Michalskim odbędzie się dnia 18 grudnia 
1932 r. odczyt mecenasa Aleksandra Achma- 
towicza p. t. „1300 roczinca śmierci Mahome 
ta", — Początek odczytu © godz. 18. Wstęp 
wolny i bezpłatny. 

— Posiedzenie Zarządu Okręgu POW. w 
Wilnie odbędzie się w dniu 28 grudnia rb. o 
godz. 18. 

Obecność wszystkich członków z prowin 
cji i miejscowych niezbędna. 

— Wileński Komitet do Zwalezania Raka 
zawiadamia swych członków, że doroczne 
Walne Zebramie Sprawozdawcze odbędzie się 
dnia 20 grudnia o godz. 18 w sali konferes 
cyjnej Woj. Wiileńskiego, ulica Magdaleny 
WER 23 

— Żydowski Klub Myśli Państwowej za- 
wiadamia, że dziś o godz. 20 w lokalu własn 
przy ulicy Niemieckiej 21—21 odbędzie się 
odczyt. mag. Chajkina na temat „Nowy ko- 
deks karny. Goście mile widziani. 

— Wieczór Powszechny, Dziś t. j. w nie 
dzielę odbędzie się w sali Sekretarjatu Wx 
BBWR. ulica św Anny 2, o godzinie 18, 
drugi zkolei „Wiieczór Powszechny”, Ergai 
nizowany przez sekcję oświatową — kultu- 
ralną Rady Wiojew. BBWR. Na całość zł 
ży wię odczyt, żywa gazetka oraz produke 
wokalno—muzyczne. Wstęp dla wszystkich 
wolny. 

    
   

     

   

  

RÓŻNE. 
—- Zatarg w garbiarniach bez zmian. —- 

Pracowniey nie eheą porozumienia. W zwią 
ku z zatargiem w garbarniach wileńskich w 
dniu 16 bm. jak już podawałiśmy, miał in- 
gerować Inspektor Pracy. Zwołane przez nie 
go zebranie nie doszło jednak do skutku z 
racji zbojkotowania go przez przedstawicick 
pracodawców, którzy na zebranie nie przyby 

li. Stanowisko pracodawców wśród pracow 
mików garbarni wywołało duże rozgoryczenie. 

Jak nas informują następne zebranie In- 
spektorat Pracy zwoła już po świętach. 

— Słaby ruch w sklepach. Wstąpiliśmy 
już w okres przedświąteczny — w okres oży 
wionych zazwyczaj zakupów. W. tym jednak 
roku zakupy są więcej niż słabe. Kupcy, któ 
rzy spodziewali się w okresie tym podłatać 
swoje upadające interesy w większości wy 
padków stracili już madzieję. Może ostatni ty 

dzień zwiększy nieco ruch, w co jednak rów 
nież wątpić trzeba, bo wogóle „bida aż pi- 
szczy. 

— Zasiłki dla rodzin rezerwistów powc- 
łanych na ćwiezenia. W tych dniach upływa 
ostateczny termin składania w referacie woj 
skowym w Magistracie zgłoszeń o przyznan'* 
zasiłków rodzicom rezerwistów na czas świ 
czeń wojskowych ich żywicieli podczas ostat 
niego tegorocznego turnusu tych ćwiczeń. 

Każdemu powołanemu na ćwiczenia przy 
sługuje prwo zgłoszenia się o zasiłek w cią- 
cu 30 dni od dnia zwolnienia z ćwiczeń, 

— Bezrcbocie wzrasta. Podług ostatnich 
prowiz znych obliczeń liczba bezrobot- 
nych terenie Wfilna sięga ponad 5700 
osób. 

W! stosunku do tygodnia poprzedniego he 
zrobocie zwiększyło się o 29 osób. 

NADESŁANE 

— Podarki gwiazdkowe, przez najbliższe 
osoby własnoręcznie przygotowane posiada- 
ja specjalny urok. Zaliczamy do nich zwła- 
szcza własnego wyrobu pieczywo, które 
wśród darów świątecznych szczytne zająć 
może miejsce o ile się uda, znakomicie sma- 
kuje i dobrze każdemu służy. Doświadczone 
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gospodymie używają stałe w tym celu D-ra 
Oetkera proszku do pieczenia, który gwaran 
tuje nietylko udamie się każdego pieczywa, 
lecz przygotowane podług przepisów D-ra 
Qetkera placki i ciastka smakują przepysz- 
nie i służą każdemu, a są przytem bardzo 
tanie. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
TAJEMNICA ZAMACHU SAMOBÓJCZEGO 

MOSKALEWA. 

W! jednym z poprzednich numerów „Kur 
jera* donosiliśmy o zamachu samobójczym 

przy ulicy Antokołskiej, gdzie usiłował odeb 
rać sobie życie przez pestrzelenie się Wło- 
dzimierz Moskalew zamieszakły w Wilnie 
przy ulicy Legjonowej. 

W. wyniku przeprowadzonego dochodze- 
nia ustalono, że Meskalew byt do niedawna 

urzędnikiem Państwowego Monopolu Spiry- 
tuscwego. Przed niedawnym czasem został 
en jednak zredukowany. Po utracie posady 
Gkazało się, że Moskalew winien jest swoim. 
współpracownikiem kilkaset zł. Wiidząe, że 
nie może się wywiązać z tego długu postano- 
wił targnąć się na swoje życie, (e)- 

OKRADZENIE SKLEPU PRZY ULICY 508- 
NOWEJ. 

Ubiegłej nocy nieujawnieni narazie spraw 
y przedostali się do sklepu spożywczego 

ulicy Sosnowej Nr. 9, skąd skradli roż- 
ch towarów na większą sumę. 

Złodzieje przedstałi się do sklepu po up- 
rzedniem przepiłowaniu sztaby żelazneji i 0- 
oderwaniu okiennicy. Powiadomiona policja 
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'poszukuje sprawców. (e). 

    

        

   DZIŚ! Wspaniały podwójny program! 
1) Naj potężniejsze 

Bźwięk. Kine-Teatr 

PAN 
wiiea Wielka 42. 

we wszystkich 

2) Najrozkoszniejsz. 

viwięk. teatr świetlny 

PAN 
ai. Wielka 42. tel. 5-28 | przyjeżdża 

szące się niesłabnącem powodzen. 
stolicach 

w wykonaniu fenome- 
nalnej pary kochanków 

ampańnka poc JEANA nac na Rivierze 
tle olśniewających widoków Riviery. 

Na święta 

Dlatego też na 'śświęta piec należy według 

pisami „F 
= 

DZIŚ! Wspaniały podwójny program I 

Blaski i cienie miłości 
genjalny „Dr. Jekyll i Mr. Hyde“. 
poświęciła filmowi temu pełne 

arcydzieło cie- 

świata 7 у . Й 
Silrta Sidnej i Fredric March x 42 We 

Symfonja przepysznej rnu- 
zyki, śpiewu, tańca, hu- 
moru i gry aktorskiej na 

Początek o godz. 4,6, 8 i 10.15, w dnie świąteczne o godz. 2-ej 

Buster Keaton do Wilna 

  

Oświęk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

BALKON 40 
CENY KRYZYSOWE: 

gr. i 49 gr. 
PARTER 75 gr. i 85 gr. 

DZIŚ! а = Arcydzielo 
Przebój sezon: DODTAROC Wiedniu! L. 
z bohat. filmu „Monte Carlo” JACK BUCHANAN, partnerka jego najsłyn. 
gwiazda Wiednia ANNĄ NEAGŁE. Nad program: Atrakcje dźwiękowe. 
  

fźwiękowe Klno DZIŚ! 

CASINO Hadiego odsłania 
wiaika 47, tel. 15-41. NAD PROGRAM: 

Dźwięk. Kino - Teatr | D Z I Šš 1 

Hollywood | „wie, 
Mickiew. 22, tel. 15-28 | NAD PROGRAM: 

"Tajniki wschodnich haremów 
w przepysznych pałacach księcia Al- 

medja z udział. słynnych komików 

Wołga... Wołga... 

чеа й: Biała Odaliska zz; bor dose ojca. 
Doskonała ko Początek o g. 4, 6,.8 i I0'15, w sobotęi niedz. o 2-ej Flip i Flap. cyni.s7o2 23 c. 

Fieśt oałźniE Steace Rizinie. Wałyjśić Biewy 
chór kozaków iteńce. Reżyserja W. Turżańskiego. 
W roli głównej H. SCHLETOW. 

ATRAKCJE DŹWIĘKOWE. 
  

Dźwięk. Kiso-Teatr 

Światowid 
ul. Mickiewicza 9. 

wzruszył i zadziwił 
twórcy „Człowieka 

KINO-TEATR 

UL. WIELKA 25   
  

Znawcy przekonali się, ie „Mrożona Kamczatka" 
2 Fabryki Cukierków i Czekolady I. Charmaca, Wilno, Mižosierna 6 

jest najlepsza! — Żądajcie wszędzie! — 

      
„OGNIWO“ 
* Wilnie, ul. Ś-te Jańska 9, tel. 16-06. 

Na składzie duży wybór aparatów 

CENY NAJNIŻSZE. 
Posiadamy również duży wybór kłoszy do lamp elektrycznych orsz żarów- 
ki po cenach najtańszych. 

NA RATY. „Oszczędność I 

  

  

DZIŚ! Wielki podwójny program: 1) Gigavt. dźwięk., który 

oraz 2) Nieśmiertelna 
opera St. Moniuszki 

DZIŚ podwójny program! 
DWIE ORKIESTRY! 

2) Dwa piekielne dni 
  

® # s a . 

| Kto chce mieć dobry odbiornik radjowy, 
dobre lub dobrze: naprawione słuchawki, dobrze naładowany lub napra- 

wiony akumulator, niech się zwróci do firmy 

radjowych, 

Kuchenki elektryczne, żelazka do prasowania, 
grzejniki do wody. 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15 Na |-szy seans ceny zniżone 

Reżyserji znakomi- BIAŁE CIENIE Sv oyet. 
в е W rol. gł znakomity Monte Blue i Rogue! Torres, 

HALKA "że: L. KIEPURY Drmiodzieży dozwolone 

I) Gwiazdzista eskadra poż zana 
Najnowszy film sensac,krymin. z najlepsz. ekwilibr. Carlo Aldinim. 
Napięciel Groza! Niebywałe dotychczas triki cyrkowel 

światl Rewelac. arcydzieło gigant p. t. 
Małpy”, „Foganina* i „Trader Horna*. 

  

   
Cena 5 gr. 

ci 

Ratujcie zdrowie! N:mi==- światowe po- 
wagi lekarskie stwierdziły, że 75% chorób po- 
wstaje z powodu obstrukcji. 

Chory żołądek jest główną przyczyną powsta- 
nia najrozmaitszych chorób, zanieczyszcza krew 
i tworzy złą przemianę materji. 

"SŁYNNE OD 50 LAT W CAŁYM ŚWIECIE 
ZIOŁA Z GÓR HARCU Dr. LAUERA 

jak to stwierdzili prof. Berlińskiego Uniwersytetu 
Dr. Martin, Dr. Hochfiaetter i wielu innych wybit- 
nych lekarzy, są idealnym środkiem dla uzdrowie- 
nia żołądka, usuwają obstrukcję (zatwardzenie), są 
dobrym środkiem przeczyszczającym, ułatwiają 
funkcję organów trawienia, wzmacniają organizm 
i pobudzają »petyt. 

Zloła z gór Harcu Dr. Lauera usuwają cier- 
pienia wątroby, nerek, kamieni żółciowych, cier- 
pienia hemoroidalne, reumatyzm i arttetyzm, bóle 
głowy, wyrzuty i liszaje. 

Zioła z gór Harcu Dr. Lauera zostały na- 

słuchawek i głośników. 

WYKONANIE SUMIENNE. 

wygoda'* NA RATY. 

że 

  

ŚWIEŻY BERGEMŃ 
JEMALT, WITAMINOWA CZEKOLADA z > tranem. 

CUKIERKI OD KASZLU — poleca 

! 

| 
SKŁAD APTECZNY I! PERFUMERYJNY 

i 
\ 

J. SZAMBEDA L 
W. Pohuianka 14 (vis-n-vis 1eatru Wielkiego). 

  

  

ŁY Ž w Y w wielkim wyborze ŁY Ž w Y 

WYCIERACZKI 
kokosowe i druciane, 

do użytku domo- 
wego i techniczn., SZCZOTKI 

najtaniej 

w'firmie 

WILNO, UL. ZAMKOWA 

  

$. Н. KULESZA 
3, TELEFON 14-06 

grodzone na wystawach lekarskich najwyższem 
odznaczeniem i złotemi medalami w Badenie, Ber- 
linie, Wiedniu, Paryżu, Londynie i w.in. miastach, 
Tysiące podziękowań otrzymał Dr. Lauer od osób 
wyleczonych. 

CENA 1/, pudełka zł. 1.50, podw. pud. zł. 2.50. 
Sprzedaż w aptekach i składzuch aptecznych. 

środki odżywcze: 
OVOMALTYNA SKI", 

  

  Egzystuje od roku 1901 

Na podarunki świąteczne: piękne 
i tanie obrusy, ser- 

wety, narzutki, flanele desen., welwety, wełny, 
płótna jedwabne. zefiry, żorżetty, meteory it p. 

najkorzystniej kupuje się w firmie 

„TKANINY TANIE" 
$. CISZEWSKIEGO, Wiine, Wileńska 31.     
  

MERRTADKUROAOWCASE 

Polski Sklep Materjałów Pismiennych 

„ELEONORA! s asa! 
Wszelkie papiery, materjały biurowe, malarskie, 

kreślarskie, bilety wizytowe i t. p. 
Qzdoby choinkowe. Pocztówki świąteczne i in.. 

Kalendarze ścienne i biurowe na 1933 r. 

  prze- 
nośne PIEC     

: obejmująca 6l stron druku i 8 barwnych tablic. 
; kupca, a w razie wyczerpania za nadesłaniem znaczków wprost w firmie 

GBER. AUGUST GEWEGERM, GŁETYA. 

   
    

    

  

  

  

SKLEP MANUFAKTURY 

A. KAGAN 
Wiino, ul. Zawalna 21 

(Pasaż Bunimowicza) 

Po raz pierwszy w ciągu IO-lecia istnienia 
naszej firmy — wyznaczamy 

TANI BIAŁY TYDZIEŃ 
wyrobów ŻYRARDOWSKICH i innych firm 

oraz wszelkich innych towarów 

PQ CENACH TAŃSZYCH NIŻ WSZĘDZIE. 

To nie reklama, lecz fakt! 

Proszę się przekonać 

Buzas 

2). 
JUŻ CZAS POMYŚLEĆ 

t oqłoszemiach świątecznych 
Ogłoszenia do „KURJERA WiILEŃSKIEGO'* 
i innych pism— przyjmuje na bardzo dogod- 

  
         nych warunksch 

BIURO REKLAMOWE 
STEFANA GRABOWSKIEGO 
W WILNIE, GARBARSKA 1, tel. 82. 

Bal III LL 

Będziesz wyglądał elegancko, zawsze modnie 
gdy się ubierzesz — w znanym 

ZAKŁADZIE KRAWiECKIM 

SZ. KUNIN 
Dypiomowanego Krojczego w Paryżu 

obecnie ° 
ZAWALNA 24, m. 1, I-sze piętro. 

PROSZEK 

POS 

Verknės 
AmES TOM, 

IE. .PAZY KUDNIĘ NALEŻY 
A IE ŻĄDAĆ TYLKO 

| PROSZKI JW Z.KOGUTKIEM“ 
JĄ SECMPGA ZRAGNYEM OD LAT TRZYDZIESTU 
ś WYSTWZEGAĆ SIĘ MAŚLADOWNICTW, UPOR= 

czrweg DOLAĆ. | w PODOBNEM DO 
Laco OBAROWANIU. 

  

RS i UA) EA 8 

Żene, nie gniewaj meżal 
Szynkę, prosiaka ; wszelkie wędliny świąteczne 
każda oszczędna gospodyni nabywa tylko w f-mie 

SKLEP WĘDLIN 
L. KNAPIK 

WILNO, UL. WILEŃSKA 27 
'Towax pierwszotzędny. — — 

   
Cennirajniżiże! 

Sklep obficie zaopatrzony. 

as O J A es 

    

Przed kupnem jakie; gokolwiek sprzętu 

sportowego prosimy w każdym _ razie 
o odwiedzenie naszego sklepu i naocz- 
ne przekonanie się o wysokim gatun- 
ku i niskich cenach naszych towarów 

jska Składnica Sportawa 
„START“ 

Królewska 1 telsfon 400 

ATB THE CH TB CD WTZ WD ED AD CB CD ED TOOOE 
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Мпбзішо praktycznych przepisów na pieczywo gwiazdkowe zawiera Dra Oetkera nowa książeczka z prze- 
Książeczkę w cenie 40 gr nabyć można u swego 
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WĘGIEL „5: 
BRYKIETY н. м. 

w szczelnie zamkniętych i zapłombow. wozach 
Przedstaw. Handlowo-Przemysł. 

DEULL, Wilno 
Biuro: Jegiciiońska 3, 
Składy: bocznica własna, Kijowska 8, tel. 999 4 

ODCEISKI| 

Gwiazdor wie dolcežacdmie 
że świiceo co mujiejpsze sgpa<srcóch ww GHpREMMiH HeachpŚĆ. 

Bra ©eśksekc WW 15 ED Ó EB © W cu mA 55 C a р т ЕОр й5 @ У. 
Tylko takie pieczywo wygląda wspaniale, smakuje przepysznie i sluży każdemu. 
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KOKS TS 

tel. 811 | Ё 

8.
 

A|
 

zgrubiałą skórę i brociawki 
usuwa bez bólu i beze 
powrołnie znonyod 14 wieku 

FABRYKA CHEM=FARMACEUTYCZNA 

„ADKOWALSKI ” waRsZAWA   
  

Obwieszczenie. 
"Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, rewiru 2 go, 

z siedzibą w Wilnie, przy ul. Zakretowej Nr.7, zgodnie 
z art, 1030 U.P.C. podaje 
że w dniu 20 grudnia 1932 roku o godz. 
w Wilnie, przy ulicy Gimnazjalnej 6, odbędzie 

do wiadomości publicznej, 

10-ej rano, 
śię 

sprzedaż z licytacji, należącego do Józefa Piotrowicza 
majątku ruchomego, składającego się z umeblowania 
mieszkania, 

1361/V1 
oszacowanego na sumę zł. 492,50. 

Komornik Sądowy H. Lisowski. 
  

04 roku 1843 tatnieje 

Wilenkin | 
ul. TATARSKA 20 | 

jadaine. 
bin 

sy pialne | ga- 
zredenay, 

  

   
stoły, pzafy, łóśka lt,d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

gm dogtdzyth Waruni at 
I NA RATY. 

NADESZŁY NOWOŚCI. 
8324 

  

„SZREDERA* PIANINO 
w dobrym.stanie okazyj- 
nie b tanio do sprzedania 

Ozlądze*38 | dó"tS/; 
iced 5 dos 64 

Tatarska |, m. 9 

PIANINO „Beckera“ kon- 
certowe w b.dobrym sta- 
nie okazyjnie natychmiast 
sprzedam — Nowgródzka 

15 (dawn. 7), m 

  

  

Dom Handlowy 

k. Rymkiewicz 
Wilno, Mickiewicza 9 
Poleca w wielkim wyko- 

rze kalosze: 
DAMSKIE 
MĘSKIE 
PANTOFLE gimnast. 
CERATY 
LINOLEUM 
CHODNIKI 
KOKOSOWE i inne 
WYCIERACZKI 

, ROZMAITE 
Świąteczny rabat 

na wszystkie Kwzyę 

B. nauczyciel $imnaz. 
udziela lekcje 
i korepetycje ze wszyst" 
kich przedmiotów w za- 
kresie ośmiu klas gimuaz. 
Sgecjalność: polski, fizy- 
ka, matematyka. Łaskawe 
zgłoszenia do Adminisrr. 

    „Kurjera Wileńskiego” 

Mieszkanie 
4.pokojowe 

z ogródkiem 

DO WYNAJĘCIA 
Dowiedzieć się: 

Legjonowa 41 

Mieszkanie 
z 5 pokojów na l-em bię- 
trze z balkonem słonecz- 
ne, suche, ciepłe ze wsżel- 
kiemi nowoczesnemi wy- 

godami do wynajęcia. 
Ogłądać od 1—5 p.p. 
Zakretowa 7 m. 6. 

  

  

Do wynajęcia 
2-pokojowe 

mieszkanie 
z wygodami ul Mała Po- 
hulanka 10. Informacje 

na miejscu. 

POKOJE 
jeden, dwa. cztery, kuch- 

  

nia, słoneczne, suche. 

Jagiellońska 9-18 
    

Student Politechniki 
udzieta lekcji mątema- 
tyki w zakresie wszyst- 
kich klas gimnazjum. 
Przygotowuje do egzami- 
nów maturalnych oraz 
konkursowych na Poli- 
technikę. Warunki dogo- 
dne Udziela również 

lekcji dla grup. Warunki, 
w ostatnim wypadku, za- 
leźnie od ilości zgłoszon. 
Adres: Popowska 6, m. Za 
nis CE ROR 
Potrzebny od zaraz na 
stnłe fryzjer męsko-dam- 
ski na dobrych warun- 
kach w zakładzie fryzjer. 

skim przy ul. Mickiewi 
cza 35—16 

Młoda p panna 
6 miłej powierzchowności 
sumienna i b. piacowite 

poszukuje pracy 
Łaskawe oferty nadzyłać 
do Adm. „Kusjera Wil.* 

pod „Mlada panns, 

  

  
Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkie. 

    
Ur. Zeldowicz 
Choroby skórne, wener.. 
narządów moczowych, 

ed g. 9—1 i 5—8 wiecz- 

Dr.Zełdowiczowa 
Char. kobiece. wenerycz” 
ne, narządów moczowych: 
od g. 12—2 i 4—6 wiecz: 
Mickiewicza 24, tel. 277 

M Kenigsberg 
Choroby skórne, 

weneryczne 

| moezapłeiowe, 

ulłea Mieklewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—i2 1 4—8. 
аОНИ 

M. Biumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

ul. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—1 i 3—8. 

Wa P. 20. 

  

  

Dr. J. Bernsztein 
choroby skórne, wenerycz- 

ne i moczopłciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 

przyjmuje Gd SET 14-60 
KWP 

Akuszerka 

Marja Lainaroda 
pzyjmuie od 9 da 7 wiec*. 
ules Kasztanowa 7. m. 7 
W.Z.P Nr: 49 8516 

  

  

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła sią 

Zwierzyniec, Tom, Zano 

na lewo Gedeminowskų 
ul. Grodzka 27. 

. Nr. 3093 

    

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

ge ol. Orzeszkowej 3—12 
(róg Mickiewicza) 

tamże kosmetycz- 

My, Usuwa z, „czki, bro” 
dawki, kurzajki i wągzy» 

48 

    

zniżkę kole” 
jową wydane 

przez U.S.B. w Wilnie 

za Nr 4908, na im. Ste” 
fanji Humeniekówny, UT 

važnia a= 

- ŚLUSARZ 
prosi o udzielenie L 

kolwiek PRACY. — 

Szkaplerny Nr. 15 m: *« 
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