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ŹRÓDŁA KRYZYSU Francja w obliczu przesilenia rządowego 
Zgon gen. Maginot. 

GOSPODARCZEGO. 
Przewlekły kryzys gospodarczy, 

gnębiący od dłuższego już czasu wszy 

stkie niemał państwa, pogłębia się z 

każdym miesiącem. Ekonomiści za 

główne przyczyny kryzysu światowe- 

.go uważają naogół: 1) załamanie się 

inflacji kredytowej, 2) alarmy wojen- 

ne, - 3) walkę o rynki światowe przy 

pomocy niskich cen. Po wojnie świa- 

towej wiele państw europejskich po- 

częło na każdych podyktowanych im 

warunkach zaciągać olbrzymie poży- 

czki, udzielane głównie przez U. S. A. 

Równocześnie wiele państw zostało 

obciążonych z tytułu długów wojen- 

nych i reparacyj. Chcąc odbudować 

zniszczone kraje, rozpoczął się rów- 

nież wyścig emitowania pożyczek we- 

wnętrznych, przyczem wytworzyła się 

pewna zbiorowa psychoza inwestycyj 

  

na, tak, że nawet prywatni ludzie nie 

wahali się zaciągać pożyczek krótko- 

terminowych i bardzo wysoko opro- 

centowanych. Wreszcie stało się jas- 

nem, że wypłacalność tych wszystkich 

dłużników, wobec nadmiernej stopy 

procentowej i równoczesnej konku- 

rencji wzmagających produkcję war- 

sztatów pracy, stoi pod znakiem za- 

pytania. Wierzyciele šwiatowi, jak 

również mali kredytodawcy, poczęli 

wstrzymywać pożyczki, pragnąc już 

tylko odebrać pożyczone sumy wraz 

z odsetkami. Ściągnięte pieniądze zaś 

poszły do skrzyń i skarbców, gdyż 

tam schowane bezprocentowo, przy- 

najmniej gwarantowały pewność ich 

posiadania. W następstwie tego ryn- 

ki pieniężne skurczyły się, pieniądz 

podrożał, ceny poczęły się zniżać. 

: Równocześnie, na podkopanie za- 

ufania u wierzycieli wpłynęły alarmy 

wojenne i rewizjonistyczne, lansowa- 

ne przez niektóre państwa. Alarmy te 

podkopały głównie kredyt długotermi 

nowy i jeszcze bardziej przyczyniły 

się do chowania w skrzyniach złota i 

walut „twardych“, czyli o mocne pod- 

stawy złota opartych. Niemcy zmu- 

szone do „płacenia wielkich sum za- 

granicy oraz Sowiety, potrzebujące 

walut zagranicznych 

do przeprowadze- 

na zakup ma- 

szyn koniecznych 

nia „piatiletki*, zaczęły Ściągać te wa 

łuty wzamian za towary eksportowa- 

ne „dumpingowo“, czyli po anormal- 

nie niskich cenach. Inne państwa 

zmuszone do obrony, poczęły zwięk- 

szać taryfy celne oraz premje ekspor- 

towe. Gdy walka cen światowych za- 

ostrzyła się, wobec równoczesnego 

skurczenia się światowego obiegu pie 

niężnego, doprowadziło to do katasl- 

rofalnej już zniżki cen wewnętrznych 

i zewnętrznych, powodując objawy 

kryzysowe, takie właśnie, jakie ob- 

serwujemy obecnie. 

Zgodnie z trzema głównemi przy- 

czynami kryzysu światowego, wysił- 

ki kierowników gospodarki świato- 

wej poszły w trzech kierunkach: 1) 
zmniejszenia inflacji kredytowej, 2) 
uspokojenia alarmów wojennych, 3) 
zwalczania wyścigu zniżki cen, szcze- 

gólnie surowców i płodów rolnych. 

Co do zmniejszenia się inflacji 
kredytowej, to postęp jest już znacz- 

ny. Światowe tempo 

zmniejszyło się, nowe kredyty udzie- 

łane są nader ostrożnie, zarówno 
przez prywatnych kredytobiorców, 

jak i przez światowe banki, Czynione 

są próby nakłonienia Ameryki do czę 

ściowego skreślenia długów wojen- 

nych. Gorzej z alarmami wojennemi: 
Wschód w ogniu, Niemcy awanturu- 

ją się. Kto wie jednak, czy konferen- 

cja rozbrojeniowa — o ile pójdzie 'po 

linji trzeźwych żądań najpierw bez- 

pieczeństwa, później rozbrojenia 

nie zdoła uspokoić umysłów. Ostat- 

mia, najważniejsza z głównych przy- 

inwestycyj 

czyn kryzysu gospodarczego — wal- 

ka o rynkż światowe przy pomocy ni- 

skich cen — rozgrywa się obecnie w 

całej pełni, a charakteryzują ją naj- 

lepiej dewaluacja funta i bezwzglę- 

dne duszenie cen w Niemczech. 

Co do wszystkich trzech punktów 

ekonomiści amerykańscy, znani ze 

swego optymizmu, spodziewają się, 

że odprężenie nastąpi już z nadcho- 

dzącem latem lub najpóźniej na jesie- 

ni. Mniej optymistycznie nastrojeni 

ekonomiści europejscy sądzą, że do 

lata czy jesieni jeszcze kryzys nie mi- 

nie, ale w tym czasie może się już za- 

znaczyć pewna poprawa stosunków 

gospodarczych świata, w razie zwy- 

ciętswa w Świecie zdrowej myśli go- 

spodarczej. W przeciwnym razie, 

przed ostateczną katastrofą, wszyst- 

kie państwa za przykładem Anglji. 

Danji, Norwegji, Finlandji, Japonji i 

innych będą zmuszone porzucić pa- 

rytet złota i ratować się dewaluacją, 

podobnie jak to miało miejsce w. pier- 

wszych latach po wojnie. Tak, czy tak 

zatem, przed upływem roku proroku- 

ja europejscy ekonomiści złagodzenie 

kryzysu gospodarczego — o ile oczy 

wiście nie zajdą nowe trudności w 

międzynarodowej gospodarce. 

Z. H. 

EDTA TNT ANET 

Audjencje na Zamku 

WARSZAWA. 7.I. (Uat.) Pan Pre- 
zydent Rzeczypospolitej przyjął w dn. 
7 b. m. przed południem ambasadora 
polskiego przy Watykanie p. Skrzyń- 
skiego, a następnie posła polskiego 
w Moskwie p. Patka. Ambasador Tur- 
cji Dżewad-Bey złożył 7 b. m. w po- 
łudnie wizytę marszałkowi Senatu p. 
Raczkiewiezowi. Po południu marsza- 
„ek Raczkiewicz rewizytowal ambasa- 
dora Dżewad-Bey'a. 

Rada Ministrów. 

WARSZAWA 7.1. (Pat.) W czwar- 
tek dnia 7 stycznia odbyło się pod 
prewodnictwem p. premjera Prystora 
posiedzenie Rady Ministrów. Na po- 
siedzeniu tem Rada Ministrów, poza 
sprawami bieżącemi, uchwaliła proje- 
kty ustaw o funduszu obrotowym re- 
form rolnych oraz o połączeniu przed- 
siębiorstwa państw. Polska Agencja 
Telegraficzna z Wydawnictwami Pań- 
stwowemi. Ponadto Rada Ministrów 
uchwaliła szereg rozporządzeń o wnie 
sieniu, bądź o zmianie granie powia- 
tów w poszczególnych wojewódz- 
twach. 

Dyskusja nad exposć min. 
Zaleskiego w Senacie. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 
Przewodniczący komisji spraw za- 

granicznych Senatu p. Lubomirski 
zwołał posiedzenie komisji na wtorek 
dnia 12 b. m. na godz. 11 przed po- 
łudniem, w celu odbycia dyskusji nad 
ostatniem expose min. Zaleskiego. 

Obrót towarowy Gdyni. 

GDYNIA. 7.1. (Pat.) Obrót towa- 
rowy portu gdyńskiego za rok 1931 
wzrósł w stosunku do roku poprzed- 
niego o 47,2 proc. i osiągnął 5.317.400 
tonn. 

Delegaci W. Brytanii na konf. 
-"reparacyjną. 

LONDYN. 7.1. (Pat.) Jak podaje 
biuro Reutera, głównymi delegatami 
brytyjskimi na konferencję repara- 
cyjną będą ministrowie John Simon 
i Neville Chamberlain. 

Ujęcie złodziei kolejowych. 
BYDGOSZCZ, 7. 1. (Pat). — Od dłuższego 

czasu powtarzają się napady na pociągi wę- 
głowe, kursujące po nowej magistrali Śląsk- 
Gdynia. Napady te mają przeważnie miejsce 
na silnym zakręcie wpobliżu Kełpina, Wczo- 
raj o godz. 2 w noey wpobliżu Kełpina do 
pociągu towarowego wskoezyło trzech osob- 
ników, którzy zaczęli zrzucać z wagonów 
węgiel. Eskortujący pociąg posterunkowy od 
dał w kierunku napastników kilka strzałów 
rewołwerowych. Wywiązała się obustronna 
strzelanina, poczem, gdy napastnikom zab- 
rakło naboł, zbiegli. Natychmiastowe śledzt- 
we doprowadziło do ujęcia bandy złodziei 
kolejowych wraz z hersztem - zawodowym 
włamywaczem Augustem Lehmanem, +4 

  

PARYŻ. 7.1. (Pat.) Dziś o godz. 2 
wojny Maginot. 

nad ranem zakończył życie minister 

Dymisja zostanie złożona 12 b. m. 

PARYŻ. 7.I. (Pat.) Według ostat- 
niech informacyj, nie ulega wątpliwo- 
ści, że śmierć ministra wojny Maginot 
oraz stan zdrowia Brianda zmusi pre- 
mjera Lavala do poważnych decyzyj. 
W kołach politycznych utrzymują, że 
z początkiem przyszłego tygodnia, t. 
zn. we wtorek dnia 12 stycznia roz- 
poczną się obrady Izby i tegoż dnia 

premjer Laval złoży dymisję całego 
gabinetu. 

Dymisja ta zostanie prawdopodo- 
bnie zadecydowana na wtorkowem 
posiedzenia Rady Ministrów. Prezy- 
denet republiki, jak przypuszczają, 
powierzy Lavałowi misję tworzenia 
nowego gabinetu. 

Odroczenie konferencji lozańskiej? Spotkanie Mac Donalda 
z Lavalem nie dojdzie do skutku? 

LONDYN. 7.1. (Pat.) W związka 
ze Śmiercią ministra Maginota utrzy- 
mywano dziś w Londynie, że premjer 
Laval już w najbliższy wtorek przy- 
stąpi do rekonstrukcji swego gabine- 
tu. W londyńskich kołach poinformo- 
wanych twierdzą, że rekonstrukcja 
zależy przedewszystkiem od tego, czy 
Briand utrzyma swe stanowisko, przy- 
czem wypowiada się tu pogiąd, że 
aezkołwiek najbliższe otoczenia Brian 
da uważa za konieczne pozostanie 
jego na stanowisku ministra spraw 

  

zagranieznych, te przeważa pogląd, 
że stan zdrowia Brianda czyni pozo- 
stawanie jego na stanowiska w okre- 
sie tak wzmożonej działalności mię- 
dzynarodowej za niemożliwe. Wobce 
oczekiwanej rekonstrukcji spotkanie 
Lavała z Mae Donakłem uważane jest 
w Londynie za nieaktualne. 

W/g pogłosek, również kwestja 
szybkiego zwołania konfereneji lozań- 
skiej jest w związku z sytuacją gabi- 
netu Lavala wątpliwa. Nie wiadomo 
także, czy wobee powyższej sytuacji, 

Hitler u Brueninga. 
Pogłoski o przedłużeniu prezydentury Hindenburga. 

BERLIN. 7.1. (Pat) W dniu 7 
b. m. o godz. 17 min. 30 kanełerz 
Bruening i minister Groener przyjęli 
bawiącego w Berlinie przywódcę na- 
rodowych socjalistów Hitlera, którego 
przyjazd nastąpił z inicjatywy mini- 
stra Reichswehry. 

W kołach politycznych utrzymują, 
że głównym celem konferencji jest 
sprawa projektowanego przez rząd 
Rzeszy przedłużenia okresu urzędo- 
wania prezydenta Hindenburga. Prze- 
prowadzenie odnośnej ustawy w Re- 
iehstaga wymaga kwalifikowanej wię 
kszości */, głosów. Uzyskanie takiej 
większości byłoby niemożliwe w ra- 
zie spreciwu trakcji komunistycznej, 
niemiecko-narodowych i hitleroweów 
podezas gdy socjal-demokraci dali juź 
do zrozumienia, że godzą się na prze- 

dłużenie prezydentury Hindenburga 
na krótki czas. Stanowisko narodo- 

wych socjalistów nie zostało w tej 
sprawie dotychczas jeszcze wyjaś- 
nione. ; : 

W tej sytuacji fakt wystosowania 
przez Hitlera z okazji Nowego Roku 
telegramu gratulacyjnego do prezy- 
denta Hindenburga komentowany jest 
w tutejszych kołach politycznych ja- 
ko dowód,, że przywódca narodowych 
socjalistów zdaje sobie sprawę, jak 
wiełką pozycją aktywną w polityce 
zagranieznej Niemiec jest obecny au- 
torytet Hindenburga. 

Dobrze poinformowana „Vossische 
Ztg.* donosi, że rząd Rzeszy opraco- 
wał już projekt ustawy, przedłużają- 
cej mandat prezydenta Hindenburga 
i w razie zapewnienia sobie wymaga- 
nej większości głosów wystąpi z wnio- 
skiem o zwołanie Reichstagu jeszcze 
przed konfereneją lozańską. 

Wpierw konferencja z ministrem Reischwehry. 

BERLIN. 7.1. (Pat.) Jak podaje 
„Vossische Ztg.*, przyjęcie Hitlera 
przez kanclerza Brueninga poprzedzo- 
ne zostało konferencją, jaką w ciągu 
dnia wczorajszego z przywódcą naro- 

dowych socjalistów odbył minister 
Reichswehry Groener. Wynik tej roz- 
mowy dał dopiero podstawę do za- 
proszenia Hitlera przez kancierza 
Brueninga. 

Przybył na telegraficzne zaproszenie. 
BERLIN, 7. I. (Pat) — W związku z 

przyjazdem Hitlera do Berlina, z kół naro- 
dowo-soejalistycznych donoszą, że wizyta 
przywódey narodowych socjalistów nastąpi- 
ła naskutek telegrafieznego zaproszenia ze 

strony ministra Groenera. W telegramie tym 
Groener miał zaprosić Hitlera do przybycia 
celem przeprowadzenia całego szeregu kon- 
ferencyj. 

Kampania niemiecka przed Konfe- 
rencją lozańską. 

Urabianie gruntu w Londynie. 

BERLIN. 7.1. (Pat.) „Telegraphen 
Union* donosi z Londynu, iż amba 
sador niemiecki von Neurath w roz 
mowie z angielskim ministrem Spraw 
Zagranicznych Simonem podkreślił 
konieczność możliwie szybkiego i 
trwałego rozwiązania problemu repa- 

racyj. Angielski minister Spraw Za- 
granicznych zaznaczyć miał, że rów- 
nież rząd Wielkiej Brytanji uważałł:s 
trwałe rozwiązanie tego zagadnienia 
za najbardziej pożądane, przyczem 
wskazał na okoliczności, utrudniające 
osiągnięcie tego celu. 

Dwie koncepcje. 

BERLIN. 7.1. (Pat.) W związku z 
przyjazdem do Berlina ambasadora 
Edge, który na śniadaniu u ambasa- 
dora amerykańskiego Sacketta miał: 
możność rozmawiania z kanclerzeia 
Brueningiem, prasa niemiecka pisze 
o dwóch koncepcjach, angielskiej i 
francuskiej, zarysowujących się obec 
nie w sprawie konferencji reparacyj- 
nej. Przytaczając komunikat Havasa. 
według którego Francja skłonna była- 
by udzielić Niemcom moratorjum do 
1 lipca 1934 r., prasa niemiecka prze- 

а- 

    
ciwstawia koncepeji francuskiej wi 
domości z Londynu, iż Anglja d 
raczej do rozwiązania Ściśle prowi- 
zorycznego, pragnąc przystąpić do 
rozpatrzenia problemu reparacyj do- 
piero w lecie lub na jesieni, to zna- 
czy po wyborach we Francji i w Pru 
sach oraz po wyborze nowego prezy- 
denta Rzeszy. Prasa niemiecka za- 
strzega się, że rząd Rzeszy uważa de- 
finitywne rozwiązanie zagadnienia re 
paracyj za rzecz nieodzowną. 
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: W sobotę, dnia 9 stycznia r. b. 
w salach Klubu Przemysłowo-Handiowego — ul. Adama Mickiewicza 33-a 

odbędzie się 

Doroczny Koncert-Ba! Wileńskiego T-wa Rosyjskiego 
Po koncercie tańce. Szczegóły w afiszach. Bilety do nabycia w lokalu T-wa — 
Wilno, ul. A. Mickiewicza 46—1 od godz. 9 do 14 i od 17 do 19 codziennie. 

W dniu koncertu w kasie Klubu od godz. I1l-ej. 
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angielski ekspert reparaeyjny Ross 
odjedzie w tym tygodniu do Paryża 
celem przeprowadzenia rokowań z 
ekspertami francuskimi. 

Żałoba w armji. — Pogrzeb 
na koszt państwa. 

PARYŻ, 7. L (Pat). — Rada minisrów 
postnawiła, że pogrzeb ministra wojny Ma- 
glneta odbędzie się na koszt państwa, Mi- 
nister marynarki Dumont, pełniący tymcza- 
sowo funkcje ministra wojny, zarządził, że 
armja przywdzieje żałobę z powodu zgonu 
ministra Maginot. Na wszystkieh gmachach 
instytueyj wojskowych do dnia pogrzebu 
włąeznie wywieszone będą flagi żałobne. 
` 

Žyciorys gen. Maginot. 
PARYŻ, 7. I. (Pat) — Zmarły minister 

wojny Maginot urodził się w roku 1877. Po- 
czynając od roku 1910 piastował mandat 
poselski z okręgu Bar-le-Duc, przy każdych 
wyborach ponownie obierany. Podczas woj- 
ny służył w wojsku w charakterze sierżanta 
i był podczas walk ciężko ranny. W roku 
1917 piastował tekę ministra kołonij, w roku 
1920 — tekę ministra emerytur, zaś mini- 
strem wojny był w gabinecie Poincare'go od 
stycznia 1922 r. do czerwca 1924, poczem 
już bez przerwy piastował tekę albo kołonij 
albo wojny. Jako deputowany wchodził w 
skład ugrupowań akcji demokratycznej i so- 
cjałnej. Wśród odznaczeń posiada między 
innemi krzyż wojenny i medal wojskowy 
oraz był kawalerem Legji Honorowej. 

   PRZEDNIE 
WYV'TWORNE. 
ŁAGODNE 
W SMAK Ue| 

  
V IADOMOŚCI z KOWNA 
PISMO KRÓLEWIECKIE OBURZONE NA 

GABRYSA. 
Koen. Alig. Ztg.* oburza się na znanego 

polityka litewskiego Gabrysa, z powodu je- 
go artykułów o Prusach Wschodnich. „Koen. 
Alig. Ztg.* posądza nawet Gabrysa o... współ 
pracę z czynnikami polskiemi: 

„Często już  stawialiśmy pod pręgierz 
„Revue de nacionalites". Czasopismo to O- 
słania się płaszczykiem czasopisma mniej- 
szošci, a w gruncie rzeczy działa na rzeez 
interesów Polski, ponieważ wydawca pisma 
Litwin Gabrys pełni służbę polityczną. Zresz- 
tą na Litwie nawet uważany jest Gabrys za 
osobistość w najwyższym stopniu podejrza- 
ną. „Revue de nacionalites“ rozdawana jest 
we wpływowych sferach Ligi Narodów z nie 
zwykłą szczodrobliwością i dlatego może wy 
wołać zupełnie opaczne pojęcia o niemiec 
kim Wschodzie. Z tego względu zasługuje to 
pismo na mocną odprawę, jak np. w danym 
wypadku przedstawienia równie złośliwego, 
jak bezmyślnego rzekomych życzeń wschod- 
nio-pruskich. 

Co się tyczy polityki tego gadzinowego 
organu w odniesiesiu do Prus Wschodnich, 
stosuje on taktykę szczególną. Ze względu 
na to, że wielokrotne i otwarte żądanie przy- 
łączenia Prus Wschodnich do Polski wska- 
zywałoby zbyt wyraźnie na polskie źródło, 
usiłuje się zalecać to pzyłączenie przy pomo- 
cy wszelkich możliwych zamaskowanych spo 
sobów i cytuje się przytem rzekome głosy z 
Prus Wschodnich, głosy, które nigdy nie 
istniały. 

Polityczny kierunek „wschodnio-prusko- 
litewsko-łotewskiego jednolitego państwa 
jest to dosyć wyraźny stary | polski 
płan bałtyckiego związku państw pod war- 
szawskiem kierownictwem. Prusy Wschod- 
nie dla takich planów mają jedynie wzru 
szenie ramionami", 

(Wilbi). 
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Gorący miesiąc w Genewie. 

Sesja Rady Ligi Narodów i 8 innych międzyner. konferencyj 
w styczniu. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Miesiąc bieżący dla Genewy stci 

pod znakiem szeregu międzynarodo- 

wych konferencyj. Oprócz 56 sesji 

Rady Ligi Narodów, która razpocznie 

się pod przewodnictwem Brianda w 

dniu 25 b. m. w tymże miesiącu pra- 

cować będą w Genewie i inne organi- 

zacje międzynarodowe. 

Dnia 6 b. m. rozpoczną się prace 

komisji złota, 11 b. m. sesja komisji 

ekspertów w sprawie węgla i komisji 

finansowej, 14-go zbierze się komisja 

ekspertów Ligi Narodów, na której 

Rada Ligi 

GENEWA. 7.1. (Pat.) 66-ta sesja 

Rady Łigi Narodów rozpocznie się 25 

stycznia pod przewodnictwem Brian- 

da. ; 
-Na porządku dziennym figurują 

między innemi sprawy, szczególnie 
interesujące Polskę: pierwsza sprawa 

—linji kolejowej  polsko-litewskiej 

Landwarów-—Kaisiadorys (Koszeda- 

ry), przyczem Rada rozpatrzy opinię 

doradczą Trybunała Haskiego; druga 

sprawa — ze spraw polsko-gdańskich 

Rada rozpatrzy opinię Trybunału Ha- 

skiego w sprawie port d'attache dla 

będzie przeprowadzona dyskusja w 
sprawie sytuacji gospodarczej świała 
w związku z ostatniemi zjawiskami 
w tej dziedzinie, w dniu 18-go zbierze 
się komisja walki z handlem opjumi, 
19-go komisja ekspertów dla ustałe- 
nia nomenklatury celnej, 20-go ko- 
misja przestudjowania zgłoszonego 
przez Z. S. R. R. projektu paktu o 
powszechną nieagresję gospodarczą, 
wreszcie w dniu 22 b. m. rozpoczną 
się obrady komisji komisji sutdjów 
unji panueuropejskiej. 

Narodów. 
statków wojennych polskich w por- 
cie gdańskim oraz rozpatrzy decyzję 
wysokiego komisarza w sprawie uży- 
wania portu gdańskiego przez Polskę, 
od której to decyzji zarówno Polska, 
jak i Gdańsk odwołały się do Radv; 

trzecia sprawa — Rada zajmie się 

także petycjami ukraińskiemi, któr= 
zostały wniesione do Rady we wrze- 

śniu roku ubiegłego przez komiiet 

trzech, oraz petycją księcia pszczyń- 

skiego, której rozpatrywanie zostałe 

we wrześniu odroczone.
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Na schyłku , miesiąca przeciwgruźliczego”. 
Wymowa cyfr w zakresie działalności placówek Wileńskiego 

T-wa Przeciwgružiiczego. 

Za parę dni, t. j> 10 stycznia mi- 
nie t. zw. „miesiąc przeciwgruźliczy”. 

Jakie ten „miesiąc dał ogólne wy- 
niki jeszcze nie wiemy, fakt jednak, 
iż już sama akcja propagandowa w 
tym zakresie przyjęła się na naszym 
gruncie i, co jest znamienne, przejawy 
jej są dość wyraźne — świadczy wy- 
inownie o istnieniu w społeczeństwie 
wileńskiem zrozumienia konieczności 
walki z tą straszną klęską społeczną. 
za jaką uznana jest rozpowszechnia 
jąca się mimo wszystko zaraza gruź- 
łicy. 

Nie trzeba chyba specjalnie pod- 
kreślać, iż na naszym gruncie akcja 
przeciwgruźłicza z roku na rok jest 
coraz intensywniejsza i skupia na 50- 
bie coraz większe zainteresowanie ze 
strony szerokich sfer społecznych. 

„Propaganda, jak i cała akcja prze 
ciwgruźlicza spoczywa w ręku Wileń- 
skiego Towarzystwa Przeciwgruźlicze- 
go oraz jego kilku placówek. 

starszą, a zarazem czołową pla- 

4 Wileńskiego T-wa Przeciwgruź 
‚ jest istniejąca od r. 1925 Po- 

a Przeciwgruźlicza przy ul. Żeli- 
gowskiego 1. Naczelne kierownictwo 

Poradni, jak i zresztą pozostałych pła- 

cówek T-wa Przeciwgruźliczego Spo- 

czywa bez przerwy w ręku d-ra Anto- 

niego Brokowskiego. 

Wystarczy odwołać się choćby tyl: 

ko do przysłowiowych suchych cyfr. 

ilustrujących w ciągu minionych lat 

6 działalność wymienionej czołowej 
płacówki W. T. P., by nabrać ufności 

*do' użyteczności i skuteczności rozwi- 

jańej przez nią. walki z lasecznikiem 

Kocha. 
. By nie zrażać czytelnika długością 

i różnorodnością tych cyfr, segreguje 

my je w dwóch kolumnach, z których, 

pierwsza obejmie wyniki działalności 

Poradni W. T. P. za lata od 1926 do 

1930 włącznie, druga wyniki w 11 

miesiącach r. ub. 
A zatem w ciągu wspomnianych lat 

5-Poradnia W. T. P. odnotowała 1640 

dni przyjęć, udzielając ogółem 66,275 

porad w tem 10,426 dzieciom. 

Iłość przyjętych nowych chorych, 

zakwalifikowanych do leczenia, wzra 

stając z roku na rok zamknęła się licz- 

bą 15,656 (w tem dzieci 3,273), z cze- 

go 1021 chorych skierowano do szpi- 

tala. 
Leczenie pozostałych chorych w 

Poradni W. T. P. wyraża się w nastę- 

pujących liczbach: prób tuberkulino- 

wych dokonano 2770; z.strzykiwań 
dożylnych 34,555, różnych 11,601; ba- 

dan plwocin 9.609; moczu 1,131; ba- 

dań krwi podług Schilinga 1,298; p/g 

Biernackiego 5,612; na Rentgen 16,480; 

zastosowano odm sztucznych 692; na- 

  

   

   

   

świetleń lampą kwarcową 3,772. Do- 
dać trzeba, iż Poradnia roztacza wy- 
datną opiekę nad zagrożonymi gruźli- 
cą w ich domach prywatnych za po- 
średnictwem kilku higjenistek, zwa- 
nych w danym wypadku wywiadow- 
czyniami. Dokonały one w ciągu o- 
wych 5 lat 7,290 wywiadów pierwszo- 
razowych i 4,827 wywiadów powtór- 
nych. я 

W” ostatnim roku sprawozdawczym 
Poradnia W. T. P. czynną.była prze- 
ciętnie 26 dni w miesiącu, t. zn. we 
wszystkie dni za wyjątkiem niedziżl 

*i świąt. 

Ogółem w ciągu tych 11 miesięcy, 
z których dysponujemy cyfrowemi da- 
nemi Poradnia W. T. P. udzieliła po- 
rad 16,934. w tem dła dzieci 2,708; 
przyjęła nowych chorych 3,876, dzie- 
ci 838; dawnym chorym udzielono 
13,790 porad w tem dzieciom 1943; 
zarejstrowano chorych na gruźlicę ot- 
wartą 208, zmarło 70 osób, W zakre- 
sie lecznictwa dokonano 1263 prób tu- 

berkulinowych, zastrzykiwań dożyl- 

nych 8,729, różnych 4,726; badań plwo 

cin 3,075, moczu 175; badań krwi pod 

ług Schiliiga 159, podług Biernackie- 

go 5,570; odm sztucznych zastosowano 

594, naświetlań lampą kwarcową 50. 

Przytem 4,396 osób skierowano na 

prześwietlenia promieniami Rentgena 

oraz 216 do szpitali. Wywiadowczynie 
T-wa wykonały 274 wywiady pierszo* 

razowe oraz 1,001 powtórnych. Ta о- 

statnia pozycja wskazuje 

sie opieki pozaambulatory jnej nad cho 

rymi Poradnia W. T. P. poczyniła oł- 

brzymie postępy, skupiając wokół sie- 

bie szerokie grono osób zagrożonych 

gruźlicą. 

Jeśli do tych wszystkich wiele 

wymownych cyfr dodamy, iż Wileń- 

skie T-wo Przeciwgruźlicze prowadzi 

poza oddziałem gruźliczym przy Miej 

skim Szpitału zakaźnym na Zwierzyń 

cu, o czem pisaliśmy w swoim czasie, 

oraz. Stację Opieki nad Niemowlę- 

ciem i Stację Opieki nad Młodzieżą 

Szkolną, sprawując jednocześnie nad- 

zór nad t. zw. „kroplą mleka”, to mu- 

simy przy do przekonania, iż akcja 

Tava zasługuje na całkowite zaufanie 

i poparcie społeczeństwa. 

Nie ziamierzamy więcej przytaczać 

cyfr, gdyż brak miejsca nie pozwała 

nam oświetlić całokształtu akcji wszy- 

stkich placówek tej instytucji, to też 

pozostaje nam jedynie zaapelować do 

ogółu społeczeństwa, by zdwoiło w 

tych ostatnich dniach „miesiąca prze- 

ciwgruźliczego* swą ofiarność na 

rzecz Wileńskiego Towarzystwa Prze- 

ciwgruźliczego. B W. 5. 

   

      

   

Centrolew przed sądem. 
Ostatnie słowo oskarżonych. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Dziś w 54 dniu procesu przeciwko przy- 

wódcom Centrolewu zbierali głos w ostat- 

niem słowie oskarżeni. 

Pierwszy przemawiał poseł Lieberman. 

„Wysoki Sądzie! Ustawa zastrzega ostat- 

ni głos oskarżonym i przepis ten posiada 

głęboki sens, bo w rozgwarze przemówień i 

głosów stron winni sobie spojrzeć w oczy 

Sąd i oskarżeni, ten kto ma odebrać wolność 

į ten kto ma ją stracić. Niech-że więc w 

ostatniej chwili Sąd spojrzy w nasze dusze. 

Będę usiłował odpowiedzieć na py ie, 

które dręczy prokuratora czemu nie przyz- 

majemy się do winy. 

Nie wiem czy je 

    

  

        

   satysfakcją być oskar- 

żonym przez prok ora polskiego i przez 

wdzięczność przyznać się do nieistniejącej 

winy, W czerwcu 1929 r. nikt nie planował 

rewolucji, do czegoż się więc przyznać. Na 

| kongresie powiedzieliśmy masom, że nie mo 

"žemy się ukor: żźnościami jedyno- 

wladczemi, że nie jesteśmy głupi i źli, jak 

„6 nas powiedziano. 

Gdy Polskę zalała nawała Wschodu na- 

ród postawił na swojem czele chłopa, by 

bronił jego praw. W owym czasie: Francja 

miała u steru Clemenceau, który pomimo 

istnienia wówczas Focha, otrzymał miano 

ojca zwycięstwa. U nas tę samą rolę spełnił 

«hlop. 

Myłi się oskarżyciel publiczny, 

zarzuca, że nienawiść osobii 

  

  

   

     

    

jeżeli 
a była 
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motorem naszej działalności. Dlaczego to ja 

miałem podpalić lont rewolucjonizmu? 

W narodzie tkwi kult do bohaterstwa. 

Takim bohaterem był Koścuiszko, gdy zaś 

wybuchła wojna, — Legjony okrzyknęły 

swoim bohaterem Piłsudskiego, którego sła- 

wa wyparła Ko szkę. My z t. zw. kon 

ferencji krakowskiej doszliśmy do przeko- 

nania, że naród powrócić musi do ideałów 

wytkniętych przez Kosciuszkę. Atak oskar- 

życiela publicznego skierowany był przeciw- 

ko partji, do której należę. Chce nas zgubić 

tem się połączyli z Witosem, a Marx 

powiedział, że robotnik powinien walczyć 

ramię przy ramieniu z każdym bez wzglę- 

du na jego przynależność partyjną i stano- 

wisko. Z każdym kto walczy o sprawiedli- 

wość. 
Dalej oskarżony Lieberman poświęca dłu 

kie wywody osobie Ignacego Da kiego i 

jego broszurze o Marszałku Piłsudskim, na 

którą powoływał się prokurator oskarża jąc 

PPS. oraz zajściu z oficerami w Sejmie. Po 

osk. Liebermanie przemawiał osk. Barlicki, 

który również poświęcił swoje przemówienie 

panującym stosunkom w Polsce i działalno- 

ści Centrolewu. Т 

Trzeci zkolei przemawiał oskarżony Sa- 

wicki. Omawiał on swoją działalność na Kre 

sach Wschodnich gloryfikując ja w sposób 

mocno przesadny. 
Wkońcu przemawiali jeszcze 

Dubois i Pragier. 

    

      

  
  

oskarżeni 

  

|. Dookoła Ziemi. 

  

Niezwykle ruchliwe wydawnictwo 

4Księżnica— Atlas", tym razem z ini- 

-cjatywy Zrzeszenia Polskich Nauczy- 

cieli Geogratji, rozpoczęło wydawa- 

nie Bibljoteczki geograficzo - podróż 

niczej, wyczuwa jąc trafnie. że „mło- 

dzież'i szkoła nasza domagają się lite- 

ratury aktuałnej i odpowiadającej 74 
a 

interesowaniom chwili współczesnej 

    

Założenie to jest „bardzo słuszne 

pod warunkiem jednakże, że wiado- 

ności o różnych krajach * podawane 

będą przez wytrawnych podróżników 

w formie możliwie lekkiej, odpowia- 

dającej zainteresowaniom młodzieży. 

Niezmiernie szczęśliwym pomysłera 

jest, jak czytamy w zapowiedzi redak 

'cji Bibljoteczki, że da ona przyjem- 

ną i pożyteczną lekturę domową, u- 

rozmaiconą elementem  powieścio- 

wym i fantastycznym, a nawet 5еп- 

sacyjnym. 

Książeczki tego typu znajdą wie!- 
ką poczytność. Natomiast pełne grun 
towności opracowania, zawierające 

opis kraju, jego ludzi i rzeczy, nie speł 

nia swego zadania, gdyż dła nauczy- 

    

Z nowych wydawnictw dła młodzieży. 

ciela są one najczęściej zbędne. dla 
ueznia zaś niepociągające. 

Prof. Stanisław Pawłowski inau- 
guruje Bibljoteczkę tomikiem p. t. 
Francja, Kraj i Ludzie (str. 80, rycia 
37). Znajdujemy tam wiadomość 
budowie geograficznej Francji, klima. 
cie, granicach lądowych i morskich. 
ludności, produkcji i podziale admini 
stracyjnym, w ujęciu małego kompen- 
djum. Nie ulega wątpliwości, że ten 
typ książeczki nie może liczyć na po- 
czytność chłopców i dziewcząt i co. 
najwyżej będzie tu i owdzie użyty 
przez nauczyciela jako lektura pomo- 
cnicza. 

Natomiast Bołesław Błażek zbiera 
wspomnienia z włóczęgi po Bułgarji 
w ślicznej książeczce p. t. Przez Kraj 
Słonecznych Dolin i Górskiej Głuszy 
(str. 196, ilustracyj t7. jedna mapa'. 

Wraz z autorem i jego grupą wy- 
cieczkową odbywamy pełną uroku po 
dróż Dunajcem. Autor z prawdziwym 
artyzmem maluje przyrodę: 

„Dzień się tymczasem ze złotego 
robił czerwony, potem różowy, potem 
poczynał bieleć coraz bardziej. Płót- 
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Na Dalekim Wschodzie. 
Koncentracja wojsk japońskich wzdłuż linji 

Pekin — Mukden. 
MOSKWA. 7.1. (Pat.) Wediug do- 

niesień Szanghajskiej prasy, wzdłuż 
linji kolejowej Pekin—Mukden skon- 
centrowane są silne oddziały japoń- 
skie. W Czang-Czinie stoi podobno 
około 3000 żołnierzy japońskich, w 
Szań-Chań-Guanie 900 żołnierzy _pie- 
choty oraz oddziały artyleryjskie, w 
Dagu zaś 11 okrętów wojennych i 50 
aeroplanów. Siły te dają Japonji mo- 
żność przecięcia piekińsko-mukdeń- 

skiej linji kołejonej w dowolnym 
punkcie. Narazie sytuację w Czan- 
Czinie określa prasa jako „zbrojne 
zawieszenie bronić. W Szań-Chań- 
Guanie wojska chińskie i japońskie 
stoją naprzeciw siebie pod bronią po 
obu stronach linji kolejowej. Istnieje 
przekonanie, że Japończycy nie dopu- 
szezą do okupacji przez wojska chiń- 
skie tak ważnego punktu, jakim jest 

Szań-Chań-Guań. 

Ofenzywa wojsk japońskich 

MOSKWA. 7.1. (Pat.) W/g donie- 
sień korespondentów sowieckich z 
'Tokjo, wczoraj po południu wojska 
japońskie zajęły port Hu-Lu-Dalo. 

MOSKWA. 7.1. (Pat.) Z Szanghaju 
donoszą, że druga dywizja wojsk ja- 
pońskich rozwinęła ofenzywę, forsu- 
jąc linję kolejową Mukden-Andun. 

Interwencja rządu angielskiego. 
TOKIO. 7.1. (Pat.) Ambasador an- 

gielski w Tokio złożył wizytę w mi- 
nisterstwie spraw zagranicznych i oć- 
był konferencję w sprawie strat, jakie 
ponoszą interesy angielskie na kolei 
Pekin—Mukdeu naskutek akcji ar- 
mji japońskiej, która sekwestruje do- 
chody tej kolei. Według otrzymanych 
informacyj, wiceminister spraw za- 
granicznych wyjaśnił ambasadorowi, 
„że akcja armji japońskiej jest przej- 

ściowa i że dochody kolei będą od- 
dane, gdy tylko wojska marszałka 
Czang Sue-Lianga zostaną całkowicie 

wycofane. 
Ambasadorowie Francji i Stanów 

Zjednoczonych złożyli również wizy- 
ty w ministerstwie spraw zagranicz- 
nych, ale jak informują z kół dobrze 

poinformowanych, cel ich wizyty był 

zupełnie różny od celu wizyty amba- 
sadora angielskiego. : 

incydent charbiński nie został zlikwidowany. 
NOWY, YORK, 7. L. (Pat). — Incydent 

pomiędzy Japonją a Słanami Zjednoczone- 
mi, jaki wynikł naskutek napaści, dokonanej 
na konsula amerykańskiego w Charbinie, 

do chwili obeenej nie został jeszcze zlikwi- 
dowany. Ambasador japoński został ponow- 
nie zaproszony do przybycia do departamen 

tu stanu na naradę. 

Min. Ghica w podróży do Polski. 
BUKARESZT. 4.1. (Pat.) Minister 

spraw zagranicznych Ghlka opuścił 
w dniu 7 b. m. rano Bukareszt, uda- 
jąc się do Warszawy. Ministrowi to- 
warzyszy poseł polski w Bukareszcie 

Szembek. Na dworcu żegnali ministra 

podsekretarz stanu Pangal, wyżsi 

funkcjonarjusze ministerstwa spraw 

zagranicznych Rumunji oraz członko- 
wie poselstwa polskiego. 

  

W Indjach po aresztowaniu Gandhi'ego. 
Dalsze aresztowania. 

ACHMEDABAD, 7. I. (Pat). — Dziś rano 
ców partji kongresowej. В 

policja aresztowała 30 czołowych przywód- 

Powszechny strajk. 

BOMBAY, 7. I. (Pat). — Od 4 dni panu- 
je tu powszechny strajk (hertal) tak dalece 

* Pierwsze oflary. 
BENARES, 7. I. (Pat). — W czasie tłu- 

mienia manifesłtacyj dwie osoby zostały za- 
bite, przeszło 100 odniosło rany, w tem 40 

całkowity, jakiego nie pamiętają kroniki 

miasta. 

ciężkie. Wśród poliejantów jest również 
wielu rannych. 

Echa katastrofy w kopalni Karsten. 
Akcja ratunkowa. 

KATOWICE, 7. 1. (Patj. — Prowadzone 
od chwili katastrofy prace ratunkowe w ko- 

palni Karstencenturm w Bytomlu wykazały, 

że główny chodnik zasypany został na dłu- 
gość 80 mtr. wiełkiemi zwałami węgla i że 
dotychezasowe prace nie doprowadzą do ce- 
łu. Wobee tego rozpoczęto prace w kierun- 
ku przekopania się do miejsca katastrofy 
innym chodnikiem. 

Niemiecka prasa w Bytomiu podając naz- 
wiska oflar katastrofy, notuje je jako zmar- 
łych. Odciętych jest 14 ludzi. O ile ekspe- 

WŚRÓD PISM. 
— Gazeta Literacka wychodząca w Krako 

wie pod red. znanego i zasłużonego poety 
J. A. Gałus: : Połemikę o 
styl podhalański K. L. Koniūskiego, Wier- 
sze K. H. Roztworowskiego i J. A. Galuszki, 
wzory dekoracji Ró: w teatrach 
twowskim i krakowskim, J. Birkenmajera O 

Sienkiewiczu, (słusznie domaga się wydania 
pondencji), L. Kruczkowski pisze 
Jastrzębiec - Kozłowski o M 

gach p. St. Mackiew „St. I Wiit- 
kiewicz Intuicja a łogika, Sprawy bieżące i 

kronika. 
— Kuźnia Młodzieży. Czasopismo Młodzie 

ży Szkołnej. Warszawa. 1931 XII. 
Zawiera wezwanie do pracy Młodzieży dla 

Młodzieży, o jej stosunku do sprawy bez- 
robocia, T. Horki, Nowełkę „Ku szezytóm', 

K. Matuszewski „Powrót z wa- 

kacyj W. L.“ K. į 

je, A. T. Nowelkę , 

    

         
     

      

  stato się*, © sporcie i 

    

na ochronne ściągnięto z nad pokła- 
du już dawno. Brzegi poczęły się od- 
suwać w tył'i zacierać w konturach, 
aż wreszcie zlały się w jedno z horv- 

zontem. Na pogodne niebo wybiega- 

ło coraz więcej gwiazd, aż się zaisk- 
rzyło od nich, że czarny strop wydał 

się jakiemś ogromnem, porzucónem w 

bezmiarze ogniskiem, w którem tlilv. 

to jaśniej to ciemniej, niedopatrzone 

węgle, rózdmuchiwane przez wiatr. 

Czasem, gdzieś zdaleka świeciły łu- 

ny większych osiedli, luh tułały się 

zapomniane światełka ludzkich sa 

motni, które, gdy zbiegły nad brzeg, 

kładły się jasną tinją po. wodzie, tak: 

że drgającą, jak te tam ogniki u gó- 

TĘ: 
Kraj tak wzgłędnie bliski, a łak 

mało nam znany, ukazuje się w peł- 

nej krasie. Błażek umie oglądać, nie 

przebiega kraju chaotycznie, ani nie 

rzuca się na „godne zwiedzenia” rze- 

czy, jak to czynią podróżujący Amoe- 

rykanie, czy Anglicy. Podróż do So- 

fji i pobyt w stolicy Bułgarji staje się 

nawet dla czytełnika przeżyciem, w 

którem łączy się piękno krajobrazu, 

wrażenia z zetknięcia się z ludźmi. 

wspomnienia historyczne. Piemont 
Bułgarji, który w jej długiej i cięż- 

kiej walce z najeźdźcą odeg'al niepo- 

spolitą rolę, Monaster Rylski, daje a- 

  

  

   

    

dyeja zdoła dotrzeć do miejsca katastrofy w 

ciągu najbliższych dni, to nie jest rzeczą 

wykluezoną zastanie górników przy życiu, je 

żeli nie jest zamknięty zupełnie dopływ po- 

wietrza do zasypanych. 

BERLIN, 7. I. (Pat). — Nowe wstrząsy, 

jakie nastąpiły wczoraj w podziemiach ko- 

palni Karstencentrum pod Bytomiem, znisz- 

ezyły dokonany dotychezae przekop do miej- 

sea katastrofy. Prace ratunkowe podjęto po 

pewnej przerwie na nowo. 

  — Nr. l-szy ygodnika „Kobieta Współ- 

czesna* przynosi nam cały szereg artyku- 

łów o treści nader interesującej i aktualnej, 
streszczenie Numeru podajemy niżej: 

Artykuł wstępny p. t£© „W sprawie pro- 

jektu prawa małżeń 7 

łowa, „Abolicjon 
Haliny Siemie 

       
   
   
    

  

cia studentów pa- 

   

    

   

ryskich"— 4 „Mahatma 

Gandhi i Charlie Ci > № В. Z te- 

atrow“ . Wojeńskiej, „Z ksiąžek“ — 

M. Czaps Е 
W dziale literackim v: „Jasny S>- 

ledyn* —— Heleny Boguszew ptimus” 

— Wiljam J. Locke w tłumaczeniu Janiny 

  

Zawisza - Krasuckiej i inne. 

W dodatku „Mój Dom* sprawozdanie p. 

t „Pierwszy zjazd delegatek Związku Pań 

Domu* —- Marji Ankiewiczowej, wskazówki 

kosmetyczne i przepisy kuchenr 
Tygodnik „Kobieta Współczesna* do nu- 

meru l-go dodaje swoją „Książkę Rachunko- 

w jako premję dla swoich prenumerato- 
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sumpt do obszernego rozdzialu, napi- 
sanego z serdecznem przejęciem, któ 

re znamionuje wogóle stosunek au- 

tora do Bułgarów. pełnych sentynieu - 

tu dla Połaków i przyjaźni dla Pols- 
ki. Bo też nie brak tam wspomnień 
i pamiątek z odległej przeszłości. Jest 

przedewszystkiem święta w Bułgarji 

tradycja Warny. 
Błażka „Bułgarja* ma wszelkie wa 

runki, by się w niej zaczytywali mło- 

dzi i starsi. 
Duże zalety 

  

posiadają również 

- wspomnienia z podróży Stefana Bar- 

szezewskiego — Na ciemnych wodach 

Paragwaju (str. 126, rycin 8]. Zajmu- 

jący, choć miejscami może bezbarw- 

ny opis. jest ożywiony epizodami i 0- 

powiadaniami myśliwskiemi. które 

cechuje... prawdomówność, dość wy- 

jatkowa u gawędziarzy - myśliwych. 

Mimo braku fabuły, jest książka lek- 

turą bardzo zajmującą i daje plasty- 

czny i realny obraz egzotycznego Pa- 

ragwaju. 

T. M. Nittmana — Pod Ręką Fai- 

my (str. 99, rycin 16) przenosi nas do 

Algeru. Choć autor nie utrafia w sa- 

mo sedno w metodzie swej pracy po- 

dróżnika —— narratora i miejscami 

wprowadza sztuczny ton, widocznie 

dla uwięzienia uwagi czytelnika, jed- 

nak spełnia zadanie, które sobie po- 

      

Sytuacja w Charbinie 
naprężona. 

MOSKWA, 7. I. (Pat). — Jak donosi dzien 
nik „Charbinskoje Wremia“, sytuacja w 
Charbinie wciąż moeno naprężona. Konsu- 
lowie amerykański, angielski, franeuski i ja- 
poński postanowili zwrócić się do władz 
miejscowych z zapytaniem, czy wojsko ehiń- 
skie jest w stanie opanować sytuację i za- 
pewnić spokój. 

Głównodowodzący sił zbrojnych trzech 
wschodnich prowincyj Czar-Czin-Guj wydał 
odezwę do ludności, w której podkreśla 
swój żyezliwy stosunek do emigrantów oraz 
wzywa do zachowania spokoju. 

Newy rząd w Mandżurji? 
MOSKWA, 7. I. (Pat). — Donoszą z Szan- 

ghaju, że minister spraw zagranicznych rzą- 
du nankińskiego Cen odbył konferencję z 
przedstawicielem japońskiego premjera Ka- 
jano. W toku konferencji ustalono jakoby, 
że władze nankińskie gotowe są stworzyć 
nowy rząd w Mandżurji na miejsee rządu 
Czang-Sue-Lianga. 

Według informacyj z Tokjo, wiadomość 
© pobycie Kajano w Chinach potwierdza się, 
podobno jednak wezwany on jest na jutro 
do powrotu. == 

Według informacyj z kół zbliżonych do 
ministerstwa spraw zagranieznych, poseł ja- 
poński w Chinach ma w najbliższych dniach 
przyjechać do Tokjo eelem odbycia konfe- 
rencji z japońskim ministrem spraw zagra- 
nieznych. 

Manewry na Oceanie 
Spokojnym. 

MOSKWA, 7. I. (Pat). — Dzisiejsze „Iz- 
wiestja'' zamieszczają artykuł p. t. „Manew- 
ry na Oceanie Spokojnym* , w którym za- 
stanawiają się nad zapowiedzianemi na luty 
i marzec b. 1. wielkiemi manewrami ame- 
rykańskiej floty wojennej. Zdaniem organu 
sowieckiego fakt, że Stany Zjednoczone kon- 
centrują- swe siły morskie, a częściowo nawet 
lądowe i powietrzne w tym rejonie Oceanu 
Spokojnego, który przez fachowców uważa- 
ny jest za ewentualne miejsce przyszłej woj- 
ny, nie jest bez głębszego znaczenia. 

Byłoby rzeczą przedwczesną — piszą „Iz- 

wiestja“, wysnuwač stąd wnioski o nieunik- 
nionem starciu zbrojnem w najbliższym cza- 

sie. Wi każdym jednak razie jest to demon- 
stracja polityczna, mająca wyraźnie na celu 

wywarcie pewnego wpływu na bieg wypad- 
ków mandżurskich i ewetualnych rozmów 

dyplomatycznych w tej sprawie. Artykuł 
kończy się słowami: „Istotne znaczenie tego 
„spaceru* floty amerykańskiej nie jest ta- 
jemnicą dla Japonji. Jakiemi zaś argumen- 
tami odpowie ta ostatnia, okaże najbliższa 
przyszłość”. 

Wojna i giełda. 
MOSKWA, 7. I. (Pat). — Z Tokjo dono- 

Szą, że japońskie giełdy reagowały na zaję- 

cie Czin-Czou zwyżką papierów wartościo- 

wych od 5—10 proc. : 

EET TZT 
Popiereje.e Przemysł Krajowy 
DSS ATI 

Niemcy obawiają się... 

BERLIN. 7.1. (Pat.) „Vossische 

Ztg.” z racji ogłoszenia nowych da- 

nych statystycznych za ubiegłe dwa 

lata w Sprawie ruchu ludności w Eu- 

ropie zwraca uwagę na fakt, iż już 

w roku 1930 Niemcy mają niższą 

względną cyfrę urodzin, aniżeli Fran- 

cja, która miała w tym roku 18,1. 

podczas gdy w Niemczech odnośna 

cyfra wynosiła 17,9. 

Równocześnie dziennik wskazuje 

na fakt, że przyrost ludności w Pol- 

sce w roku 1930, wyrażający się cyf- 

га 525 tysiący, znacznie przekroczył 

przyrost niemiecki, który wyniósł tyl- 

ko 416 tysięciy. Wskazując dalej na 

wyludnienie wschodnich obszarów 

Rzeszy, które już w roku 1925 miały 

zaludnienie, wynoszące tylko 43 mie- 

szkańców na kilometr kwadratowy 

oraz wobec przeciętnego zaluadnienia 

Rzeszy, wyrażającego się cyfrą 134 

mieszkańców na kilometr kwadrato- 

wy. stwierdza, że między rokiem 1926 

a 1930 z Prus Wschodnich wyemigro- 

wało okrągło 150 tysięcy ludzi. 

W przeciwieństwie do tego w Pol- 

sce panuje nie brak ludzi, lecz brak 

ziemi. Jeżeli więc— konkluduje ,,Vos- 

sische Zig.” — wyludnienie niemiec- 

kich obszarów wschodnich nie usta- 

nie, grozi Niemcom niebezpieczeńs!- 

wo, że zamiast korzystnej dla siebie 

rewizji granic, doczekają się przesu- 

nięcia granicy narodowościowej na 

zachód. 

EEB 

stawił. Razi tendencja do zbytniego 

popularyzowania. 

Zapowiedziano dalszych pięć to- 

mików a to: 
A. Paszkowicza, Wśród murzy- 

nów Angoli; J. Ostrowskiego, Brazy- 

lja; K. i. P. Jeżów, Dookoła Bałtyku; 

J. Toeplitz - Mrozowskiej, Przez Tur: 

kiestan i Pamiry i W. Umińskiego, 
Wymarzone wakacje. : 

Jeżeli Bibljoteczka pójdzie torem 

zapowiedzi i będzie przynosiła ksią- 

żeezki w rodzaju Błażka i Barszczew- 
skiego, stereotypowe polecanie jej w 

rodzaju oklepanych sentencyj, že „po 

winna się znaleźć w ręku każdego u- 

cznia*, będzie zbędne. 

Czytelnictwo bowiem dobrych 

książek nie zanikło wśród młodzieży: 
Chcielibyśmy podsunąć redakcji 

Bibljoteczki myśl, która z pewnością 
warta jest rozważenia. Idzie o poświę- 
cenie kilku książeczek... Połsce, po- 
szczególnym jej częściom. Ileż nowo- 
Ści dowie się młodzieniec (i dorosły] 
np. o Wołyniu, Polesiu, Ziemiach Pół- 
nocnych, Pokuciu, Podhalu, Śląsku. 
Napisane z nerwem, na interesującej 
kanwie powieściowej, mogą takie 
książeczki znakomicie przyczynić się 
do poznania geografji kraju ojczyste- 
go i krzewienia krajoznawstwa. 
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Broda Robinsona Crusoe. 
Bohatera niniejszego opowiadania znam 

od bardzo dawna. Uwierzył on swego czasu 
w przypowieści partyjne i do BBWR. zapa- 
łał niesłychaną nienawiścią. Raz spotkałem 

się z nim i o sanacji nagadaliśmy się tyle, 

że głowa puchła z tego gadania. Ja swoje, 

a on swoje. В 

A wszystko na temat zwycięstwa względ- 

nie przegranej sanacji. Ja twierdziłem, że 

obóz Marszałka jest nie do zwalczenia. 

— Za dni niewiele rozleci się — powia- 

da. Е 

ZE Ej! Kochany, powiadam, Toż zęby na 
polityce zjadłem i stary żołnierz jestem. 
Bzdury wam po gazetach wypisują. BB jest 
jak mur. 

— Rozleci się i to niezadługo. Czekaj 
spokojnie. Ot! Szkoda ciebie, żeś wlazł do 
tych bebechów. 

— Szkoda nie szkoda, ale czy Cyganka 
wam ło wywróżyła, żeście tacy pewni? 

Tu mi mój znajomy tyle cytatów różnych 
posłów i profesorów rzucił na głowę, 2. 
nie chcąc nikogo dręczyć — pominę je w 
mojem opowiadaniu. Mój rozmówca począł 

kłaść na szalę swoje własne imię 

— Przysięgam ci, że nie minie dwóch, 
trzech miesięcy, a wszystko runie: 

— Szkoda przysięgać! — powiadam. 
— Založmy „ 0 co chcesz! 

— E! Zakładać się nie mam zwyczaju. 
Dlaboga! Co z tym uparciuchem zrobię?! 

Nagle oblicze mojego bohatera rozpogo- 
dziło się. + 

— Mam! — powiada. — Oto daję ci rę- 

kę i słowo! Nię będę się golił, aż sanacja 

przepadnie. z, : 

Roześmiałem się serdecznie. On jednak 

uroczyście podał mi: rękę i rzekł z powagą: 

— Józek! Jeśli wątpisz w moje słowo, ta 

się pogniewam. i 

Przestałem się śmiać. Pogadaliśmy jesz- 

cze chwilę i — rozjechaliśmy się. 

Minęło półtora roku. Spotkałem się z tym 

swoim znajomym i nie poznałem .go — za- 
rósł nieborak dość dokładnie. Zagadnąłem 

go na temat brody i sanacji... 

— Nic, nic, — powfiada. — Ty nie śmiej 

się. Dwa trzy miesiące jeszcze wytrzymam. 

— Daj ci Boże zdrowie — powiadam. — 

Nie dawaj tyłko słowa, że i strzyc się nie bę- 

dziesz. : 

Od tego czasu minęło już chyba ze dwa 

lata. Ile jszcze lat ta broda będzie mu rosła? 

Myślę sobie, że ostatecznie, zimą zwłaszcza 

podczas mrozów, to broda raczej jest mu 

wygodna, ale latem zapewne nie sprawia mu 

przyjemności. 

Żarliwość polityczna skłoniła mego sta- 
rego przyjaciela, a politycznego nieprzyjacie- 

la do zapuszczenia brody. Gdyby tak cała o- 

pozycja powtórzyła za nim te „śluby panień- 

skie", to orjentacje polityczne stałyby się 

bardziej przystępne i zrozumiałe. W klopo- 

cie co najwyżej byłyby niektóre mniejszoś- 
ci narodowe. Tymczasem mój przyjacieł ba- 

wi się w Robinsona Crusoe, a okoliczni go- 

larze całkiem stracili nadzieję, że odzyskają 

w nim starego klijenta. 

  

Józef S. 

CHROŃCIE 
WASZE OCZY 

e 

CZYTANIE I WSZELKA 
PRACA PRZY NIEOD- 
POWIEDHIEM ŠWIETLE 
NISZCZY WZROK 

+ 

STOSUJCIE 
ŻARÓWKI 
PHILIPS 
ARGENTA 

  

Ożywienie na giełdzie 
londyńskiej. 

LONDYN, 7. L. (Pat). — Na giełdzie ton- 

dyńskiej panowało dziś znaczne ożywienie. 
Tendencja była mocna. 50 proc. pożyczka 
wojenna doznała poprawy i osiągnęła kurs 
97 i 3/16. Kurs funta doznał także poprawy. 

Kursy przy zamknięciu były następujące: 

dolary 3,39'/., franki franeuskie 86,56, fran- 

ki szwajcarskie 17,39'/:, marki 14,28*/,, gul- 
deny helenderskie 8,45*/>. 

Paderewski w Ameryce — 
o Polsce. 

BERN, 7. I. (Pat), — W związku z wy- 

jazdem Paderewskiego do Stanów Zjedno- 

czonych donoszą ze źródeł poinformowa- 

nych, że Paderewski ma zamiar po ukończe- 

niu cyklu koncertów wygłosić w Ameryce 

reg odczytów propagandowych o Polsce. 
  

  

Pendent do Barszczewskiego Pa- 

ragwaju stanowi Janusza Makarczy- 

ka, Przez Morza i Dżungie (Książni- 

ca—Atlas, str. 232). Bohaterowie po- 
wieści Dhil i Lubrański, wprost z 

ćwiczeń wojskowych, które odbyli ja- 

ko oficerowie rezerwy, idą w Świat, 

na niepewne, by wśród przygód i cię- 

żkiej pracy wyrobić w sobie siłę du- 
cha i tężyznę. Obu przyświeca nadto 

cel ogólny, a jest nim poznanie życia 

Polaków w krajach Ameryki, by. na 

zdobytem doświadczeniu oprzeć pra: 

cę pożyteczną dla Polski. Odważnym 

sprzyja los, czasem nawet jak na za- 

mówienie. Nowy Vork, Parana i Bra- 
zylja, są kolejno terenem akcji, któ- 

ra toczy się bardzo żywo, bawi i u- 

czy o morzu i odległym lądzie. 

Książka jest utylitarna, służy bo- 

wiem propagandzie idei kolonij pol- 

skich i propagandzie morza. Powieść 

staje w rzędzie lepszych polskich pu- 

blikacyj z literatury podróżniczej. 

Okładka Sopoćki skromna, lecz śŚlicz- 

na. 

  

Dr. Adołi Hirschberg. 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Mord w pociągu sowieckim. 

Ze Stołpeów donoszą, iż onegdaj na staeji 

yranieznej Kołosowo w zagadkowych оКо- 
licznościach zamordowany zosłał jeden z u- 
rzędników sowicekich, który za fałszywym 
paszportem na nazwisko Michała Finklera 
usiłował opuścić teren Rosji Sowieckiej. 
Zbiega sowieckiego šledzili agenei G. P. U. 
Którzy usiłowali go aresztować, lecz Finkler 
począł stawiać opór, wobee czego jeden z 
agentów wystrzałem z sewoiweru położył 

50 trupem na miejscu. 
Ponura ta scena rozegrała się w wagonie 

Obława 
W ostatnich duiueh w pow. wilejskim i 

anołodeczańskim odbyty sie połowania na 
wilki. W połowaniu oprócz Towarzystwa 
Myśliwskiego wzięło czynny udział ziemiań- 

    

i mimo zachawania tajemnicy wypadek mor- 
derstwa lotem błyskawiey rozniósł się wśród 
podróżnych i pracowników kolejowych. 

Trupa Finklera wyniesiono z wagonu i 
autem odwieziono do Niegorełoje. Tło tego 
zagadkowego morderstwa jest trzymane w 
ścisłej tajemniey. Władze sowieckie ehcae 
zatuszować nieprzyjemny przebieg sprawy 
dla podróżnych zagranicznych, tłumaczyły, 
iż zastrzelony został niebezpieczny bandyta, 
który wpobliżu Mińska obradował kiiku 
podróżnych i był ścigany przez milieję. 

na wilki. 
stwo i otieerowie KOP. W wyniku polowania 
zabito 11 wilków. Onegdaj w pow. święeiań- 
skim również odbyło się polowanie - obła- 
wa przyczem zastrzelono 5 wilki. 

Troki. 
Opłatek Strzelecki. 

Zarząd Oddziału Zw. Strzełeckiego .w m. 
"Trokach urządza w dniu 10 stycznia b. r. 
opłatek dla strzełców Gddziału i sympaty- 
Jków w sali Ligi Morskie Kolonjalnej w 
Trokach. Po współnej wieczerzy odbędzie 
się zabawa taneczna, dochód z której ma 
być przeznaczony na biedne dzieci miasta 
Trok. 

  

Praca w Oddziałe Zw. Strzeleckiego 

w Łozdzianach. 

Założony w 1930 roku, pododdział Zw. 
Strzeleckiego we wsi Łozdziany gminy troc- 
%iej, tuż przy granicy litewskiej, przez por. 
Foremskiego i K-ta Oddziału Z. S. w Tro- 
kach obyw. S. Hermana, rozwija się po- 

myślnie. Zawdzięczając miejscowemu nau- 
czycielowi p. Bechowi Teofiłowi, zorgani- 
zowano obecnie kurs wieczorowy dokształ 
<ający, gdzie wykłady odbywają się w 
świetlicy Pododdziału dwa razy w tygodniu. 
Bibljoteczka ruchoma sprowadzona z In- 
spektoratu Szkolnego stanowi też miłą roz- 
rywkę nietyłko dla strzelców, lecz i dla 
«miejscowej ludności. 

  

  

W dniu 27 grudnia 1931 roku urządzo- 
no wspólną wigilję dła strzelców oraz cho- 
inkę dla dzieci rodzin strzeleckich. Na wi- 
gilji był obecny K-dt Oddziału obyw. Her- 
man, który przemawiał do zebranych strzel 
ców, życząc dalszej i owocnej pracy dla 
dobra Ojczyzny i Zw. Strzeleckiego, wzno- 
sząc na zakończenie okrzyk na cześć Pierw 
szego Obywatela: Państwa P. Prezydenta 
Rzeczypospolitej i Pierwszego Marszałka 
Polski Józefa Piłsudskiego. Łamanie się 
opłatkiem i spożycie wspólnej wieczerzy za- 
kończyło tą: miłą uroczystość. Dzieci rodzin 
strzeleckich otrzymały od Komendanta Od- 
działu upominki w postaci słodyczy. 

Po skończonej wigilji odbyła się zabawa 
taneczna przy dźwiękach orkiestry 22 Bao- 
nu KOP., udzielonej bezinteresownie przez 
Dowódcę Baonu mjra Urbana, za co Zarząd 
Oddziału składa niniejszem podziękowanie. 
Zabawa taneczna przeciągnęła się do rana. 
a strzelcy wesoło bawili się wspólnie z ko- 
pistami. Dochód uzyskany z zabawy prze- 
znaczono na kupno radjoaparatu do šwiet- 
licy. 

Z chwilą gdy nauczyciel szkoły powszech- 
nej p. Bech Teofil został przydzielony do 
Łozdzian, praca oświałowa wśród strzelców 

i dorosłych znacznie posunęła się naprzód. 
Obecnie strzelcy przygotawiają sztuczkę te- 
atralną do odegrania na Wielkanoc. 

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

w Nowogródku przy ul. 3-g0 Maja, tel. 94. 

Zebranie Nowogródzkiej Rady Wojewódzkiej 
w Baranowiczach. 

„Dnia 4 b. m. odbyło się w Bara- 
snowiczach zebranie Nowogródzkiej 
Rady Wojewódzkiej, na które przy- 
byli pp. posłowie i senatorowie Ziemi 
„Nowogródzkiej oraz prezesi i sekreta 
rze Rad Powiatowych B. B. W. R. 
Województwa Nowogródzkiego. 

Zebranie zagaił prezes Rady. p. 
«senator Konstanty Rdułtowski, który 
przemówił mniejwięcej w następują- 
sce słowa: 7 

„Rozpoczęliśmy nowy rok. Chciał- 
ibym złożyć wszystkim obecnym oraz 
nieobecnym członkom Rady Woje- 
wódzkiej, jak niemniej wszystkim na. 
szym działaczom Blokowym życzenia 
noworoczne. Oby ten nadchodzący 
rok przeszedł pod znakiem wytężonej 
pracy, zmierzającej do  zwalczenia 
„kryzysu gospodarczego. 

Na porządku dziennym dzisiejs 
'go zebrania, mamy zagadnienia o: 
wiatowe, oraz sprawy dotyczące or- 
:ganizacyj b. wojskowych. 

Kiedy odbędzie się następne zebra 
"nie Rady Woj. tego ściśle określić nie 
można, bo w najbliższym czasie roz- 
pocznie się najgorętszy okres prac w 
"Sejmie. Musimy uchwalić budżet oraz 
szereg doniosłych ustaw. Mam na my- 

:šli ustawy dotyczące życia gospodar- 
-czego. Np. w grudniu Komisja Koła 
Rolników Bloku, pracowała usilnie 
nad obmyśleniem sposobów ulżenia 
rolnictwu w jego trudnej sytuacji. 
Powstał szereg projektów o niezwy- 

'kłej doniosłości gospodarczej dla rol- 
ników. 

Te, tak ważne i aktualne prace, 
sabsorbować będą obie Izby całkowi- 
cie i nie wcześniej, jak z końcem mar 
«ca można będzie zwołać następną Ra- 
"de: 

Następnie przystąpiono do odczy- 
tania bardzo obszernego protokółu z 
poprzedniego zebrania Rady Woj. 

Po przyjęciu protokółu przez Ra 
«dę, p. sen. Rdułtowski zakomuniko- 

"wał, że wobec choroby p. posła Poź- 
niaka, sekr. Rady Woj,, funkcję te, 
jakoteż Kier. Sekr. Woj. B. B. W. R. 
"objął zastępczo p. poseł Małynicz. 

Wobec nieobecności posła Poźnia 
'ka, referat jego o pracy kulturalno - 

oświatowej musiał odpaść. Odczyta- 
me zostały tyłko przez p. sen. Rdui- 
towskiego nadesłane przęz chorego re 
ferenta: „Wskazówki do programu 
pracy oświatowej”. (Te bardzo cieka- 

we wywody p. posła Poźniaka, jed- 
mego z najwybitniejszych dzisiaj po- 
słów obozu rządowego, podamy w je- 
<sdnym z następnych numerów in ex- 
itenso). 

. Następnie wygłosił koreterat © 
pracy kulturalno - oświatowej, p. 
Rejmont, instr. oświaty pozaszkolnej 
"powiatu baranowickiego. 

  

    

Po referacie tym wymiązała się 
dłuższa dyskusja, w której zabierali 
głos prawie wszyscy obecni. Śmiate 
tezy p. Rejmonta spotkały się naogół 
z krytycznem stanowiskiem większo- 
ści zebranych, którzy uznali je za nie- 

* realne narazie. Natomiast wskazówki 
do programu pracy oświatowej p. po- 
sła Poźniaka, ogół zebranych przy- 
jął jako bardzo celowe i dla obecnej 
chwili stosowne. 

Zdążają one w kierunku jak naj- 
dalej idącej koordynacji działalności 
kulturalno-oświatowej poszczególnych 
organizacyj, czy też sekcyj oświato- 
wych zrzeszeń i towarzystw, istnieją- 
cych i działających tak często rozbież- 
nie na danym trenie. 

P. poseł Poźnik powiada: 

„„.Proponuję zorganizowanie w każdym 
ważniejszym i większym ośrodku, a więe 
przynajmniej w każdem mieście powiato- 
wem jednej wspólnej Komisji Kulturalno- 
Oświatowej, w skład której wchodziliby de- 
legaci wszystkich na danym terenie znajdu- 
jących się organizacyj i stowarzyszeń, ma- 
jących w swym programie pracę kulturałno- 
oświatową. Jakby to wyglądało praktyeznie? 
Całkiem proste. Wszystkie sekcje czy ko- 
misje kulturalno- oświatowe wszystkich sto- 
warzyszeń czy organizacyj stanowiłyby jed- 
ną wspólną Komisję dla całego powiatu. 
-Ponieważ jedmak zbieranie się wszystkich 
tych komisyj czy sekcyj byłoby niemożliwe 
no i nieeełowe, każda komisja czy sekcja 
wysłałaby do tej wspólnej Komisji po dwóch 
delegatów, którzyby byli stałymi łącznikami 
pomiędzy komisją a własnem stowarzysze- 
niem czy organizacją, 

Na tej Komisji Kult.-Ośw. musiałby na- 
stąpić podział pracy, po pierwsze, stosownie 
do programu pracy danego stowarzyszenia 
czy organizacji, po drugie terenowo. Coby 
się przez to zyskało? : 

Po pierwsze możnaby stworzyć jednolity 
kierunek pracy, jednolity tok pod względem 
treści jak i ideologji, po drugie, jednolity, 
odpowiedni do potrzeb i warunków lokal- 
nych program pracy, po trzecie, byłby ktoś 
zawsze odpowiedzialny za pracę na danym 
odcinku, po czwarte, zyskałaby na tem stro- 
na finansowa i po piąte teren a tem samem 
społeczeństwo nie byłoby narażone na roz- 
grywki rozmaitych często bezeelowo i bez- 
sensownie  zwalezających się organizacyj, 
które mają ten sam cel praey a tylko am- 
bieje, że tak powiem, osobiste danych, orga- 
nizacyj czy stowarzyszeń powodują niepo- 
trzebną i szkodliwą rywalizację. Wszyscy 
przecież pracujemy dla jednego ecłu — dla 
jednego państwa i jednego społeczeństwa. 
Wszystkie organizacje ezy sfowarzyszenia 
głoszą swoją apolityczność w znaczeniu par- 
tyjnietwa, wszystkie głoszą hasło bezintere- 
sownošei pracy. Oile te wszystkie zasady są 
szczere, nie widzę żadnej przeszkody w zre- 
alizowaniu powyższego planu*. 

Tezy te przyjęto jako wytyczne dla 
prac poszczególnych Rad  Powiato- 
wych. 

Po omówieniu szeregu spraw šciš- 
le organizacyjnych i stwierdzeniu że 
wobec braku zainterosowanych stron. 
referat dotyczący organizacyj b. woj- 
skowych nie może się odbyć, — zebra- 
nie Rady Wojewódzkiej zamknięto. 

R. 

Lida. 
  

  

Kine dźwiękowe 

Pogoń 
w Nowogródku 

Film połski dźwię- 
kowo-śpiewny 

  
W rol. główn. Nova Ney, Zbyszko Sawan i Junosza Stępowski. 

Wkrótce „GENERAŁ GRACK“. 

SERCE NA ULICY 
    

  

JAKÓB WINER i S-ka 
LIDA, Suwalska 58, tel. 90 

oraz futra i okrycia 
  

(obok kino-teatru Nirwana) 

Poleca: jedwabie, wełny, korty, sukna, płótna, 
damskie i męskie. 8730 | 
  

КОНЕ 

Nagroda literacka m. Wilna. 

Magistrat m. Wilna podaje do wia- 
domości, że w obecnym roku przypa- 
da przyznanie Nagrody Literackiej im. 
Adama Mickiewicza za pracę twórczą 
w języku polskim na polu literatury 
pięknej. 

Kandydaci dó nagrody mogą się 
zgłaszać w przeciągu m. stycznia b. r. 

Zgłoszenia należy składać do Ma- 
gostratu, pokój Nr. 10 (Dominikań- 
ska 2), gdzie można również otrzymać 
informacje w sprawie nagrody i jej 
statutu. 

Nowe dwudziestozłotówki. 
W obiegu ukazały się już nowe bankno- 

ty 20*złotowe puszczone w obieg przez Bank 
Polski. Nowe banknoty podobne są do biłe- 
tów banku francuskiego. Tem różnić się bę- 
dą od dotychczasowych banknotów. że obie 
strony banknotów mają ódmienne kolory, 
a mianowicie jedna jest utrzymana w ko- 
lorze. granatowym, druga w kolorze teczo- 

wym. | i 
Zmniejszony tež zostal format. 

Pierwsze wiadomošci 
o wyniku powszechnego spisu 

ludności. 

W dniu 5 b. m. upłynął termin przesła- 
nia przez władze spisowe Głównemu Urzę- 
dowi Statystycznemu drogą telegraficzną о- 
gólnych wyników drugiego powszechnego 
spisu ludności. 

Zgodnie z instrukcją ministra spraw wew 

nętrznych, w terminie tym nadeszły telegra- 
ficzne zawiadomienia o wynikach spisu od 
władz spisowych 283 powiató oraz 35-ci 
miast wydzielonych. Większość władz s 
wych nadesłała wyniki spisu w dniu 5 b. m. 

Najogólniejsze wyniki spisu, mianowicie 
ogólna liczba ludności w Polsce, wiadome 
będą prawdopodobnie już około 15 b. m. 

Choinka dla biednych dzieci. 
W dniu 5 stycznia w godzinach popołud- 

niowych odbyła się w” Małej Sali Miejskiej 
choinka dla 500 biednych dzieci urządzona 
przez Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet, 
Rodzinę Wbjskową i Rodzinę Policyjną. Za- 
proszone były dzieci od roku do sześciu 
lat, oczywiście że oprócz rodziców na miłą 
zabawę towarzyszyło im i starsze rodzeństwo 
dzięki temu o godzinie 12 sala wypełniła 

się kompletnie rozbawioną dzieciarnią, 
Dzieci bawiły się doskonale tworząc ko- 

rowody i śpiewając piosenki pod kierun- 
kiem świetliczanek i z prawdziwą uciechą 
przysłuchiwały się dźwiękom wojskowej or- 
kiestry. udzielonej uprzejmie na ten cel 

przez pana Pułkownika Błockiego. 
Największa jednak radość zapanowała 

gdy po zabawie każde z zaproszonych dzieci 
otrzymało parę pończoszek. harmonijkę i 

dużą słodką bułkę. Obdarowane dzieci nie 
chciały opuszczać lokalu, przeciwnie, doma- 
gały się powrotu pod choinkę, by się tam 
otrzymanymi skarbami nacieszyć i dopiero 
przy pomocy pań i żołnierzy z orkiestry u- 
dało się rodzicom ubrać rozbawioną dzie- 

ciarnię i zabrać ją zpowrotem do domów. 
Zarówno dzieci jak i rodzice opuszczali 

gościnne progi sali Miejskiej pod miłem wra 
żeniem to też z całą pewnością długo wspo- 

  

    

  

minać będą wesołą zabawę. Z. K. 

Defraudacja. 

W spółdzielni spożyweów w Sieleu po- 
wiatu lidzkiego sklepowy tej spółdzielni 
Giee Włodzimierz dopuścił się nadużyć na 
sumę zł. 1060. W obawie przed kontrolą za- 
mełdował o rzekomej kradzieży, lecz został 
zdemaskowany przez władze bezpieczeństwa 
i osadzony w więzieniu. 

Kasa Chorych. 

Z dniem 1 stycznia 1932 roku žostala zor 
ganizowana Okręgowa Kasa Chorych w Li- 
dzie, która obejmuje swą działalnością na- 
stępujące powiaty: lidzki, szczuczyński, wo- 
łożyński i nowogródzki. 

Baranowicze. 
Akeja odczytowa B. B. W. R. 

Zapowiadany na 9 b. m. odczyt p. Piet- 
kiewicza o katordze sowieckiej na wyspach 
Sołowieckich z powodu krótkiego terminu 
został przesunięty na niedzielę dnia 17 bm. 

Bliższe szczegóły podane zostaną do wia 
domości publicznej w swoim czasie. 

R. K. 

Ze sportu. 

Nowopowstałe w Nowogródku Towarzy- 
stwo Narciarskie, organizuje przy pomoc; 
Sekcji Oświatowej Sekr. Woj. BBWR. od- 
czyt o narciarstwie, ilustrowany pięknym 
filmem instrukcyjnym ze zwolnionemi zdję 
ciami. 

  

Odczyt odbędzie się w niedzielę dnia 
17 b. m. w sali Kina Miejskiego. o godz. 
14-ej. R. 

Niešwiež. 
Biuro informacyjne B. B. W. R. 

Dnia 15 ub. mies., uruchomione zostało 
Biuro Informacyjne Rady Pow. BBWR. w 
Nieświeżu. 

Biuro mieści się w lokału Świetlicy Sej- 
mikowej przy Rynku i jest czynne w śŚro- 
dy i piątki. 

Porady oraz wszelkie informacje udzie 
lane są bezpłatnie członkom i sympatykom 
Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rzą- 
dem. 
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Z pogranicza. 
Przemytniey w potrzasku. 

Z pogranicza donoszą, iż w nocy z 5 
na 6 b. m. wpobliżu wsi Suslinowo w re- 
jonie Druskienik usiłowała przekroczyć. gra- 
nieę banda przemytników. Przemytnicy pod 
gradem kul strażników litewskich przedarł 
się na teren polski, gdzie spotkali się z za- 
sadzką K. O. P. Wywiązała się obustronna 
ostra strzelanina. Po krótkiej wymianie strza 
łów przemytniey poczeli się cofać usiłując 
przedostać się przez moczary i trzęsawiska 
wpobliża zaścianka granieznego Kinice. 

Podczas ucieczki dwóch przemytników 
ujęto, zaś pozostali dwaj utonęli w mocza- 
rach. Е 

Zatrzymani przemytniey pochodzą z Lit- 

wy. Sa to Marcin Dowgialis i Antoni Toma- 
szajtis z Oliekiego. Skonfiskowano im więk 
szy przemyt w postaci najprzedniejszego ga- 
tunku tytoniu litewskiego. 

Władze litewskie zamierzają otwo- 

rzyć granicę. 

Wobec wygaśnięcia w Wileńszczyźnie epi 
demji tyfusu płamistego władze litewskie 
zamierzają z dniem 15 b. m. cofnąć zakaz 
przepuszezania na podstawie przepustek gra- 
nicznych rolników i odtworzyć granicę. 

Wi LEN 5 KAI 

Powėdž w styczniu. 
Zalanie suteren przy ul. Filareckiej i Tyzenhauzowskiej. 

Naskutek ostatniej odwilży i de- 
szezu, który wypadł, wczoraj w godzi- 
nach wieczorowych w mieście zanoto 
wano szereg wypadków zalania mie- 
szkań. „Styczniowa powódź dała się 
szezególnie we znaki mieszkańcom 
domu Nr. 12 przy ulicy Filareckiej. 
W godzinach wieczorowych posteru- 
nek policji na Zarzeczu zaalarmowa- 
ny został, iż sutereny tego domu zo0- 
stały zalane wodą, która obfitemi stru 
mieniami spływa z sąsiedniej góry 
tworząc wokoło domu jezioro. O wy- 
padku powiadomiono straż ogniową 

i miejską stację pomp, skąd niezwło- 

eznie wysłano drużyny ratownicze z 
autopompami, które przystąpiły do 
akeji ratankowej. 

Nieco później zaalarmowano po- 
lieję o zalaniu suteren przy ulicy Ty- 
zenhauzowskiej. Niektóre siutereny 
zalane zostały do wysokości pół met. 
ra. Również i w tym wypadku na miej 
see wysłano auto straży ogniowej «- 
raz autopompę celem usunięcia z mie 

szkań wody. 
Pozatem zanotowano jeszcze kil- 

ka podobnych wypadków w. różnych 
dzielnicach miasta. (e). 

! 

Aresztowanie niebezpiecznych 
oszustów. 

Oszustwo w firmie Molenda. Historia ze smokingami. 
Na tropie innych oszustw. 

Przed kilku dniami donesiliśmy w „Kur- 

jerze Wileńskim* o sprytnem oszustwie do- 
konanem na szkodę znanej w Wilnie firmy 
„Gustaw Molenda*. Oszuści przy pomocy 
sfałszowanych pieczęci Wil. Dyrekcji Kole- 
jowej i podrobienia podpisu inżyniera Ma- 
zurewskiego wystawili fikcyjne ordery dy- 
rekeji kolejowej, na podstawie których о- 
trzymali w firmie Gustaw Molenda szereg 
towarów wartości ponad 400 zł. 

W kilka dni później do wydziału śled- 
czego zgłosiła się właściciełka wypożyczal- 
ni ubrań przy ul. Trockiej Nr. 1 Rebeka 
Blumbergowa, która zeznała, iż przed dwo- 
ma dniami de jej sklepu zgłosiło się dwóch 
nieznanych jej osobników w towarzystwie 
dwóch kobiet. Osobnicy ci podali się za urzę 
dników i wypożyczyli od niej 3 smokingi, 
3 suknie balowe i inną garderobę wartości 
ponad 1000 złotych, pozostawiając jako za- 

sław swoje dowody osobiste. Według umo- 
wy wypożyczoną garderohę mieli zwrócić 
wieczorem dnia następnego. Tymezasem о- 
sobniey ci więcej już się nie pokazali, Wów- 
czas Blumbergowa udała się do ich mieszkań 
według podanych w paszportach adresów. 

Ku swemu przerażeniu przekonała się, że 
adresy w paszportach były fałszywe, wobee 
ezego zwróciła się do polieji. 

Przeprowadzona ekspertyza okazanych 

przez Blumbergową paszportów wykazała, 
iż nazwiska oraz adresy były sfałszowane. 
Natomiast na podstawie fotografij policja 
stwierdziła, że sprawcami oszustwa są zna- 
ni już policji Paweł Łubiński (ul. Turgiel- 
ska 2), oraz Grzegorz Kirjanow (Zarzecze 
21), którzy przed dwoma tygodniami przy 
pomocy sfałszowanych orderów kolejowych 
oszukali kooperatywę K. O. K. przy płicy” 
Ostrobramskiej. Kirjanow i Łubiński zostali 
wówczas aresztowani, lecz na mocy decyzji 
sędziego grodzkiego wypuszezeni na wolną 
stopę. 

Na podstawie tych danych Kirjanowa i 
Łubińskiege aresztowano. 

Podczas badania wyjaśniło się, że aresz- 
towani oprócz Błumbergowej oszukali rów- 
nież firmę Gustaw Molenda. Nabyte u Molen- 
dy towary zastawili w lombardzie „Kreso- 
wia, zaś „wypożyczoną* u Blumbergowej 

garderobę sprzedali. W toku dalszego docho- 
dzenia ustalono, iż sprytni aferzyści doko- 
nali jeszcze szeregu innych oszustw, a m. 
in. na szkodę P. K. O. 

Szczegóły dalszego dochodzenia podamy 
w następnym numerze. Oprócz Kirjanowa i 
Łubińskiego zostały również zatrzymane 
dwie niewiasty, eo do których są podejrze- 
nia, że działały na spółkę z oszustami. 

e). 

Z drągami i siekierami 
w obronie tajnej gorzelni. 

Władze śledcze prowadzą obeenie docho- 
dzenie w następującej sprawie: onegdaj wie- 

czorem do ezwartego komisarjatu  polieji 

zgłosił się inspektor lotnej brygady Izby 
Skarbowej p. A. Segwid i złożył następują- 
cy meldunek. 

W towarzystwie jednego z funkejonarju- 
szów lotnej brygady udał się do wsi Fabja- 
niszki, położonej na terenie w. m. Wilna; 
gdzie według otrzymanych przez niego po- 
ufnych informacyj w mieszkaniu niejakiego 

Michała Stankiewicza znajdowała się pota- 
jemna gorzelnia. W, chwili wkroczenia do 
mieszkania funkejonarjusze lotnej brygady 
zauważyli w przyległym pokoju, znajdują- 
cy się w ruehu aparat gorzelniczy. Pozatem 
w pokoju zauwożono butełki z samogonką, 
politurą i spirytusem denaturowanym, 

W lokalu znajdowało się kiłku osobni- 
ków. Na widok wkraczających urzędników 
osobniey ci zaczęli szybko wynosić przez 
okno wyprodukowaną samogonkę, a kiedy 

p. Segwid usiłował im w tem przeszkodzić, 
do pokoju wpadło 8 uzbrojonych w drągi, 
siekiery i żelazne kije, mężczyzn którzy rzu- 
cili się na Segwida i towarzyszącego mu 
funkejonarjusza. Sytuacja była o tyłe groź- 
ną, Iż © wykonaniu przez nich obowiązków 
służbowych nie mogło być mowy i Segwid 
wraz z towarzyszem musieli salwować się 

ucieczką. Zeznania p. Segwida zostały za- 
protukułowane, zaś w sprawie tej wszczęto 
energiczne dochodzenie. Jak się dowiaduje- 
my kilka osób w związku z tą sprawą za- 
trzymano. Dalsze dochodzenie w toku, 

(e) 

Echa zajść listopadowych. 
Dowiadujemy się, iż prowadzone od 

dwóch miesięcy śledztwo w sprawie mor- 
derstwa ś, p. St. Wacławskiego, który jak 
wiadomo padł ofiarą pamiętnych zajść listo- 
padowych w Wilnie ma być wkrótce ukoń- 

czone. Przeciwko aresztowanym i oskaržo- 
nym o zabójstwo sporządzono akt oskarże- 
nia. Sensacyjna ta sprawa odbędzie się w 
marcu r. b. 

Dwa zamachy samobójcze w Wilnie. 
W ciągu ubiegłej doby w Wilnie zanoto- 

wano dwa tragiczne zamachy samobójcze. 
O godzinie 7 wieczorem na rogu ulicy Zawał- 
nej i W. Pohulanki pod przejeżdżający wóz 
„Arbonu* trzeciej linji rzucił się nagle jakiś 
nieznany mężczyzna. Przechodnie znajdujący 
się wpobłiżu miejsca wypadku wyraźnie sły- 
szeli okrzyk: „Dowidzenia! Nie chcę więcej 
żyć!” Na szczęście szofer autobusu w ostat- 
niej chwili zauważył rzucającego się pod ko- 
ła samochodu i raptownie zahamował wóz. 
Tem niemniej desperat doznał tak poważnych 
obrażeń ciała, że stracił przytomność odzy- 
skując ją dopiero po upływie pół godziny 
w szpitalu żydowskim. Ze znalezionych przy 
desperacie dokumentów ustalono, że jest to 

  

  

mieszkaniec Oszmiany Michał Daniszewski, 
podobno doniedawna urzędnik magistracki. 
Przy samobójcy znaleziono list w którym pro 
si nikogo nie oskarżać za jego śmierć. Stan 
chorego nie jest groźny. Policja prowadzi do 
chodzenie, celem ustalenia powodów despe 
rackiego kroku. 

Drugi wypadek miał miejsce przy ul. Ste- 
fańskiej 33, gdzie w zamiarze samobójczym 
otruł się esencją octową 43-letni Szymel Gor- 
del. Przyczyna rozpaczliwego kroku — cię- 
żkie warunki materjalne oraz nieporozumie- 
nia z trzecią żoną. Desperata w stanie groć- 
nym przewieziono do szpitała żydowskiego. 

(e) 
› 

KRONIKA 
Dziś: Seweryna 

Jutro: Marcjanny 

  

Wschód słońca —g. 7 m. 43 

Zachód » —. 15 тго.09 

Spesirzsžonia Zakladu Metscrolegii U. 8. B 
w Wilnio 2 dala 71 — 1932 rsku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach 738 

Temperatura średnia — 5° С 

о najwy$eza: —- 7° С 

5 najniższe: —- 2° С. 

Opad w milimetrach: 4 я 

Wiatr przeważający: połudn.-zach. 

Tendencja barom.: silny spadek, potem wzr. 

  

Uwagi: deszcz. 

MIEJSKA. 

— Posiedzenie Rady Miejskiej. Najbliższe 

posiedzenie Rady Miejskiej wyznaczone zo- 

stało na dzień 14 b. m. Porządek dzienny 

jest obecnie w trakcie opracowywania. 

ADMINISTRACYJNA. 

— Przedewszystkiem służha wojskowa. 

Miejscowe władze administracyjne wydały 

zarządzenie, przypominając o obowiązku wy- 

nikającym z przepisów par. 135 rozporzą- 
dzenia wykonawczego do ustawy o powszech 
nym obowiązku wojskowym. Chodzi tu o 
to, że w stosunku do mężczyzn, którzy prze- 
kroczyli 21 rok życia i ubiegają się o zezwo- 
lenie na uprawianie przemysłu i handlu, o 
dowód osobisty, książeczkę roboczą, zgła- 
Szają zmianę miejsca zamieszkania lub po- 

byt, starają się o posadę w służbie publicz- 

nej i t. p., każdorazowo spawdzano czy i w 

jaki sposób dany mężczyzna wypełnił po- 

winności wynikające z ustawy 0 powszech- 

mym obowiązku służby wojskowej. 
W razie stwierdzenia, że dana osoba po- 

winnościom tym nie uczyniła zadość pod- 
jęte zostaną odpowiednie kroki. 

— Organizacja kontroli nad sprzedażą 
mleka. Jak się dowiadujemy w najbliższych 
dniach ma ukazać się rozporządzenie władz 

wojewódzkich w sprawie sprzedaży mleka 
oraz organizacji stałej kontroli nad tą sprze 
dażą. Poza stałym nadzorem, wszyscy WSZy- 
scy sprzedawcy będą rejestrowani. 

Prolongata zezwoleń na posiadanie 
broni. Władze administracyjne komuniku- 
ja, iż ostateczny termin składania podań o 
prolongatę zezwoleń na posiadanie i nosze- 
nie broni palnej na rok 1932 upływa defi- 
nitywnie z dniem 28 lutego r. b. 

Po tym terminie wszyscy, którzy nie 
sprolongowali zezwolenia będą pociągnięci 
do odpowiedzialności karnej. 

GOSPODARCZA. 
— Skutki kryzysu. W ubiegłym miesią- 

cu na podstawie danych w Wilnie zlikwi- 
dowano się 36 zakładów przemysłowo-hand- 
lowych, zamknięto 9 warsztatów pracy, za- 
protestowano 2135 weksli na ogólną sumę 
2.755 tys. 600 zł. W ciągu m. grudnia uleg- 
ło licytacji 35 majątków i fołwarków ziem- 
skich, które przeważnie przeszły w ręce ob- 
ce. W mieście Magistrat, Izba Skarbowa i 
Kasa Chorych codziennie niemal ogłaszają 
licytacje ruchomości kupców, mieszkańców 
i b. członków kasy Chorych. 

W ciągu grudnia podobnych licytacyj na- 
liczono zgórą 100. 

W związku z ciężkim kryzysem łombar- 
dy wileńskie są przepełnione różnemi przed 
miotami nieraz nader cennej wartości. Lom- 
bardy nagromadziły mnóstwo przedmiotów 
iostatnio wogóle niechętnie przyjmują fak 

ty niezłote ^ 
— Wszystko tanieje. Według zestawień 

dokonanych ostatnio w ciągu roku 1931 
koszty artykułów pierwszej potrzeby w Wil- 
nie zmniejszyły się przeciętnie o 17,5 proc. 

Z POLICJI. 
— Zmiany w policji. Z dniem wczoraj- 

szym pełnienie obowiązków kierownika 3-go 
komisarjatu objął podkomisarz Monkiewicz. 

Dotychczasowy kierownik tego komisar- 
jatu komiasarz Szmelow przeszedł na stano- 
wisko kierownika 2-go komisarjatu. 

` WOJSKOWA. 
— Zmiana na stanowisku dowódey 5 pp. 

leg. Dotychczasowy dowodca 5 p. p. leg. 

3 

puł. Teodor Furgalski — został mianowany 
szefem II oddziału sztabu generalnego i w 
dniu - wczorajszym opuścił Wilno. Dowódcą 
5 p. p. leg. mianowany został pułk. dypl. 
Tadeusz Pełczyński z Warszawy, który z 
dniem wczorajszym objął dowództwo pułku. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Kurator Okręgu Szkolnego powierzył 

obowiązki zastępcy inspektora szkolnego na 
miasto Wilna p. Janinie Rostkowskiej. 

— Wyjazd Kuratora O. S. Kurator Ok- 
ręgu Szkolnego p. Kazimierz  Szelągowski 
wyjechał do Krzemieńca na posiedzenie Ku- 
ratorjum Liceum Krzemienieckiego. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Odczyt o przysposobieniu wojskowem 

w Niemezach. Zarząd Ogniska Kolejowego 
Przysposobienia Wojskowego na st. Wilnó 
iprzy ul. Kolejowej Nr. 19 — sala własna), 
zawiadamia, że w dniu 8 stycznia 1932 r. 
zostanie wygłoszony odczyt przez p. Tymo- 
teusza Kowalewicza. na temat: ,„„Przysposo- 

bienie Wojskowe w Niemczech”. 
Początek o godz. 18-ej. 
Wstęp wolny dla wszystkich. 
— Chrześcijański Uniwersytet Robotni- 

czy powiadamia, że w niedzielę dnia 10-go 
stycznia r. b. o godz. 1-ej po poł. w sali 
Chrześc. Domu Ludowego przy 'ul. Metro- 
politalnej Nr. 1 p. Witold Cieszewski — 
Prezes Zjedn. Kol. Kol. — wygłosi odczyt 
p. t: „Z przeszłości i teraźniejszości finan- 
sów”. 

Wstęp wolny. 
— Klub Włóczęgów Senjorów. Zebranie 

Klubu Włóczęgów Senjorów wyznaczone na 

dzień dzisiejszy nie odbędzie się i zostaje 
przeniesiońe na następny tydzień. 

ZABAWY. 
-— VII Doroczny Bal zorganizowany sta- 

raniem Centrali Opiek Rodzicielskich Śred- 
nich Zakładów Naukowych w Wilnie, od- 
będzie się w salonach Oficerskiego Kasyna 
Garnizonowego (ul. Mickiewicza 13) w dniu 
9 stycznia b. r. Dochód z Balu przeznaczony 
na rzecz niezamożnych uczniów oraz na ut- 
rzymanie bursy. 

— Dancing. Komitet Domu św. Antonie- 
go zaprasza na dancing towarzyski, mający 
się odbyć w sobotę 9 stycznia r. b. w cu- 

kierni Zielonego Sztrallą (Mickiewicza 22) 
o godz. ll-tej wiecz. Całkowity dochód z 
dancingu przeznaczony zostaje na siezbędne 
zakupienie ciepłej odzieży na zimę dla bied- 

nych sierot, znajdujących się w ochroni 
Domu św. Antoniego. 

Wstęp na dancing 2 

połowę. 
— Na bezrobotnych i sieroty! Tow. Po- 

mocy Żołnierzowi Polskiemu urządza jutro 
t j. w sobotę dnia 9 stycznia w sali cukier- 
ni B Sztralla (t. zw. Czerwonego) o godz. 23 
„DANCING - BRIDGE". Dochód po połowie 
przekazany będzie Wojewódzkiemu - Komi- 

tetowi do spraw bezrobocia i Schronisku 
Sierót im, Marsz. Józefa Piłsudskiego. 

KOMUNIKATY. 

— Wileński Okręgowy Urząd Miar in- 
formuje: 1. Z dniem 31 grudnia 1931 roku 
tracą moc prawną cechy legalizacyjne: 

a) na przymiarach, suwakach do mierze 
nia drzewa, pojemnikach, odważnikach, wa- 
gach i odważnikach dokładniejszych ocecho- 
wanych w 1929 roku, 

b) na licznikach energji elektrycznej prą- 
du stałego, obrotowych, oscyłacyjnych i wa- 
hadłowych oraz na wszystkich licznikach 
mocy nominalnej powyżej 100 kiłowatów, o- 
cechowanych w 1928 roku. 

Po dniu 31 grudnia 1931 roku stosowa- 
nie w obrocie publicznym wym. narzędzi 
mierniczych będzie naruszeniem art. 14 de- 
kretu o miarach i jako takie karane w myśł 
art. 23 tegoż dekretu. 

2. Wyznaczony w par. 1 rozporządzenia 
Min. Przem, i Handlu z dnia 27 grudnia 
1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 94, poz. 732) ter- 
min do przechowywania na składach i sprze- 
daży: 

a) termometrów, ze skalą Reaumura któ- 
re są wbudowane do innych przyrządów i 

b) termometrów, które obok skali stu- 
stopniowej (Celsjusza) posiadają jeszcze in- 
ną skalę, o ile termometry te będą oplom- 
bowane przez Urząd Miar, odracza się do 
dnia 1 stycznia 1933 roku. Sprzedawcy wy- 
mienionych pod b) termometrów winni do 
dnia 15 stycznia 1932 r. zgłosić je do Urzę- 
du Miar celem bezpłatnego ich oplombowa- 
nia. 

TEATR I MUZYKA 
-— Teatr Miejski na Pohułanee. Dziś, w 

piątek dnia 8-go b. m. o godz. B-ej wiecz. 
przedstawienie dla T. U. R. 

— „Burza w szklance wody* na Pohulance 
Jutro w sobotę dnia 9-go b. m. o godz. 

8-ej wiecz. po raz pierwszy ukaże się na 
scenie Pohulanki głośna dziś na cały świat 
komedja sławnego niemieckiego autora — 
Brunona Franka — „Burza w szklance wo- 
dy“. Autor w sposób barwny ukazuje pewien 
odłam społeczeństwa. Rzecz cała rozgrywa 
się w Niemczech, w środowisku magistrac- 
kiem przed wyborem prezydenta - miasta. 
Akcja obraca się dokoła psa Kundla — „Du- 
dusia“, małej rzeczy, zdawałoby się nie war- 
tej uwagi. Stopniowo „Spawa Dudusia* wzra 
sta, rozwija się niespodziewana intryga, kil- 
ka małżeństw rozpada się — a Śmieszną 
przyczyną wszystkiego jest skromny piesek. 
Poprzez satyrę i złośliwość komedji przebi- 
ja humor niepohomowany i pierwszorzędnej 
jakości. Sztukę reżyseruje Dyr. M. Szpakie- 
wicz. Nowe dekoracje przygotował W. Ma- 
kojnik. Ceny normalne. 

Pojutrze dnia 10 b. m. „Burza w szkłan- 
ce wody“. 2 

— „Tak się zdobywa kobiety“ w Lutni 
Dziś dnia 8-go b. m. o godz. 8-ej wiecz. 

w dalszym ciągu ciesząca się niezwykłem 
powodzeniem urocza, pełna fantazji komed- 
ja „Tak się zdobywa kobiety* z udziałem p. 
Ireny Benoczy w roli głównej. 

Jutro dnia 9-go b. m. o godz, 8-ej wiecz. 
przedostatni raz „Tak się zdobywa kobie- 
ty”. . tee 

— Bajka dla dzieei w Lutni. W sobotę 
dnia 9-go stycznia b. r. o godz. 4-ej pp. po 
raz drugi „Królewna Śnieżka” śliczna, peł- 
na nieoczekiwanych zdarzeń baśń Grimma, 
ilustrowana muzyką W. Szczepańskiego, któ 
ra na premjerze doskonale bawiła: wszyst- 
kie zebrane dzieci. 

W niedzielę dnia 1-go b. m. o godz, 12-ej 
w poł. „Królewna Śnieżka”. 

— Niedzielna popołudniówka na Pohulan- 
ee. W niedzielę dnia 10-go b. m. o godz. 
4-ej pp. pierwszy raz po cenach zniżonych 
dana będzie pełna humoru Rewja Sylwest- 
rowa. Program barwny i efektowny gwa- 
rantuje Świetną zabawę. 

W Lutni popołudniówki nie będzie. 

RADJO 
PIĄTEK, dnia 8 stycznia 1932 r. 

11.58: Sygnał czasu. 14.10: Prógr. dzien- 
ny. 14.15: Muzyka z płyt. 14.45: Hockeyiści 
polscy jadą na olimpjadę“ — odczyt.15.00: 
15.15: Kom. 15.25: „Dobry mauczyciel—czar 
osobistości" — odczyt. 15.45: Koncert dła 
młodzieży (płyty). 16.20: „Wśród książek”. 
16.40: Codzienny odcinek powieściowy. 16.50: 
Lekcja angielskiego. 17.10: „Udział kobiety 
w dziejach kultury duchowej* — odczyt. 
17.35: „Lalka* — operetka Edmunda Audra- 
na. 18.50: Kom. LOPP. 19.00: Połakóm na 
Kowieńszczyźnie. 19.15: „Przegląd prasy rol< 

zł. Akademicy płacą 

   



niczej“. 19.25: „Ciotka Albinowa mėwll“. 
19.40: Program na sobotę. 19.45: Pras. dzien. 
radį. 20.0: Pogad. muz, 20.15: Koncert symf, 
z Filharm. 22.40: Kom. i muzyka taneczna. 
23.00: Kabaret (płyty). 

SOBOTA, dnia 9 stycznia 1932 r. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Poranek szkol 
my. 14.10: Progr. dzienny. 14.15: Muzyka z 
płyt. 15.15: Kom. 15.25: Progr. wyd. perjod. 
15.45: Koncert życzeń (płyty). 16.20: Radjo 
kronika. 16.40: Codzienny odcinek powieścio- 
wy. 16.50: Koncert życzeń (płyty). 17.10: 
„Akademicy  połscy zagranicą* — odczyt. 
17.35 Koncert i aud. dla dzieci. 18.50: Kom. 
Wil. Tow. Org. i Kół Roln. 19.00: Tygodnik 
litewski. 19.20: „O współczesnej literaturze 
amerykańskiej" — felj. 19.40: Progr. na nie- 
dzielę. 19.45: Pras. dzien. radj. 20.00: „Na 
widnokręgu“. 20.15: Koncert. 21.55: „Na „Pu 
laskim“ do Polski“ — felj. 22.10: Koncert 
Chopinowski. 22.40: Kom. i muzyka tanecz- 
na. 23.00: Aud. literacka nowele K. Maku- 
szyńskiego. 23.3: Muzyka taneczna z płyt. 

NOWINKI RADJOWE. 
CO USŁYSZYMY DZISIAJ Z WARSZAWY? 

Dzisiaj o godz. 20, 15 rozpocznie się tran- 
smisja koncertu symfonicznego z Filharmo- 
nji Warszawskiej. Jako solistka wystąpi zna- 
komita śpiewaczka kołoraturowa Ada Sa: 
artystka o światowej sławie. Ponadto orki 
stra pod kierunkiem Adama Dolžyckiego wy- 
kona poemat symfoniczny Piotra Rytla: „Świę 
ty Jerzy* i poemat symfoniczny Liszta: „Pre- 
łudja*. W przerwie koncertu p. Leon Pomi- 
rowski wygłosi fejeton: „Szakiem powieści 
poskiej*, w którym omówione zostaną naj 
nowsze powieści Jujana Wołoszynowskiego: 
„Rok 1863* i Marji Dąbrowskiej: „Noce i 
dnie“. 

  

   

  

WESOŁA AUDYCJA. 

O godz. 17 m. 35 ze studja Rozgłośni Wi. 
łeńskiej nadane zostanie na całą Poskę słu- 

chowisko, osnute na fragmentach dowcipnej 

SPORT 
ZEBRANIE PIŁKARSKIE W. K. S. 

1 P. P. LEG. 

W niedzielę dnia 10 stycznia o godz. il 
rano w sali Ośr. Wych. Fiz. odbędzie się ze- 
branie członków sekcji piłki nożnej WKS. 
1 p. p. Leg. Ze względu na ważność spraw 
aktualnych, które będą poruszone na tem ze 
braniu, proszeni są członkowie o liczne przy- 

bycie. 

NARCIARZE WILNA W ZAKOPANEM. 

Parę dni temu byli w Zakopanem bez tre- 
ningu trzej narciarze Wilna: J. Nieciecki, Ła- 
buć i Hermanowicz. Dwaj z nich, mianowi- 
cie: Hermanowicz i Łabuć startowali w bie- 
gu na 10 kilometrów. Pomimo trudnej tra- 
sy, którą ułożył sam Per Klyken, narciarze, 
dzięki swej ambicji potrafili osiągnąć dość 
dobre czasy. 

L-wicz 

ŻAKS WALCZY W), BIAŁYMSTOKU. 

Akademicki Klub Żydowski ŻAKS., który 
z roku na rok coraz lepiej się rozwija, i z za 
dowołeniem należy przyznać jest bardzo ru- 
chliwy, dizš t. j. w piątek wysyła swych bok- 
serów i pinng - pongistów na zawody do Bia 
łegostoku. 

Skład drużyny bokserskiej: 
Waga piórkowa — Tyciun; waga lekka — 

Szpak; dwie wagi półśrednie — Nadeł i Jun- 
gier; waga średnia — Pilnik. 

Skład drużyny ping - pongu: 
Gotlib, Czeczkowski i Merecki 
Sądzimy, że zhytniej trudności żydowscy 

akademicy w spotkaniach tych nie będą mie- 
lii osiągną dość łatwe zwycięstwo. 

Za dwa tygodnie kierownictwo tego kuba 
projektuje urządzenie podobnych zawodów 
w Warszawie i Lublinie. 

GODLEWSCY DO LAKE PLACID NIE JADĄ 

КОВ ЗЕ К 

SŁUSZNE ZARZĄDZENIE. 

„Państwowy Urząd Wychowania Fiz 
nego AZP. w. zwrócił się do Związku Połsi 

  

   
   sobie związkom polecenia aby w przyszłoś 

polskie reprezentacje państwowe zmie 
się jedynie i wyłącznie z reprezentacjami in- 

nych państw, a nie jak to było dotychczas z 
reprezetacjami kombinowanemi i klubowemi. 

P. U. W. F. wychodzi ze słusznego założe- 
nia że podobne spotkania nie odpowiadają 
prestiżowi naszego sportu. (Pat). 

 WOZOZESZOATTOZE TWORZA STARTEGO 

Opłatek strzelecki. 
Doroczny „Opłatek*, organizowany na 

dzień 3 b. m. przez Komendę Garnizonu Zw. 
Strzeleckiego w Wilnie, wykroczył w roku 
bieżącym znacznie poza dotychczasowe ramy 
Skromna świetlica strzelecka nie mogłaby 
już pomieścić wszystkich członków, to też 
pomysł zorganizowania Opła! w t. zw. Ma 
łej Sali Miejskiej, okazał się bardzo szczę: 
śliwym. 

duż o godzinie 19 sala wypełniła się po- 
nad czterystu członkiniami i członkami Zw. 
Strzełeckiego, oraz gośćmi zaproszonymi, 
wśród których zauważyliśmy p. wojewodę 
Beczkowicza, p. wice-wojewodę Jankowskie- 
go, ks. kapelana Nowaka, starostę Grodzkie- 
go, p. kuratora Szelągowskiego, p. Inspekto- 
ra Konopkę, p. Inspektora lzydorczyka, p. 
dyr. Maculewicza, p. Inspektora Starościaka, 
p. dyr. Królewskiego, p. prezesa Puchalskie- 
go, władze podokręgu Z. S. z prezesem, dr. 
Dobaczewskim i komendantem kpt. Pta- 
szyńskim i wielu wielu innych, oraz kiłku- 
nastu dawnych i serdecznych przyjaciół 
Strzelców Wileńskich — urlopujących w Wil 
nie wychowanków Lwowskiego Korpusu Ka 
detów Nr. 1. 

Podniosły i serdeczny «nastrój, panujący 
wśród biesiadników znałazł swój wyraz w 
pięknem przemówieniu ks. kapelana Nowa- 
ka, który wskazał strzelcom ich wielkie za- 

  

  

  

WALE "SK 

raczono zebranych deklamacjami oraz pro- 
dukcjami scenicznemi w postaci humorysty- 
cznej prelekcji radjowej i śpiewów „Dzia- 
dów strzeleckich*, mających już swe trady- 
cje. Po powstaniu od stołów - rozbawiona 
brać strzelecka rozpoczęła wiwatować na 
cześć miłych gości a wreszcie nastąpiły tań- 
ce przy dźwiękach strzeleckich orkiestr, dę- 
teji strunnej. Zabawa potrwała prawie do 
północy; wszystko ma swój koniec więc i 
Opłatek musiał się skończyć. Z żalem roz- 
chodzili się strzelcy — wieczór ten napewno 
długo zostanie w ich pamięci, tem bardziej 
że dnia tego przybyło im 47 nowych człon- 
ków, którzy w godzinach rannych, po nabo- 
żeństwie w kościele Garnizonowym, złożyli 
LrcczystE przyrzeczenie. M. F. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
TRAGICZNY UPADEK Z DRUGIEGO 

PIĘTRA. 
Wczoraj wieczorem przy ulicy Trockiej 

naskutek własnej nieostrożności spadł z 3 
piętra z klatki schodowej 14-tołetni kolpor- 
ter gazet Bołesław  Herasimowicz (Chocim- 
ska 24) doznając h. ciężkich uszkodzeń ciała 
i wstrząsu mózgu. W. stanie rokującym sła- 
be nadzieje na utrzymanie go przy życiu 
przewieziono go do szpitala dziecinnego na 

Antokołu. ° ©. 

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK. 

Wczoraj w godzinach porannych na ulicy 
Beliny poniósł nagle koń, Woźnica wyrzu- 
cony z sanek doznał bardzo poważnych ob- 
rażeń eiala, Jak się wyjaśniło był te miesz- 
kaniee wsi Leśniki (gm. rzeszańskiej), Win- 
centy Tomaszewicz. Zawezwane pogotowie 

przy ulicy Szkapłernej Nr. 9. Podpalenia 
Ziemnówna miała dokonać z zemsty na loka 
torze tego domu Niewiadomskim, który wy- 
mówił jej mieszkanie, Ziemnównę osadzo- 
no w areszcie centralnym do dyspozycji 
władz sądowo-śledezych. 

Dalsze dochodzenie trwa. 

te) 
KRADZIEŻE. 

— W dniu 6 b. m. Kuzinowi Stanisławo- 
wi (Rakowa 7) nieznani sprawcy skradli z 
mieszkania garderobę męską, damską oraz 

zegarek - budzik, łącznej wartości 600 zł. 
—e Sawicz Helenie (Archanielska 12) nie- 

znani sprawcy $kradli różną garderobę łącz- 

nej wartości 305 zł. 
— Na gorącym uczynku usiłowania kra- 

dzieży żarówek w klatce schodowej domu Nr 
14 przy ul. W. Pohulanka na szkodę Bułaja 
Heronima, został zatrzymany Głecherm He- 
noch (Połocka 42). 

RAGE STATISTIKA 
CZY WIECIE, ŽE... 

w Wenezueli (Am. Poł.) istnieje zakład 
dla trędowatych na wyspie, w którym znaj- 
duje się 925 chorych, ale w samym kraju 
istnieje podobno trzy razy większa liczba 
trędowatych, pozostających ma wolności i 
bez żadnej opieki. 

— W 1929-30 r. wydalono ze Stanów 
Zjednoczonych 18.142 osoby, jako niep 
danych cudzoziemców, nie mających pr 
do pobytu na terytorjum Stanów. 

— W ciągu ostatnich 8 lat odebrało so- 
bie życie w Niemczech 125.000 osób, jak wy- 
kazuje statystyka urzędowa. 

— Dr. Langley-Porten, profesorowi na 
uniwersytecie w Wiskonsin (U.S.A.) udało 
się wynaleźć nowy środek znieczulający — 
Divinal Oxyd, ktė działa skuteczniej od 
chloroformu, a nie wywiera ujemnego wpły 
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Nr. 5 (2247) 

centralnej autobus sypialny, który, biegnąc- 
z szybkością 33 klm. nu godzinę, wychodzi 
z Pragi o © wieczorem i przybywa do Zli- 
na o 7 rano. 

— (Chustka do nosa weszła w użycie po- 
raz pierwszy w Wenecji w XVI wieku, a w 
Niemczech w połowie XVII wieku, przyczem 
uważana była jako luksus. 

Glełda warszawska z dnia 7.1 b. r. 

WALUTY | DEWIZY: 

   

  

Botarg . . . - .. 800 -8,92—8,88- 
Loniya . „88, л— 0 00— 30 29 — —29,90> 
Nową York . „ 8,921—8,941— 8,901 
Nory York kabel . . 6,947—8047- 8.907 
iary . £ ' - 35 13 34,04 
Рцдд Aa. 26,47 16,35 
Szwajcarja . . 17 ,73—173.8% 
Sarlir = „br nieofiejain .£11,:8 

Tendeucja utrzymana ź odcieniem słał:szym= 

PAFIERY PROCENTOWE: 

    

  

4% pożyezka inwestyc. . . . . . . . B0,00* 
5% pożyczką Kcnwerezyjnę . . . . . 39,7» 
6% dolarowa . 2 53.50. 
4% dolarowe I. A. « 4,755 5120 
7% Stabilizacyjna . 52,50— 6,15—51,35» 
844 L. 4. B. G A.) B. R, « osl.b. G.K . 94,00: 
T> santa 7%, . As . 83,35 
+!,% L. Z. ziemskie - . sze. 41,756 
8% war:zewskie . .. . 63,60—64,0C— 63,25- 
6% Łodzi . . 60,56: 
Tendencja dla papierów niejednol. ta, dla 

* li tów — niejednolita, 

AKCJE: 

R. Polski Ry? 
IE BUS ans 
Tendeneja utrzymana. 

es „0 
.13,75—12,50 - 12,25 

i melodyjnej operetki Audrana: „Lalka“ w 
opracowaniu režyserskiem Waclawa Radu!. 
skiego Wykonawcami będą artyści wileńskich 
"Teatrów Miejskich 

Km Miejskie 
SALA MIEJSKA 

Według doniesień niektórych pism spor- 
towych, został już ustalony. skład hokejowej 
reprezentacji Polski, w którym widzimy 
brak naszych asów braci Godlewskich. 

nem złożeniu 

  

Od poniedziałku 4.1. 

Godz. 4—6—8—10 

W rolach 
głównych 

dania, wobec wiełkich tradycyj. Po wzajem 
życzeń i 

strzelcy zanucili kolędy, 
cone przez wszystkich zebranych, poczem u- 

ZIEMIA CUDÓW EH 
Anette Berson i Leo Mathot. ©. szinickiego 77 

przemówieniach, 
zgodnie podchwy- 

  

m. Gstrehramska 8. | Początek o godz. 4. 6, 8 i 10 wiecz. Ceny miejsc: balkon 30 gr., parter 60 gr. Kasa czynna od 3.30 do 10 wieez. 
  

Gwiazda gwiazd, Dziś! e 
niezrównąna 

NATCHNIENIE 
Dźwięk. Kino-Teatr | 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

Greta Garbo w swojej najnowszej kreacji, wielkim 
dramacie płomiennej miłości p. t. 

W rol. gł. męskich: Lewis Stone oraz Robert Montgomery. 
NAD PROGRAM: Najnowsze atrakcje dźwiękowe. 

Na |-szy seans ceny zniżone. Seansy o g:4,6,8410,15. W niedzie- 
lęog.2-ej. Wkrótce najwspanialszy film sezonu „Księżna Tarakanowa'' — gigantyczne arcydzieło dźwiękowe. 
  

Film cud! Film objawieniel 
Najwiękezy film wszystkich czasów p. t. 

Najnowsze dzieło twórcy „Poganina* 
Czegoś podobnego świat jeszcze nie widział 

NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe. — 
Początek seansów o godz. 4, 6, B i 10'15, w dnie świąt. o godz. 2-ej. | 

Bźiwięk. Kino-Taatr 

Bollywood 
©lekisew. 22, tel. 15-28 

TRADER HORN. W rolach i zlównych HATT) Garey i Ddw. Booth 
i „Białych cieni* W. $. Van Dyke. 

„Trader Horn'' jest największą chlubą kultury i sztuki. 
Dla młodzieży dozwolene. 

Na (-szy ssans ceny zniżone. 
  

Dziś przebój dźwiękowy | Radość życia 

Romans Księżniczki 
ji czarująca MAUREEN O'SULLIVAN. Świetne tempol 

Bźwiękowe Kino 

CE/ING 
+ Wieika 47, tel. 15-41 

Koncert gry! 

Sztuka kochania! 
W iolach głównych ulubieniec kobiet 

Charies Farrell 
Mistrzowska reżyseja. 

gram: Tagodnik dźwiękow. Początek o godz. 4, 6, 8i 10.70, w dnie św. o 2. Na |-szy seans ceny zniżone 
Nad pro- 

  

Dziś! Sensacja dnial 
Największy sukces 
Eutopy > Ameiski 

pieknych melodjach i arcyzabawnych sytuacjach. W 

Riaięx. Kine-Taatr 

PAN 
mijsa Wieika 42. 

rol. główn. MARY GLORY 

Na |-szy seans ceny zniżone. — s = 

Reżyserja: Wilhelma Thiela a : : Sekretarka osobista ny yin: Abrahama. Wspeniały film o prze- 

Mu- 

wytworny Jean Murat. 
NAD PROGRAM: Najnowsze atrakcje dzwiecowe: Początek o godz. 4-ej, w dnie świąteczne o godz. |-ej. 

— Wkrótce: Przebój dźwiękowy „Dawid Golder". 
  

Dziś! Zupełnie nowe wyda- 
nie udźwiękowionel Najpiękniej- 
szy film wszystkich czasów p t 

Dźwięk. Kinc-Tentr 

STYLOWY 
milea Wieika 36 

Kurier carski 
Potężny 
z rosyjsk życia w 18 akt. 
(Całość w jednym seansie) 

W rolach główwch | WAN MOŽŽUCHIN i Natalia Kowanko. 
Początek seansów o godz. 2, 4, 6, 8 i 10-15. Ceny od 40 groszy. NASTĘPNY PROGRAM: C. K. Feldmarszai ek. 

epokowy dramat 

  

Dziši 
Wielki polski 
dźwiękowiec p. t. 

Dźwiękowe kino 

Światowid 
mi. Mickiewicza 9. piękna rewja „Muzyka Różnych Narodów. Prześliczne śpiewy i tancel 

NIEBEZPIECZNY RAJ (czyli Zwycięstwo) 
Piękny dramat podług głośnej powieści Conrsda Korzeniowskiego. Film zrozumiały dla wszystkich Polska m owal 
Polski śpiew! W rol. gł. MARJA MALICKA, ulubieniec Wilna ADAM BRODZISZ ; Bogusław Samborski o+ az 

— „Melodyjna całość! 
  

Kino Kolejewe Dziś! 66 Potężny dramat w 9-iu aktach z życia nowoczesnego wiel- 

7 Genjalne arcydzieło kiego miasta. W rolach głównych: najnowsza rewelacja fil- 

0GR I S KO Žas 3 mowa czarująca urocza BETTY AMAN, Gustaw Froehiic h 
Albert Steinruck i A. Szłettow. NASTĘPNY PROGRAM: 

Początek seansów 'o g. 5-ej, <ekok dworca kolojow.)   
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Poszukuję posady Zawiadomienie. 
Okręgowy Urząd Budownictwa Nr. III Grodno 

zawiadamia, że w dniu 20 stycznia 1932 r. o godzi- 
nie IQ odbędzie się w Grodnie przetarg nieograniczo- 
ny na budowę 2-ch budynków murowanych koszaro- 
wych o kvbaturze około 5.700 m* keżdy, w Porubanku 

rządcy domu 
tylko za mieszkanie 

pod Wilnem. 
w domach rządowych lub prywatnych, Szczegółowe ogłoszenie ukaże się w „Polsce 
oraz w hotelach, posiadam dobre świa- Zbrojnej" i „Przeglądzie Technicznym* w Warszawie. 
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„Biały Mandaryn“ z piękną Florence Vidor:' 

w niedziele i święta o godz. 4-ej po poł. 

Krawiec damski 
E. DUBONIEWICZ 

ul. Zamkowa 10, m. 2. 
przyjmuje wszelkie obs 
lunki. Ceny dostępne. 

7685 

Salon Damsko - Męski 

Pol i Klemens 
ul. Wileńska 14. 

Poleca prace w dziedzinie 
jak farbowa- 

  

  

  

  

dectwa. Łaskawe oferty proszę nad- Okr. Urząd Budown. Nr. lt | zie włosów; 
s « т * * w; perukarstwo 

syłać do Adm. „K. W.“ pod Nr. 6872 Grodno i elektryczną ondulację. 1857/V1 L“ dz. 823-1/Bud. 8995 | la urzędniczek 40% zg. 
TYYYYYYTYYTYYTYYYYYYYYYYYYYTYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYVYY 

8777 

FRANCISZEK PIETKIEWICZ 6) 

  

1 
JAU) i AEL 

Kolo ustępu, gdzie gromadzone są wszelkiego ro- 

  

  

ratunkowe przewiozło go w stanie bardzo wu na serce i żołądek. POŻYCZKI POLSKIE w NOWYM YORKU: В а! 
ciężkim do szpitala św. Jakóba. e). — Od 22 do 30 maja r. b. będzie obrado-  Doiarowa. AA ОООр Я Ža des а ВОЫЕ 

Е 2 wał w Rzymie międ arodowy kongres lof-  Diilonowska .. . « « « « « . « « . BIG 
ARESZTOWANIE PODPALACZKI, ników transatlantyckich, do których zalicze Stabittzadyjna ace EE DRAKE 10,00 

Z polecenia władz śledezyeh aresztowano ni będą wszyscy, którzy dokonali przelotu Warszawska „.. .... « . . 33,00° 
w Wilnie niejaką Marję Ztemnównę pod za- nad oceanem w jedną choćby stronę. gó 
rzatem usiłowania dokonania podpalenia do- — Wi Czechosłowacji uruchomiono na Dołar w obrctach pryw. w płac. . . 8,% '/a. 
mu mieszkalnego Kazimiery Brzozowskiej linji Praga — Zlin, pierwszy w Europie Rubel w płaceniu „ „. ® к . - . 5,08 

Sal PROSZEK J], Anna 
Wozwanię do stładania oler! 

79 i 80 pułki piechoty w Słonimie zamierzają od- 
dać w drodze przetargu nieograniczonego, dostawę 
mięsa wołowego dla 79 i 80 p. p. na czas od dnia 
15.1 1932 r. do dnia 15.1.1933 r. Dzienne zapotrzebowa- 
nie mięsa wynosi około 450 kg. od dnia 1.IV.1932 r. 
około 900 kg. 

Do ofert dołączyć należy: 
1. Pokwitowanie złożonego wadjum w kasie 79 

p. p. w wysokości 50% wartości jednomiesięcznej ofe- 
rowanej dostawy. 

2. Świadectwo przemysłowe. 
iadczenie solidności kupieckiej. 
ejszego przetargu obowiązują następujące 

  

   

przepisy : 
1. Zestawienie warunków ogólnych przy dosta- 

wach wojskowych. 
2. Zestawienie warunków ogólnych i specjalnych 

przy dostawach mięsa. 
3. Przepisy o warunkach obowiązujących przy 

składaniu ofert, A 
4. Przepisowy wzór oferty. : 
Oferty składać należy w zapieczętowanych i za- 

lakowanych kopertach do dnia 14 stycznia 1932 roku 
do godziny 9.30. 

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

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 14 stycznia 
1932 r. o godz. 10-tej, przyczem komisja zastrzega 
sobie prawo wyboru, oceny i przyjęcia względnie od- 
rzucenia oferty, jak również ewentualnego przeprowa- 
dzenia ustnego przetargu. 

Q przyjęciu, względnie odrzuceniu oferty zostaną 
oferenci powiadomieni pisemnie w dniu 14.1. 1932 r. 

Informacje w sprawie wspomnianej dostawy udzie- 
la Kwatermistrz 79 p. p. w Słonimie codziennie za 
wyjątkiem niedziel i świąt. 

Słonim, dnia I.l 1931 r. 
Kwatermistrz 79 pap. 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie IX rewiru 

Konstanty Karmelitow, zam. w Wilnie przy ul. Gim- 

nazjalnej Nr 6 m. 14 na zasadzie art. 1030 U.P.C. po- 

daje do wiadomości publicznej, że w dn. 18 stycznia 
1932 r. od godz. 1O-ej rano w Wilnie przy ul. Wileń- 
skiej 31, odbędzie się sprzedaż z licytacji, należące: 
go do firmy D/H Bławat Wileński majątku ruchomego, 
składającego się z różnego materjału, poduszek, koł- 
der, koców, chodników, chustek, swetrów, koszuł, 
serwet, skarpetek, ręczników, pończoch damskich i 
dziecinnych it. p, oszacowanego na sumę 696 zł., na 
zaspokojenie pretensji Witolda Eopuszko w sumie 

1.275 zł. z */,9/, i kosztami. 
Opis rzeczy i szacunek takowych przejrzany być 

może w dniu licytacji zgodnie z art. 1046 U.P.C. 

1860/V1 Komornik Sądowy K. Karmelitow. 

Ogłoszenie. 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Wil- 

nie ogłasza przetargi publiczne ofertowe w dniu 12-g0 
lutego 1932 r. na całoroczną dostawę artykułów na- 
stępujących: 1) zatyczek żelaznych, 2) śrub nieobta- 

  

czanych w/g rys. Nr. 1568, 3) naśrubków sześciokąt- 
nych, 4) śrub nieobtaczanych czarnych z naśrubkami, 
5) podkładek czyszczonych i 6) nitów blach. i kotłowych 

Warunki przetargu są do obejrzenia w Wydzia- 
le Zasubów Dyrekcji (Słowackiego 2) III piętro, po- 
kój 38 od godz. 
pocztą 

12 do 13, lub magą być nadesłane 
1863/V1. 

seksualizm zarażając się wzajem r6žnemi choroban:i 

  

p.KOGUTEK 
| 1244 DOROSŁYCH | A DOROSŁYCĆ. 

Z EAS 

BOL GtOWY 
OSTRZEŻENIE. 
AMCENTOWAC / WVRAŽNIE 

Pazy, KUPNIĘ NALEŽY 
ĄDAĆ TYLKO 

ORYGINALNYCH PROSZKÓW Z. KOGUTKIEM” 
G4SECKIFGO, ZNANYC! w OA LAT TRZYDZIESTU 
) WYSTRZEGAĆ SIĘ NAŚLADOWNICT W, UBOR- 
CZYWIE POLECANYCH. W PODOBNEM DO 

NASZEGO 

  

OPAKOWANIU. 

  

Pracownia OBUWIA į 

M. DRZEWIKSKI 

Bonifraterska 6 

PRZYJMUJE OBSTALUNKI i REPERACJE 

oraz reperacje kaloszy i śniegowców. 
  

  

Wzorowa pralnia 

4. Jagniewitza 
Przyjmuje do prania 

wszelką * bieliznę! pó 
cenach zniżonych. 

8965   
Znani fryzjerzy Wacław 
I Józef mają zaszczyt za- 
wiadomić j. W. Klijentelę, 
że etworzyli zakład fry- 
zjerski pod firmą „War- 
szawscy Fryzjerzy Wa- 
cław i Józef" w Wilnie 

Wileńska 42. 
  

Jadłodajnia „Nadwiślań- 
ska“ — Ludwisarska 4 
wydaje obiady od 64 gr. 

do ! zł. 
  

CUKIERNIA 
G. Frydina 

Mickiewicza Nr. 33 a. 
Poleca codziennie świeże 

ciastka. 8'9%6 

„Okazja 

interes dobrze prosperu- 

jący do odstąpienia nie 

drogo. Adres w Redakcji. 

Damsko-Męski 
Miłosierna 2. 

Poleca prace w dziedzinie 
fryzjerskiej, jak farbowa- 
nie włosów i perukarstwo. 

Ceny zniżone. 7385 

Akuszerka 

Marja Breda 
przyjmuje od Ž R w. 

przeprowadziła się 
ul. Mickiewicza 22, m. % 

w. Z. Nr. 3093 

MH Kenigsberg 
Choroby skórne, 

weneryczne 
1 moezopłet: we, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od g dz. 9—12 

Akuszerka 

Marja Lalnoiava 
prixjmuje od 9 40 7 wiecza 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 
W.Z. P. Nr.-69; 8526 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Zamkową 3, m. 54 
tamże gabinet kosmetycz= 
ny, usuwa zmarszczki, bro=- 
dawki, korzajki i wągty. 
W. Z. P. 48. 832% 

  

  

  

  

  

  

Pierwszorzędnapracownia 
ubiorów damskich pro- 
wadzona przez b pracow- 
pika firm zagranicznych 

S.Zakrzewskiego 
Wilno, ulica Wilenska 37 

8455 

POSZUKUJĘ 
jeoao lub dwóch po- 

oi umebi. sypialnia z ła- 
zienką, gabinet (sypialnia 
koniecznie). Zgł. sub. S. P 
do Kurjera Wileńskiego. 

8966 

Pracownia szczotek 
„Fragnot“ 

Wilno. ul. Sadowa 3. 
Poleca szczotki do wszel- 
kiego użytku: techniczne 
i gospodarskie po cenach 

najniższych. 8232 

Popierajcie 

Ligę Horskąi Rzeczną 

  

   

  

reperuję Pianina о, 
wynajmuję — Mickiewicza 
37—32, Wiejście z ulicy 
Ciasnej, p. Estko. 7702 

Dr. Wolfson 
Choroby weneryczne, 

moczopłciowe 
i skórne 

ul. Wileńska 7, 
telefon 10-67 

od godz. 5—1 i 4—8 
8434 

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

  

Specjalność niemiec- 
ki. Wiadomość: Do- 
minikańska 17, m. 5.     

Dr. Medycyny 

A. CYMBLER 
Choroby skórne, wene-- 
ryczne i moaczopłciowe: 

Mickiewicza 12 
róg Tatarskiej, tel. | 5-64. 
Przyjmuje od 9-2 i5!/;-7w. 

ETO) 4 MI, 

UDZIELAM 
LEKCYJ 

z wszystkich przed= 
miotów do klasy 6-ef 
włącznie, mogę być 
też pomocą w na 
ukach w roku szkoln.. 
za minimalną cenę.. 
Zgłoszenia proszę: 
kierować do Admin,. 
„Kurjera Wileūsk.“ 

pod Nr. 6334. 
OOOO 

i kolej sołowiecka zatrudniają przeszło 600 osób. Po- 

Sołowki-wyspa tortur 
i śmierci. 

-( Wspomnienia z katorgi sowieckiej), 

SYLWETKI ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO BARAKU. 

W ciemnym kącie, na górnych pryczach, kilku 
bladych, wynędzniałych osobników, z niezwykłym za- 
pałem gra w karty. 

Wszelka gra hazardowa jest tu surowo wzbronio- 
na, a winnym udziału w niej grożą ciężkie kary admi. 
nistracyjne. Nie zwracano na to jednak uwagi i gra- 
no wszędzie i z hazardem. 

Karty porobiono ze zwykłego papieru, nieraz na- 
wet z gazet i wykonywano tak artystycznie, że popro- 
stu wierzyć się nie chciało, iż są zrobione z tak lichego 
materjału. Często administracja przyłapywała gra 
czy, którzy wędrowali do karceru, nikogo to jednak 
nie odstraszało i za parę godzin w innym kącie zja- 
wiały się znów karty — i grano. Grano na wszystko 
co można mieć w katordze: na ubranie, bieliznę, pie- 
niądze, nie zważając na trudność przywiezienia ick 
do Sołówek; grano nawet na rzeczy rządowe, które 
były i które mogły jeszcze być. Grała przeważnie 
„Szpana'' -— zawodowi złodzieje, stali mieszkańcy do- 
mów poprawy. 

Najczęściej jednak grano na pajki chleba, a jak 
o tu ceniono niech Świadczy parę poniższych 

obrazków. : 

  

į MVydawaietwa „Kurjer Wilefski“ S-ka K ogr. Odp. 

  

dzaju odpadki, z wyrazem dzikiego zwierzęcia, włó- 
czy się oberwaniec (nie gorzej zresztą wyglądający od 
reszty więźniów Sołówek) i z błota, brudów wyciąga 
okruszyny i odłamki chleba, które, po nieznacznem 
tylko oczyszczeniu pożera z żarłocznością zgłodniałe- 
go wilka. 

A oto inny obrazek: Inteligent, zajmujący nie- 
gdyś wysokie stanowisko w państwie i żyjący w naj- 
większym dostatku, ze łzami w oczach wyciąga rękę 
do kolegi i prosi: „daj choć maleńki kawałeczek, bo 
słabo mi się robi z głodu". Widziałem też jak matki 
pokryjomu zjadały porcje swoich dzieci — bo głód 
kiszki im skręcał. 

Chleb więc był tu największym skarbem, cenio- 
nym na wagę złota, które niewielką zresztą miało war- 
tość, bo bez kartki w. całych Sowietach, a tem bardziej 
na Sołówkach, nie kupić nie można. 

Pomimo wszystko grano niezwykle uczciwie i xto 
przegrał musiał za wszelką cenę dostać i oddać prze- 
grane, chociażby miał zostać zupełnie nagi lub mu- 
siał kilka dni głodować. Gdy jednak zapędziwszy się 
w hazardzie przegrywał wszystko i nie miał czem dłu- 
gu spłacić, odeinał sobie duży palec u lewej ręki i przy. 
nosił go szczęśliwemu graczowi, co go wówczas całko- 
wicie rehabilitowało w oczach' innych. O takich fak. 
tach odcinania sobie palców u rąk słyszałem dość czę- 
sto, a.na własne oczy widziałem dwa. 

Nieludzkie warunki życia do tego stopnia zba- 
czały psychikę i duszę najgorszego gatunku oprysz- 
ków, że kaleczyli się w najokropniejszy sposób, a dla 
zaspokojenia chuci uprawiali najohydniejszy homo- 

Drukarnia „£Znić 

  
   

wenerycznemi. 
Oto sylwetka życia wewnętrznego baraku. Któż 

jednak potrafi je całkowicie i dokładnie odtworzyć. 
przecież o tem tomy można pisać a i wówczas wszyst- 
kiego uchwycić się nie da. Trzeba to przeżyć. 

Obecnie po czteroletnim pobycie na Sołówkach 
i po straszliwej ucieczce z Syberji, dokąd zostałem ze- 
słany po dobyciu kary, nie wierzę samemu sobie, iż 
można to wszystko przeżyć i wytrzymać. Ale czego 

nie potrafi przenieść organizm ludzki!.. 

WARSZTATY PRACY NA SOŁÓWKACH. 
Przeciągły gwizd syreny elektrowni sołowieckiej 

i okrzyki dyżurnego roty „wstawać!'*, podniosły wszy- 
stkich na nogi po źle przespanej nocy. Zaczęto nerwo- 

wo ubierać się i, z braku w Kiemi wody, przywożonej 
zdaleka, myć się śniegiem. Po apelu porannym za- 
częto wyprowadzać więźniów na roboty. Tych, któ 
rzy pod różnemi pretekstami iść nie chcieli, odprowa- 

dzano do szpitali i w razie stwierdzenia, że jest zdrów 

odprowadzano do karceru, w którym też musiano pra- 

cować, ałe w jeszeze gorszych warunkach i na karnej 

racji żywnościówej. 
Po wyprowadzeniu więźniów na roboty, barak 

opustoszał i tyłko paru kalek włóczyło się po nim 

z kąta w kąt, upajając się ciszą i przestrzenią. 

Warsztatów pracy na Sołówkach nie brakuje, 
chociażby dlatego tylko, że za robociznę nikt tu nie 
nie płaci. Garbarnia uruchomiona jeszcze przez mni. 
chów, przez bolszewików znacznie rozszerzona, za- 

trudnia 150 osób, fabryka mechaniczna, wyrabiająca 

  

nawet niektóre dość skomplikowane części do statków 

*, Wilno, ml. $-tu Jańska 1, telefon 3-40. 

  

zatem warsztaty krawieckie z 90 maszynami moto- 
roweini, zatrudniają też znaczną ilość więźniów szy- 
jących przeważnie umundurowanie dla armji. Wszy- 
stko to, wraz z elektrownią, stanowi jakby miasteczko» 
przemysłowe Sołówek obok znacznego obszaru rolne- 
go „Sielchozu“, w którym uprawiana jest hodowla 
bydła, ilość którego dochodziła wówczas do 500 sztuk. 
rogacizny i koni. ° 

Poza obrębem Kremla w odległości 3 klm. od cen-. 
trum I oddziału znajduje się ogromna cegielnia, skąd 
cegły wywożone są do Kiemi i Archangielska. Znacz- 
na też ilość więźniów pracowała przy wydobywaniu 
torfu, który od 1925 r. zaczął być stosowany przy” 

wewnętrznem użyciu opału, w celu zaoszczędzenia: 

drzewa, które w olbrzymiej ilości szło na eksport. 
Z innych dziedzin przemysłu należy wspomnieć po- 
łów śledzi i fok, co odbywało się pod kierownictwem 
pozostawionych w: katordze mnichów. 

Najstraszniejsze jednak dla więźniów prace by- 
ły przy wyrębie lasów i w tartaku. Przy nich to tysią-- 
ce więźniów ducha wyzionęło. 

Z pomniejszych warsztatów należy wymienić 
zakład ceramiczny, wapienny, młyn i wiele innych. 

Ta masa najprzeróżniejszych przedsiębiorstw, 
dających władzom sowieckim znaczne i łatwe zyskii 
wymagała dużej ilości rąk roboczych — może właś- 
ciwie dlatego i zsyłano na Sołówki takie masy niewin- 

nych ofiar. 
Dzień pracy oficiajnie był tu dziesięciogodzinny 

z jednym dniem wypoczynku na dwa tygodnie. 

(D. 6. N.) 

iiedaktor odpowiedziałny Witold Kiszkis.


