
  

  

   

  

Rok VIII. B7. 288 (2231). Witnc, Wtorek 15 Grudnia 1931 r. 

mależnaść pocztow? oDłaco tra ryczałtem 

Cena 20 groszy. 

  

KUR) Ё, 
NIEZALEŽNY ORGAN DEMOKRATYCZNY 

    

    

  

SEBAKCJA I ADMINISTRACJA: Wfme Jagieflońska 8. Telefony: Redskcji 79, Administracji 99. Redaktor naczelny przyjmuje od godz. 2 — 3 ppoł. Sekretarz redakcji przyjmuje od godz. 1 — 8 рро!. Administracja czynna od godz. 9 — 3 ppoł. Rękopisów Redakcja nie zwraca. 

Dyrektor wydawnictwa przyjmuje od godz. i — 3 ppoł. Ogłoszenia są przyjmowane: od godz. 9 — 3 1 7 — ® wiecz. Konto czekowe P. K. O. Ni 80.750. Drukarnia — ul. Ś-to Jańska 1, telef. 3-40. 

<A PRENUMERATY: miesięcznie z ednosteniem do domu lub przesyłką pocztową 4 xl. Zagranicą 7 zł. CENA OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetrowy przed tekstem 40 gr., w tekście I, II str.—30 gr, III, IV, V, VI-35 gr, za tekstem—15 gr., kronika redskc., komunikaty—70 ga 

$z mm. jednoszp., ogłoszenia mieszkaniowe—30 gr. za wyraz. Do tych cen dolicza się: za ogłoszenia cyfrowe ! tabelaryczne 50*/,, z zastrzeżeniem miejsca 25*/,, w numerach niedzielnych i świątecznych 25%/, zagraniczne 100*/,, zamiejscowe 25*/,, Dla poszukujących pracy 308/, zasiskią 

Za namer dowodowy 20 gr. Układ ogłoszeń 6-cio łamowy, za tekstem 10-ciołamawy. Administrscja zastrzega sobie prawo zmiany terminu drukn ogłoszeń. й 

  

Do czego sie dochodzi. 
Artykuł poniższy ma charakter dysku- 

syjny. (Red). 

Ileż razy siedząc na naszym wileń.- 
skim partykularzu, w naszej polskiej 
biedzie i półcywilizacji silącej się, w 
powierzchownych przeważnie obja 
wach, dogonić zachodnią kulturę, roz- 
mach i mechanizację, zazdrościliśmy 
olbrzymiej rozpiętości interesów ame- 
rykańskich firm, rozbudowy niemiec- 
kich fabryk, rozmachowi przemysłu, 
powstawaniu potwornie wielkich о- 
Środków fabrycznych, kędy biegły z 
dalekich prowincyj zamagnetyzowane 
światłem elektrycznem, dudnieniem 

motorów i gwizdem maszyn mrowia 
łudzkie, oderwane od gleby ojczystej. 
Jakże godne zazadrości wydawały się 
nam apetyty tych ludzi pracujących 
przy warsztatach wytwórczości dla 
całego świata, jak zawrotne były ich 
karjery! Znane nam były z gazet dzie- 
je miljarderów którzy zaczęli od do- 

li chłopców do posyłek, lub robotni- 
ków (dzisiejszy prezydent Francji był 
z zawodu ślusarzem w fabrycej, zda- 

wało się że celem i magnesem dla każ- 
dej młodzieńczej energji szukającej 
ujścia, miała być maszyna umieszczo- 
na w fabryce, wytwarzająca coraz prę 
dzej, coraz wyięcej przedmiotów „po - 
trzebnych''(?) człowiekowi, a często- 
kroć w zastosowaniu do życia zupeł- 
nie ze sobą sprzecznych. Np. wytwa- 
rzano gazy trujące i tuż obok środki 
do ich zwalczenia, trucizny, kokainę 
i opium, i lekarstwa na nie, broń i 
gazy trujące, i środki ochronne. Wy- 
twarzać, oto stało się hasłem ostatnich 

lat! I w niepowstrzymanym pędzie, 
niezorganizowana, nieskoordynowa- 
na z potrzebami ludzkości, wytwór- 
czość, doszła do absurdu, zadławiła się 
i załamała w swej nadprodukcji. 

Nim się spostrzegła, ludzkość sta- 

nęła wobec paradoksu ekonomiczne- 
go z którego nikt, nawet w przybliże- 
niu nie wie jak wyjdzie. Z jednej stro- 
ny miljony ludzi pozbawionych pra- 
cy, (bo tej pracy niema kto kupx- 
wać), więc głodujących, niezadowolo- 
nych, niebawem zrozpaczonych i go- 
towych na wszystko, byle wyjść z prze 
rażającej sytuacji bezrobocia, demo- 
ralizującej fizycznie i psychicznie. Z 
drugiej strony nadmiar, nagromadze- 
nie materjałów i żywności, niszczonej 
przez wyzbytych człowieczeństwa 
kupców, gdyż ceny, na które liczyli, 
nie są dość wysokie, Potworność tej 

sytuacji poraziła mózgi niejednego 
społecznika; odzywają się głosy na- 
wołujące do powrotu do natury... ba. 
odwrócenie się od łąk i lasów jest 
sprawą względnie łatwą, ałe nawrót 

do pierwotnych warunków, dla czło- 
wieka zatrutego miastem i maszyną, 
nie przedstawia widoków powodze- 
nia. Odzywały się w prasie amerykań- 
skiej głosy o konieczności zaprzesta- 
nia wytwórczości maszyn, o nienapra- 
wianie tych, co teraz funkcjonują .. 
© rozdzielenie dnia roboczego na 
mniejszą ilość godzin, o danie dwóch 
dni odpoczynku w tygodniu i t. p. 
wszystko by starać się dać choć częś- 
ciowo zajęcie tej straszliwej ilości ro- 
botników bez pracy. Gdyż, powtarzać 
to trzeba z całym naciskiem, nie to 
że ci ludzie są przeważnie głodni sta- 
nowi największe niebezpieczeństwo 
dla cywilizacji, ustroju... powiedzmy 
kapitalistycznego, dla spokoju Państw 
i prywatnej własności; stokroć gorszą 
stroną tej sytuacji jest fakt, że ci lu- 
dzie, o których dba Państwo by z 
głodu nie umarli, że owi miljonowi 

bezrobotni nie nie robią... Od miesię- 
cy, dnie całe trawią na nicnierobieniu! 

Proszę się wmyślić w psychologję 
takich ludzi, przywykłych do pracy 
stałej i określonej, podniesionych w 
swej godności zdobywaniem bytu i 
dobrobytu dla siebie lub rodziny, per- 
spektywą karjery życiowej (wszak 

czytał w gazetach o losach robotników 
którzy się stali czemś w swym kraju 
lub w świecie), ludzi wczoraj jeszcze 
stanowiących cząstkę zorganizowanej 
potężnej całości, dumnego i hardego 
tłamu robociarzy. z ich urządzeniami 
społecznemi, solidarnością į siłą... 

Dziś ten bezrobotny stracił to wszyst- 

ko, jest*na najniższym szczeblu spo- 
Jeczeństwa, jest żebrakiem, ciężarem 
społecznym, miazgą odrzuconą przez 

życie precz, nie z powodu niedołęst- 

wa, kalectwa lub lenistwa, tylko po- 
prostu przez Ślepy los, przypadek, 
mimo woli i pragnień.  Nietylko jest 
nędzarzem pobierającym upakarzają- 
cą jałmrużnę od swego Państwa, dia 
którego dopiero co pracował owocnie. 
ale jest bezczynnym... Całe długie dni 

  

   

   

   

upływać muszą na myśleniu dlaczego 
los tak tych właśnie ludzi pokarał? 
Na gromadzeniu w sobie krzywdy. 
nienawiści i złości, na obmyślaniu 
zmian, może zemsty, może buntów. 

Jakiś statystyk, bodaj niemiecki, 
obliczył już, że obecnie jest ...siedem- 
dziesiąt miljonów bezrobotnych róż- 
nych barw i krajów na świecie ca- 
łym. Siedemdziesiąt miljonów! Ta- 
kiej armji nie wystawił żaden monar- 
cha, ani liczebnie, ani pod względem 
nastroju panującego w jej szeregach. 
Armja Jej Cesarskiej Mości Maszyny. 
armja Kapitału, armja wodzów znie 
nawidzonych przez swych szeregow- 
ców. 

I trzeba pamiętać że tylu jest dziś, 
a jutro?... Ameryka oblicza już że ze 
swoich 7 miljonów bezrobotnych bę- 
dzie miała po zimie 11 miljonów, w 
Niemczech liczba ta przekroczyła 5 
miljonów... bo przecież przybędzie 
dzieci tym rodzinom, wszutek bezro- 
bocia zmniejszą się zakupy towarów 
i produkcja fabryk musi jeszcze 
zmniejszyć swój rozpęd. Ta nadpra 
dukcja ludzi jest skazana na zagładę 
lub na wytwarzanie w swych krajach 
rewolucji i fermentów, tem łacniej że 
jest uświadomiona w krzywdzie któ- 
ra się im dzieje. Bowiem jest dość 
wszystkiego na świecie by: odziać ich 
tym nadmiarem bawełny, którą pali 
Ameryka, nakarmić tym nadmiarem 
zboża, jaki jest wszędzie, ogrzać tym 
nadmiarem węgla. który sami wyko- 
pali. Z jednej strony tego Styxu 
współczesnej ludzkości leżą niezużyte, 
niszczone, bo nie opłacające kosztów 
produkcji towary, z drugiej miljony 
ludzi wyciągających ręce po możność 
zdobycia tych rzeczy pierwsżej potrze 
by za pomocą uczciwej pracy. Na to 
im jednak nie umieją poradzić Pań- 
stwa ni rządy inaczej, jak demorali- 
zującą jałmużną, dostateczną by nie 
umrzeć z głodu, ale o wiele za małą, 
by zaspokoić potrzeby do których 
przywykł. 

Poszczególny człowiek jak i całe 
zbiorowiska dochodzą do przekonania 
że wśród innych nadprodukcyj, nad- 
produkcja ludzi jest najniebezpiecz- 
niejszą i najdotkliwszą klęską. Daw- 
niej barbarzyńskie wycinanie w pień 
całych plemion, zarazy, głody i warun 
ki życia niehigjenicznego, przerzedza- 
ły ludzkość krajów i nie dopuszczały 
do przełudnienia. Dzisiaj widzimy że 
nawet wojna, która pochłonęła 9 mil- 
jonów ludzi, śladu nie zostawiła w 
masie, związanej swem istnieniem х 
współczesnemi warunkami pracy. Na- 
rody, tak jak i poszczególne rodziny, 
muszą się dobrze nad tym problemem 
nadprodukcji ludzi zastanowić. Bez- 
myślnie, zwierzęco skazywać niewin- 
ne istoty na głód i na to że nie mogą 
się pomieścić na świecie, to chyba już 
szczyt nonsensu! Życie silniejsze jest 
od wszelkich praw narzuconych, 
zmieniających swe znaczenie ze zmia- 
nami jakie to życie przynosi. Jeśli 
pójdzie ono po tej linji co obecnie, 
moralny nakaz zmniejszenia ilości lu- 
dzi na świecie, a dbania przedew- 
szystkiem o ich jakość i poziom na- 
suwa się jako konieczność. A chyba 
mniej barbarzyńskim sposobem jest 
zmniejszenie liczby urodzin, niż mor- 
dowanie, zatruwanie za pomocą woj- 
ny czy skazywanie na śmierć w bez- 
czynności i nędzy dorosłych, świado- 
mych swej niedoli osobników? 

  

  

v Hel. Romer. 

  

Pr zad przypadającym ter 

  

Gorący pracowity tydzień 
w wewnętrznej polityce państwa.. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Bieżący tydzień w polityce wew- 
nętrznej państwa zapowiada się go- 
rąco, pracowicie i, co najważniejsze, 
ciekawie. Sejm i Senat zarówno na 

wać będą Sejm i Senat zarówno na 
plenum jak i w komisjach. Posiedze- 
nia plenarne najprawdopodobniej od- 
będą się trzy, we wtorek. Środę i pią- 
tek. Również Senat zbierze się w nad 
chodzący czwartek w godz. popołud- 
niowych. 

Pozatem na bieżący tydzień zwo- 
łano długi szereg komisyj sejmowych 
i senackich. M. in. 17 bm. zbierze się 

komisja konstytucyjna Sejmu, na któ- 
rej vicemarszałek Car wygłosi refe- 
rat o trybie wyboru Prezydenta Rzpli 
tej . Tegoż samego dnia min. Zaleski 
wygłosi expose w komisji spraw za 
granicznych Senatu. 

Komisje przepracować mają kilka 
naście rządowych projektów ustaw, 
które muszą być załatwione przed 

„mówienia prokuratorów potrwają 3 

przystąpieniem Sejmu do pracy nad 
budżetem na plenum. 

Jutrzejsze posiedzenie Sejmu po- 
święcone będzie w przeważnej części 
sprawozdaniu komisji Skarbowej © 
kilku rządowych projektach ustaw 
podatkowych, a mianowicie, obniże- 

nia podatku obrotowego, zmiany po- 
datku od lokali, wprowadzenia podat- 
ku od pracy rejentów i komorników, 
zmiany wymiaru podatku od nieru- 
chomości oraz wprowadzenia podat- 
ku państwowego od energji elektrycz- 
nej. Ten ostatni podatek nie dotyczy 
województw wschodnich i południo- 
wych. 

Również w bieżącym tygodniu 
ciekawie zapowiada się przebieg pro- 
cesu członków Centrolewu. Jutro roz- 
poczynają się przemówienia oskarży- 
cieli publicznych. Pierwszy przema- 
wiać będzie prokurator Rauze. Prze- 

dni, poczem nastąpią przemówienia о- 
brońców. 

  

  

Wkrótce rozpoczynamy druk wstrząsającego opowiadania zbiega z Wysp 
Šolowieckich. 

P. Sranciszek Pietkiewicz, student U. 6. 8. a po ucieczce do Rosji 
4-letni więzień katorgi sotowieckiej, w obrazach pełnych tragicznej grozy opowie 
na szpaltach naszego pisma o swych strasznych przeżyciach w lochach G. ©. A. 
ciężkich robotach w lasach sołowieckich i syberyjskich, okropnych katuszach 
więźniów Śolłowek oraz swoją o głodzie i chłodzie ucieczkę do olski poprzez 
całą szerokość Śosji przez lasy, moczary i pod wagonami pociągów. 

Sołowki—wyspa tortur i śmierci 
oto tytuł tego wstrząsającego opowiadania. 

Pozatem daje jeszcze autor dokladne odźwierciadlenie obecnych stosunków 
w dowietach, tragedję pozbawionych wszelkiej własności wieśniaków, nędzę 
inteligencji i robotników i, jak sam pisze, cierniową drogę prześladowanego 
duchowieństwa wszystkich wyznań. 
  

  

Skład rządu republiki hiszpańskiej. 
MADRYT 14.,XII. Pat. — Skład 

nowego rządu jest następujący: pre- 
zydjum rady ministrów —  Azana, 
sprawy zagraniczne — Lerroux, spr 
wewnętrzne — Cezares Quiroga, fi- 
nanse — Carnero, handel i przemysł 

— Marcelino Domingo, . sprawiedli- 
wość — Alcorn, oświata — Fernanda 
de los Rios, praca — Caballero i ma- 
rynarka —. Giral, wreszcie komuni- 
kacja — Barrios. 

Chiny w przededniu poważnych 
wydarzeń. 

Dymisja Czang-Ka!-Szeka. 
SZANGHAJ 14.XII. Pat. — Gen. 

Czang-Kai-Szek podał się do. dymisji. 
Dymisja jego została przyjęta. Ocze- 
kiwana jest również dymisja ministra 
finansów oraz licznych zmian w łonie 
gabinetu. 

Wiadomość o dymisji Czang-Kai- 
Szeka wywołała tu wielkie wrażenie. 
Jak się wydaje, dymisja ta jest rezul- 
tatem akeji, podjętej przez grupę kan- 
tońską, na czele której stoi przywód- 

ca rewołucjonistów i jeden Zz wete- 
ranów Kuomintangu Wang-Czing- 

Wei. Wykorzystano rozczarowanie, 
wywołane przez rezołueję Rady Ligi 
w Paryżu, aby ożywić uczucia anta- 
gonizmu wobec Czang-Kai-Szeka, Stu- 
denci szowinistyczni i zwołennicy ie- 
wego skrzydła Kuomintangu, któ. 
rzy sprzeciwiają się polityce Czang- 
Kai-Szeka, rozpoczęli niezwłocznie 
wytężoną akeję propagandową. 

Laval śladem Hoovera? 
PARYŻ, 14. 12. (Pat). — „LiAmi da Peu- 

ple* ogłasza sensacyjne rewełacje o zobowią 
zaniaeh wGbec Niemiec, które miał zaciąg- 
nąć premjer Laval w czasie swego pobytu w 
Waszyngtonie. Według tych zabewiązań, ma 
być egłoszone moratorjum Lavala, które na- 
stąpi pe moratorjam Hoovera i trwać będzie 

1, 2 lub 3 lata, stosownie do trwałości dep- 

resji ekonomicznej. Moratorjum to dotyczyć 

będzie w zasadzie tylko półrocznych wypłat 
należnych od Niemiec, gdyż prezydent Hoo- 
ver nie zgadza się na udzielenie Franeji wię- 
tej niż50 proc. redukcji jej dłagów. W isto- 
cie jednakże Niemcy nie nie będą musiały 
spłacić w ciągu tego czasu gdyż mają tm być 
udzielone kredyty w wysokości połowy na- 
Jeżności z tytułu odszkodowań. 

Gandhi nie był u Papieża. 
RZYM, 14. 12. (Pat). — Gandhi odjechał 

ea Świętego.   

    

do Brindisi, nie uzyskawszy audjeneji u Oj- 

minem płatności. 
Wyrzeczenie się Japonii parytetu złota. Inicjatywa zwołania międzynarodowej konferencji 

walutowej. Odprężenie w Anglii. 
LONDYN, 14. 12. (Pat). — Nadeszły tu 

z Tokje wiadomości o wyrzeczeniu się Ja- 
ponji parytetu złota. Decyzja ta Japonji spra 
wlla w Londynie wielkie wraženie, wywolu- 
jąc różnorodne uczucia. Koła przemysła włó 
kienniezego przyjęły decyzję z wielkiem nie- 
zadoweleniem. Dzięki obniżeniu wartości fun 
ta eksport tekstyłny Wielkiej Brytanji do 
Chin i Indyj uległ ostatnie znacznej popra- 
wie bijąc droższe od angielskieh wyroby ja- 
pońskie. Obcenie, wycofawszy się z parytetu 
złota, Japonja znowu odzyskuje swą zdol- 
ność konkurencyjną wobee Wielkiej Brytan- 

ji. Koła finansowe natomiast decyzję przy- 
jęły z radością. City tondyńskie jest zdania, 
że zyskuje w Japonji potężnego sojusznika 
w walce przectwko hegemonji złota jako regu 
latora wartości wałaty międzynarodowej. 0- 
beenie prócz Wielkiej Brytanji i Japonji na- 
stępujące państwa mają walutą nieopartą na 
parytecie złota:  Iriandja, Indje, Australja, 
Nowa Zelandja, Kanada, Danja, Szwecja Nor 
wegja, Finłandja, Łotwa, Estonja, Hiszpanja, 
Portugalja, Rosja Sowiecka, Turcja, Chiny, 

Argentyna, Brazylja, Kolumbja i Meksyk. 
Wielka Brytanja zamierza wystąpić z inieja- 
tywą w sprawie międzynarodowej konferen- 

„cji walutowej i mając za sobą 21 państw, a 
między niemi takie mocarstwo jak Japonja, 
czuje się znacznie wzmocniona. W obronie 

złotego parytetu wystąpią — jak liczy Lon- 
dyn, przedewszystkiem te państwa, które ma 
ją poważne zapasy złota, a więe Stany Zjed- 
noezone, Francja, Holandja i Szwajcarja, 
Ameryka posiada 4 miljardy złota, Francja 
2.700 miljonów na ogólną sumę około 11 mil 
jardów dol. złota na eałym świecie. 

W Wielkiej Brytanji pozostał dziś zapas 
załedwie 600 miljonów dołarów złota, co na- 
wet nie wystarcza na pokrycie należnych 
Ameryce | Francji kredytów. W tych warun- 
kach zrozumiałe jest najwyższe zaintereso- 
wanie, z jakiem w Londynie śledzą dyskusję 
ną kongresie w Waszyngtonie. 

Mowa Melłona wniosła newe nadzieje na 
rewizję długów wojennych, a wiełkie znacze- 
nie przypisywane jest propozycji rządu ame- 

Przyjęcie moratorium wydaje się być pewne. 
rykańskiego, aby kongres zatwierdził wzno- 
wienie prac komisji zagranicznych długów 
wojennych W Londynie uważają, że zatwier 
dzenie tego wniosku równałoby się w prak- 
tyce zgodzie na rewizję techniki spłat w sen- 
sie poczynienia ulg przedewszystkiem Wiel- 
kiej Brytanji. W każdym razie jest pewne, 
że większość kongresu opowie się za przy- 
jęciem moratorjum Hoovera. Wskazuje na 
to enunejaeja amerykańskiego wice-ministra 
finansów Milłsa, który pedał do wiademości, 
że 68 senatorów i 271 ezłonków izby repre- 
zantantów, a więc większość kongresu zobo- 
wiązała się jaż głosować we środę za przy- 

jęciem  moratorjum. W związku z tem 
rząd Stanów Zjednoczonych nie oczekuje, 
aby państwa wobec przypadającej w dnia 
jutrzejszym płatności uiściły płatne jutro 
125 miljonėw dolarów. 

Powyższe wiadomości wywolaly przyehyl- 
ny nastrój na giełdzie i funt doznał dziś dał- 

szej poprawy. Przy zamknięcia notowano: 
dolary 3.43 7„ franki >— 87.62, gułdeny — 

Akadem]a ku czci . 
ś.p. prof. WŁ L. Jaworskiego. 

WARSZAWA 14.XII. Pat. — Wczv 
raj wiecz. w lokalu redakcji „Dnia 
Polskiego“ odbyła się uroczysta aka- 
demja ku czci Śp. prof. Władysława 
Leopolda Jaworskiego. 

Związek Syndykatów 
dziennikarzy polskich 

w Sprawie rewizjonizmu. 
GDAŃSK 14.XII. Pat. — Wczoraj 

przybyli tu członkowie zarządu głó- 

wnego Związku Syndykatów Dzien- 

nikarzy Polskich oraz delegaci wszy- 

stkich syndykatów prowincjonalnych 

Odbyło się zebranie zarządu główne- 

go, a następnie walne zgromadzenie, 

na którem przyjęto nowy statut Zw. 

Ponadto jednomyślnie uchwalono re- 

zoólucję treści następującej: 

Przedstawiciele dziennikarzy Rze- 

czypospolitej, zgromadzeni z liczbie 

42 osób na walnym zjeździe w w. m. 

Gdańsku, które swój rozwój i świet- 

ność zawdzięczało zawsze opiece i 

stosunkom gospodarczym Z państ- 

wem polskiem, jako reprezentanci 

całej bez wyjątku opinji pubłicznej 

narodu polskiego i wszystkich jego 

kierunków politycznych, stwierdza- 

jąc zgodnie i kategorycznie. że ZWTÓ- 

cenie państwu polskiemu Pomorza, 

a tem samem i dostępu do morza па- _ 

prawiło wielką krzwdę dziejową i 

gwałty, popełnione w swoim czasie na 

żywym organizmie Polski, -— oświad- 

czają uroczyście, że cały naród pol- 

ski, stojąc na gruncie poszanowania 

istniejących traktatów i umów mię- 

dzynarodowych, nigdy nie zgodzi się 

na dopuszczenie jakichkolwiek dys- 

kusyj w sprawie rewizji granic pań- 

stwa polskiego i w razie potrzeby, dą- 

żąc zasadniczo, szczerze i usilnie do 

pokojowej współpracy ze wszystkie 

mi narodami, jak jeden mąż stanie do 

czynnej obrony całości i nienaruszal- 

ności terytorjaum Rzeczypospolitej. 

Nowe przepisy kancelaryjne 

dla urzędów wojewódzkich. 

Ministerstwo spraw wewnętrznych 

wydało nowe przepisy kancelaryjne 

dla urzędów wojewódzkich, które 
wejść mają w życie najpóźniej z dn. 

1 stycznia 1932 r. Wprowadzenie tych 

przepisów zmniejszy znacznie iloś 

czynności manipulacyjnych w urzę 

dach wojewódzkich, oraz umożliwi 

zmniejszenie personelu kancelaryj- 

nego, a więc i zmniejszenie wydat- 

ków. 

Konferencja prasowa 
w Kopenhadze. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

W związku z uchwałą XII Zgro- 

madzenia Ligi Narodów rząd Danji 

zaprosił rząd polski na konferencję 

szefów oficjalnych biur prasowych 

państw biorących udział w konferen- 

cji rozbrojeniowej. Konferencja pra- 
sowa odbędzie się w Kopenhadze w 
połowie stycznia i będzie miała do- 

niosłe znaczenie. 

Rząd duński w swojem zaprosze- 

niu podkreśla, że bezpośrednim po-. 

wodem zwołania konferencji jest zło- 

żenie przez rząd połski memorandum 

w sprawie rozbrojenia _ moralnego, 

które zawiera w tej dziedzinie pew- 
ne konkretne wnioski. 

Z pobytu delegacji Zw. Legj. 
w Rzymie. 

Na grobie nieznanego żołnierza. 
RZYM, 14. 12. (Pat). — W poniedziałek 

rano odbyła się wspaniała uroczystość zło- 
żenia wieńca przez bawiącą tu delegację Zw. 
Legjonistów Polskieh na grobie Nieznanego 
Żełnierza. Przybywającą na płace Wenecki, w 
towarzystwie prezesa Coselschi'ego, delegac- 
ję legjonistów w mundurach witano okrzy- 
kami: „Niech żyją żołnierze naroda polskie- 
go*. Orkiestra odegrała polski hymn naro- 
dowy. 

W Związku Ochotników Włoskich. 
RZYM 14.X1I. Pat. cie legjonis 

tów w centralnej siedzibie Związku Ochotni- 
ków włoskich miało przebieg niezwykle ura- 
czysty. Wehodzących gosci pewitano okrzyka: 
ri: „Niech żyją legjoniści połscy-* oraz ode 
graniem hymnu narodowego. Następnie płk. 
Belina-Prażmowski wygłosił okolicznościowe 
przemówienie i wręczył prezesowi ochotników 
włoskich posłowi Coselchiemu w imieniu p. 
Prezydenta Rzeczypospolitej oznaki komando- 
rji z gwiazdą orderu Polonia restituta. W od- 
powiedzi płk. Bełinie Prażmowskiemu zabrał 
głos prezes Coseischi. dziękując za tak wy- 
sokie odznaczenie i podkreślając w długiem 

płomiennem przemówieniu węzły, łącząca 
Polskę z Włochami. 

W odpowiedzi na zaproszenie wicepreze 
sa Związku Legjonistów pos. Starzaka. by 
wołontarjusze odwiedzili Połskę,  Coselchi 
wyraził zgodę na przyjazd delegacji włoskiej 
do braterskiego kraju, dziękując jednocześnie 
za ofiarawany ryty w miedzi portret Mar- 

-— Przy    

  

   

  

Strajk autobusów I taksówek 
na Łotwie. 

RYGA, 14. 12. (Pat). — W dniu 14 b. m. 
rano rozpoczął się w Rydze ł na prowinejł 
powszechny strajk autobusów i taksówek. 
Strajk ten jest protestem przeciwka ogłoszo- 
nemu niedawno obowiązującema postanowie 
niu © używaniu mieszanki spirytusowo-ben- 
zynowej dla celów pędnych. Zdaniem właś- 
eieieli samochowód i szoferów, pociągnie to 
za sobą znaczne podwyższenie kosztów ek- 
spłoataeji samochodów. Do strajku przystą- 
piło zgórą 18 tysięcy osók. Autohusy miej- 
skie w Rydze, które w poniedziałek rano wy- 
jechały na miasto, obrzucone były przez 
strajkujących kamieniami. 

Nieposłuszny historyk. 

MOSKWA, 14. 12. (Pat). 
storyka sowieckiego prof. Słuckiego, który 
miał nieszczęście napisać artykuł, krytycznie 
omawiający powojenną palitykę partji boł- 
szewickiej, usunięto nietylko z zajmowanego 
stanowiska, lecz i z partji. Prasa zarzuca mu, 
iż dążył do zdyskwalifikowania Lenina i 
obecnych wodózw partyjnych oraz do fałszo- 
wania historji bolszewickiej. 

Nowy plan skutecznego 
zwalczania bezrobocia. 

WASZYNGTON, 14. 12. (Pat). — William 
Green, prezes Amerykańskiej Federacji Pra- 
€y, wystąpił przed komisją przemysłową Se- 
natu z planem, skrócenia dnia rołroezego na 
7 godzin pracy, tygodnia na — 5 dni pracy. 
Zdaniem Greena, plan ten, przeprowadzony 
jednym zamachem — zatrudniłby wszystkich 
bezrobotnych, których obeenie w Stanach 
Zjednoczonych jest przeszło 6 miljonów. 

Nowy rekord w szybkości iotu. 

DETROTT, 14. 12. (Pat). — Lotnik Lovell 
zdobył na tut. aerodromie rekord  Szyb- 
towy szybkości lotu, lecąe z przeciętną szyb- 
kością 455,52 klm. na godzinę. Dotychcza- 
sewym rekordzistą był francuski porueznik 
Bonnet, który osiągnął szybkość 445,44 klm. 
na godzinę. 

Katastrofa parowca. 

Kilkaset pasażerów poniosło śmierć. 

SZANGHAJ, 14. 12. (Pat). — Wpobližu 
Szanghaju na rzece Yang-Tse wydarzyła się 
katastrofa parowca „Tateh*. W katastrofie 
zginęło kilkaset pasażerów. Pozostali przy 
świadkowie katastrofy opowiadają, jak zgi- 
nęło zgórą 3060 pasażerów chińskich. Jedni 
z nieh utonęli, inni zaś uległi zwęgleniu, po 
straszliwym wybuchu kotłowni. Niezwłocznie 
po wybuchu pożar ogarnął niemal cały sta- 
tek, na którym rozgrywały się okropne sce- 
ny. Wiełu rannych skakało do lodowatej wo- 
dy, gdzie niezwłocznie tonęli, inni zaś, za- 
skoczeni przez pożar, spaleni byłl żywcem 
pod pokładem. Na pokładzie parowca „Ta- 
teh* znajdowało się 600 pasażerów. 

„pz 

— Młodego hi- 
    

Sprostowanie. 

Z życiorysu A. Smetony, zamieszczone- 
go w niedzielnym numerze naszego pisma, 
wskutek nieuwagi przy łamaniu wypadł dłuż- 
szy ustęp, za ający szczegóły z życia prezy- 
denta Republiki Litewskiej, wobec czego cała 
notatka została znacznie zniekształcona. 

   

  

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

MUCHARIKI= 

"TYLKO 

7 GROSZY 
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S.p. Aleksander Babiański 
  

W sędziwym wieku 78 lat zeszedł 
w ubiegły czwartek do grobu jeden 2 
wybitnych przedstawicieli przedwo- 
jennej demokracji polskiej, gen. Alek- 
sander Babiański. Urodzony na Żmu- 
dzi, większą część życia przed wojną 
spędził w Rosji, gdzie dzięki wybit- 
nym zdolnościom i wielkim zaletom 
osobistym doszedł do wysokiego sta- 
nowiska w sądownictwie wojskowem 
Usunął się z niego z powodów poli- 
tycznych w okresie reakcji po roku 
1905 i, zajmując się adwokaturą roz 
winął niezmiernie szeroką i żywą 
działalność na tle życia polskiego w 
Rosji. 

W życiu kolonji polskiej w Peters- 
burgu odgrywał rolę pierwszoplano- 
wą. Tworzył i organizował najważ- 
niejsze placówki polskie w stolicy Im- 
perjum Rosyjskiego, stając na czele 
wielu z nich i materjalnie je wspier: 
jąc („Ognisko*, „Promie Zało- 
żył „Dziennik Petersburski* — organ 
demokracji polskiej w Rosji, władał 
znakomicie piórem publicysty. W 
swej pracy adwokackiej odznaczył się 
jako wybitny obrońca w procesach 
politycznych. W swoich przekona -- 
niach polskich nie znał kompromisu 
ani oportunizmu. Rozwiązania spra- 
wy polskiej poszukiwał we współ 
działaniu z demokracją rosyjską. Bę- 
dąc członkiem rosyjskiej partji ka- 
detów, wysunął hasło niepodległości 
Polski już wtedy, kiedy Koło Polskie 
w Dumie kontentowało się postula- 
tem autonomji Kongresówki. 

        

W licznych naówczas šrodowi- 
skach polskich w Rosji, a zwłaszcza 
w Petersburgu, cieszył się Ś. p. Babiań 
ski powszechnym szacunkiem i popu- 
larnością. 1 niedziw. Nie było silniej- 
szego przejawu życia polskiego, w 
którym nie wziął udziału. Jak Led- 

"nicki w Moskwie, tak Ś. p. Babiański 
w Petersburgu byli centralnemi po- 

staciami, wokoło których skupiała się 
miejscowa elita polska. A był to rze- 
czywiście kwiat inteligencji polskiej. 
Petersburska kolonja polska miała 
niezwykle wysoki odsetek ludzi wy- 
bilnych, uspołecznionych, żywo rea- 
gujących na wszelkie zjawiska życia 
ówczesnego. Pomiędzy nimi, a bardzo 
licznem gronem młodzieży. studjują- 
cej w rosyjskich wy ch zakładach 
naukowych, istniał bliski, serdeczny 
kontakt. Mieli z niego požytek i stu- 
denci, ale i społeczność polska korzy- 
stała z dopływu wciąż nowych, wy 
próbowanych w pracy, wartościo- 
wych młodych sił. Działalność i za- 
sługi zmarłego tej kose byty 
ogromne. 

* połączonej ż w ielką praski: "dzi 
swym. zaletom. towarzyskim zjedny- 
wał sobie. sympatje młodzieży i szc- 

;ł wśród niej niepodległościowe i- 
deały. | 

W kołach ówczesnej demokracji 
ś. p. Babiański posiadał 

stosunki. _ Wszedł do IIl-cj 

    

     

  

    
  

              

rozległe 
Dumy jako członek rosyjskiej parij 

     

  

„„kadetów*. Wierzył w szczerość sta: 
nowiska jej wobec spraw polskich. 
ulegając nastrojom wytworzonym x 
dziedzinie stosunków  polsko-rosyj- 
skich przez wypadki rewolucyjne 
1905 roku. Spotkał go póżniej gorzki 
zawód. Próba uzyskania mandatu z 
rodzinnego kraju nie powiodła się 
З Babiańskiemu. Dążył On do po- 
rozumienia polsko-litewskiego przy 
wyborach do Dumy, idea Jego jednak 
nie napotkała na Litwie gruntu poda- 
tnego, szczególnie w polskich kołach 

miańskich, podlegających wpływo- 
wi narodowej demokracji, lub specv- 
licznego rodzaju konserwatystów, 
znanych ogólnie pod nazwą „ugodow- 
ców. Misję zmarłego utrudniało zre- 
sztą oderwanić się Jego, wskutek dłu- 
giego zamieszkiwania w Rosji. od 

    

      
  

  

  

  

  

miejscowych stosunków i psychoło- 

gji polskiego społeczeństwa na Lit- 
wie. Odrzucenie koncepcji polsko-li- 
tewskiego porozumienia było jednym 

pierwszych zasadniczych błędów, 
popełnionych przez tamtejszych Po- 

laków. Błąd ten miał bardzo powaz- 
ne następstwa. Bezpośrednio wyrazi- 
ły się one w izolacji wyboreów pols- 
kich i zawarciu sojuszu wyborczego 
žydowsko-litews dego. Pośrednio z 
ciążył on później poważnie na dal- 
szym rozwoju stosunków polsko-li- 
tewskich w. dzisiejszej Litwie. 

Po powrocie do kraju, już po odzy- 
skaniu niepodległości, zmarły nie za- 
tracił ani instynktu społecznego, ani 
nie przestał się: interesować sprawa: 
mi publicznemi. Brał żywy udział w 
organizacjach społeczno-politycznych 
warszawskich, a jeszcze przed paru, 
laty zabierał głos na łamach „Epoki* 

     

  

w sprawach narodowościowych, któ- 
re go szczególnie obchodziły: Do zmie 
nionych jednak warunków z trudnoś 
cią mógł się przystosować. Raziło go 
niejedno w powojennych stosunkach 
polskich. Jego krytyka była jednak 
zawsze wolna od zgryźliwości i pesy- 
mizmu. W ostatnich latach można Go 
było spotkać w Warszawie, jak z po- 
godą i dobrodusznością, unikając wal- 
ki osobistej, polemizował z przedsta- 
wicielami nowego pokolenia, czerpiąc 
wzory z pięknego okresu walki do- 
mokracji o realizację jej ideałów. Z 
tamtą epoką związał swe bogate i 
pełne wiełkich zasług życie. W niej 
też pozostał aż do chwili rozstania się 

z niem... 
Cześć Jego pamięci. 

   

   

Kazimierz Okulicz. 

RON KERR GE OÓEE AREA ARE ORAKEO 

Kamil Mackiewicz. 
Zamierający typ cygana, hulasz- 

czego kompana zbierającego swe mo- 

tywy rysunkowe po kniejaeh i dro- 
gach rodowitej, cichej Białorusi, na 
jarmarkach, wśród żołnierzy... 

„Kamillus. znawca win i kobiet 
a nie pogardzający monopolką aby 
pila „kompanija cała* i grzmiała 
śmiechem z jego nieskończonych ba- 
jęd i konceptów. Był to ten typ ho 
merycznego opowiadacza przygód, 0 
którym pisze Boy w swych młodzień- 
czych wspomnieniach o dawnym # 
przed laty 30—40 Krakowie. Tacy 
co mieli dużo czasu na gawędy i nie 
nie pisali, bo tak świetnie umieli opo- 
wiadać. Rozmieniali się tacy łudzie 
na drobne i Mackiewicza ten łos nie 
minął, za dobrze mu było z wesołka- 
mi, za łatwo dostawał obstalinki na 
za drobne rz . Ilustrował setki ksią 
żek dla dzieci i dorosłych, rysował 
różne aktualności, wszystko to rozpro 
szone jak artykuły, które ozdabiał 
swym rysunkowym dowcipem, pój- 

dzie w niepamięć. 
Pozostaną albumy wojenne, obóz 

jeńców, przygody Grzesia, karykatu- 
ry znanych osób. Wszystko to robione 
subtelnie, lekko, mimochodem, nie 
ma w sobie satyrycznej siły humorc- 
sek Czermańskiego, ale więcej pogody 
i dowcipu, dużo drobiazgowej obser- 
wacji. uchwycenia zasadniczej cechv 
typu, zestawienia umiejętnego osób 
biorących udział w zdarzeniu. 

Wilno, do którego zaglądał dość 
często, chociaż spędzał czas w gronie 
bliskich tylko przyjaciół myśliwych, 
odczuje żal z powodu straty tak zdol- 
nego karykaturzysty, który był wszak 
że nasz, tak jak Siestrzeńcewicz, któ- 
rego przypominał techniką. 

J. Borski. 

|Król Bulwa Butwarów | 

  

  

   

    

  

Uśmiech z za grobu. 
Tadeusz Hołówko. Przez kraj czerwonego caratu. Z przedmową W, Stpi. 

czyńskiego, 

„Dostaniesz, czytelniku, pracę nie- 
dokończoną, a raczej хасхе!а zaled- 
wie. Wartki, barwny i lśniący reflek- 
sami żywiołu życia tok wspomnień, 
przerwał piorun straszliwej tragedjt* 

tak zaczyna swą przedmowę W. 
SIpiczyński. 8 

„Praca niedokonezona“ — 
to tem cenniejsza. 
nad nią, niby białe skrzydło już na- 
dlatującego anioła śmierci, a opromie- 
nia jej kartki tak żywo, tak barwnie. 
lak niezwykle obrazowo przedstawia- 
jące jeden z najbardziej bohaterskich 
epizodów życia Ś. p. Tadeusza Hołów- 
ki, — ponury błysk strzału śmiercio- 
nośnego. 

Książka, którą tu mamy przed so- 
stanowi cz drugą jeszcze za 

_Życia przezeń wydanej pracy p. t. 
„Przez dwa fronty*, a małuje w spo- 
sób nadzwyczaj barwny niezwykłe 
przejścia $. p. T. Hołówki podczas je- 
go przeprawy przez front ukraiūsko- 
holszewicki. Po wybuchu bowiem re- 
wolucji bolszewickiej Hołówko po- 
stanowił dotrzeć aż do Moskwy, aby 
na terenie objętym rewołucją przyczy 
nić się do zjednoczenia żołnierza pol- 
skiego rozproszonego po różnych for 
macjach. W o momencie miałoby 
"to dia Polski wiedzianie wiel- 
kie znaczenie, ale wymagało też od 

  

ale za- 
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Unosi się bowiem . 

  

Warszawa 1931, str. XV + 156. 

Hołówki niezwykłego wprosi bohate" - 
stwa. Szło się tu bowiem tak całkiem 
na zimno w szeroko rozwartą paszcz: 
drapieżnego zwierza, tak nie sobie nie 

   
robiącego z życia ludzkiego. Z tych 
to właśnie dni niezmiernie barwne. 
żywą. serdeczną krwią tętniące wspo 
mnienia zawiera książka niniejsz: 
Czyta się ją jednym tchem, jak naj- 
piękniejszą powieść. Bo rzeczywiście 
jest to opowieść — o bohaterze, ale 
tak dziwnie współczesnym, tak nam 
niezmiernie bliskim. » są mu obce 
żadne ludzkie przeżycia, nie drapuje 

  

      

   

, się on w togę wzniosłości, a opowiada 
. szczerze, otwarcie, bez ukrywania cze. 
- gokolwiek, o tem, co wówczas prze- 
żył 

Następuje spotkanie z pierwszyin 
patrolem bolszewickim. Przedtem Ho- 
łówko w jednej gazecie .niemieckiej 
przeczytał, że Niemcy już ostrzeliwu- 
ja Paryż. W jego duszy zaczyna się 
więc walka. Oto jak przepięknie ją 
małuje: 

„W miarę oddalania się od wsi rosło we 

mnie uczucię przygnębienia. Źle i ciężko by 
ło na duszy. Analizując swój nastrój, zrozu- 
miałem, że przygnębienie to było rezultatem 
spotkania pierwszego patrolu bolszewiekiego. 
Sprawiło mi wiełką przykrość brutalne za- 
chowanie się żołnierza bolszewickiego, — — 

    

  

"wciąż miałem przed oczyma jego wielky, 
brudną pięść. W tej nieoczekiwanej i nie- 
zasłużonej brutalności była jakgdyby zapo- 

- ną zazdrością i rywalizacją ze mna, 

КОН СЕ W 1 

„Wojna między J<ponją a Stanami 
Zjedn. jest nieunikniona. 

Sensacyjny w tytułe i w treści 
tykuł nadesłał do paryskiego miesię- 
cznika „Le Mois* b. generał armji ja- 
pońskiej Kiokatsu Sato. Artykuł ten 
oświetla nastroje, panujące w pew- 
nych wojskowych sferach japońskich. 

„Zgórą ćwierć wieku upłynęło -- 
pisze gen. Sato — od wojny rosyjsko. 
japońskiej. Naród japoński spoczy- 
wał przez ten czas w sennym spokoju 

Rasa japońska wzięła na swe bar- 
ki ciężką misję kierowania losami Da- 
lekiego Wschodu. O misji tej zapom- 
nieliśmy. Nie pamiętamy już o na- 
kazach naszej historji, o tradycjach 
naszej przeszłoś A w tym ie 
Stany Zjednoczone, po drugiej stro- 
nie Pacyfiku, zainaugurowały poli- 
tykę konspiracji, wrogiej naszym ce- 
łom i dążeniom na kontynencie az- 
jatyckim. 

Wszędzie w Chinach zainstałowa- 
ły Stany Zjednoczone swoje misje i 
placówki, kapitały amerykańskie za- 
lały cały kraj, agenci rządowi Stanów 
podminowują wszędzie nasze wpływy 
Tymczasem w samych Stanach dra- 
końskie prawo o emigracji żółtej wy- 
gnało naszych wychodźców i ich ro- 
dziny z pobrzeża Pacyfiku. Honor 
nasz został dotknięty. A my tymcza- 
sem nie reagowaliśmy ani na obelgi, 
ani na podkopywanie naszych placó- 
wek w Mongolji i Mandżurji. 

     

      

    

  

    

Rząd waszyngtoński zmusił nas do 
zerwania traktatu anglo-japońskiego, 
który był wynikiem długoletnich, żmu 
dnych zabiegów naszych i stanowił 
punkt centrałny polityki zagranicznej 
Japonji. I na to też nie reagowaliśmy. 

Wreszcie, pod pretekstem konfe- 
rencji rozbrojeniowej rząd waszyng- 
toński pogwałcił naszą suwerenność, 
zmusił nas do abdykowania z praw 
do obrony kraju. Nie reagowaliśmy, 
choć honor nasz został splamiony, 

choć naród obcy obrzucił nas obelga- 
mi, skrępował nam ręce i nogi, wy- 
drwił nasze prawa. Zostaliśmy upo- 
korzeni, a rząd nasz nie stanął w obro 
nie honoru państwa i narodu. 

Dla Stanów Zjednoczonych nie 
możemy żywić dzisiaj innego uczucia 

oprócz nienawi Nie możemy o0d- 
nosić się inaczej do ludzi, którzy ufni 
w swoje bogactwo podeptałi nasze 
prawa, zerwali z przyzwoiłością w 
stosunkach międzynarodowych. 

Kardynalnym, obowiązkiem Japo- 
nji, która chce i musi żyć, jest swo- 
boda działania i pracy na kontynea- 
cie azjatyckim. Dła zapewnienia eg- 
zysteneji 70 miljonom ludzi, duszącym 
się na ciasnym obszarze wyspy, musi - 
my zdobyć wolne tereny ekspansji ©- 
konomicznej. To jest jedyna deska 
ratunku dła Japonji, jedyna gwaran- 
cja istnienia dla przeludnionego kra- 
ju. 

A na tej właśnie drodze spotyka- 
my się ze Stanami Zjednoczonemi, któ 
re wznoszą szereg barykad, które sa- 
me dążą do opanowania Chin. Prag- 
niemy spokoju, nie chcemy wojny. 
Ale toczyliśmy już wojnę z Chinan:i 
o Koreę, toczyłiśmy wojnę z Rosją w 
Mandžurji. Próbujemy teraz rozw 
zać problematy Wschodu na drodze 
dyplomatycznej. Ale okoliczności do- 
prowadzą wkońcu do działań wojen 
nych. Wojna między Japonją a Amc- 
ryką jest nieunikniona! O tem musi- 
my pamiętać! 

        

Do zwalczania tyfusu plamistego 
połeca się proszek japoński KATOL, któ- 
ry radykalnie tępi Wszy, pchły, pluskwy, 
prusaki, karałuchy, Tylus przeważnie 
tam się rozwija, gdzie mieszkanie jest 
zanieczyszczone przez robactwo. Katol 
jest wypróbowany przez D-ra wizytatora 
Kuratorjem Wileńsk. i uznany jako środek 
najskuteczniejszy do tępienia robactwa. 
Katol sprzedaje się w skł. apt. i aptekach. 
Przedstawiciel Katolu H. Wojtkiewicz, 

wWiino, Kalwaryjska 21.   

  

  

  

wiedź tego, co mnie czeka. 
Szliśmy wi 

Wreszcie weszliśmy na grobi 
która, oceniając na oko, © ła się kil 

kilometrów wśród błot i slawów, widocz 
naturalnego w tem miejscu frontu bołsze 

    

   

  

w. milczeniu. 

        

kiego. — A więc po tamtej stronie grobł 
już bolszewicy —— rozmyślałe! m więc j 
cze pół godziny i zetknę s nimi. Lecz je- 

        

   

    

      

   

śli oni wszyscy 
dawno spotkany?. 

jsza depresja mo 
wy odmawiały posłuszeńst 
— zaczął szeptać demon si 

  

k ten patroł nie 
a ogarniać mnie co 

  

> nes 
, wróć! 

Poco       

    

    

idziesz? ak nic z tego nie będzie. Niemcy 

napewno li Paryż. Wojna s ORC 
Poco » 
— powiesz w Warszawie, że nie sposób byle 
przedostać się, nikt i tak nie 
sprawdzi k było naprw dę 

na niego towarzy: + było, że prze 
wa lo samo, co ja. Dość mi bylo + 

i on uczynił to & . Przy 
e sekunda, a zawróciłbym. Nagłe wyrósł 

mi przed oczyma obraz JE na posiedzeniu 

Centralnego Komitetu P, P. 
zdaję sprawozdanie ze 
roko opowiadam i tłumaczę, dlaczego zre 
gnowałem z podróży do Moskwy. 1 oto pi 
żywając w wyobraźni tę chwiłę, widząc ja 
niemal z pełnej płastyce, ujrzałem nagle led 
wie dostrzegalny uśmiech na twarzy jednego 
z członków Centralnego Komitetu, mego ko 

legi z czasów petersburski który umi 
dziwnie łączyć uczucie pr 

  

    
    

    

    

„ w Warszawie 

       

     

    

    jaźni z ustawicz 

impul- 
szkodzo- sami, które często popychały go do 

nia mi w partji. Uśmiech ten wypow Е 
myšlalby ten moj „p cieł”, gdyby la wy- 
imaginowana na bezludnej grobłi scena stała 
się rzeczywistością, ten wyimaginowany us 
miech rywała i zazdrośnika uderzył mnie jak 
batem. Szybkim krokiem ruszyłem naprzód. 
W tej chwili wołałem zginąć, niż cofnąć sie. 

Może to była mała, śmieszna ambicja — lecz 
po dzień dzisiejszy błogosławię ją, bo pomo- 
gła mi przezwyciężyć chwilowy kryzys net- 
wów, wyczerpanych przeżyciami ostatnich 
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Nowe pogróżki hitlerowców. 
LIPSK, 14. 12. (Pat). — Na wiełkiem zeb- 

raniu politycznem w Lipsku przemawiał po- 
seł z frakcji parlamentarnej narodowych вое- 
jalistów dr. Becker z Berlina na temat: „Wy- 

marsz narodu*. Stoimy w przededniu ostat- 
nich decydujących walk z przeciwnikami na- 

- szymi — oświadczył mówca. Marszu naszego 
nie powstrzyma żaden dekret nadzwyczajny 
rządu Rzeszy. Ostateczne zwycięstwo odnie- 
sie z całą pewnością nacjonalizm. 

Przemówienie swe dr. Becker zakończył 

  

słowami: „Nie eofniemy się przed žadnemi, 
choćby najbardziej ostremi, zarządzeniami 
polieyjnemi*. 

MONACHJUM, 14. 12. IPat). — „Muen- 
chener Telegramm* donosi z Rzymu, że 
przybli tam wysłani do Włoch w celach pro- 
pagandowych dwaj posłowie narodowi-soe- 
jalistyczni dr. Niełand i Schrider. Tego same- 
go wieczora, gdy kanclerz Bruening wygło- 
sił przemówienie przez radjo, posłowie ci 
urządzili w Rzymie, pod ochorną policji wło 
skiej wykład na temat obecnych stosunków 
w Rzeszy, tłumacząc publiczności, że bliski 
jest dzień porachunku ze zbrodniarzami, któ 
rzy podpisali swego czasu plan Yonga. Dr. 
Niełand oświadczył pozaiem, że wszystkie 
D-Banki są zachwiane i że egzystują one 

tylko dzięki pomocy ze strony rządu Rzeszy. 

Przywódcy nieudanego zamachu stanu 
w Austrii 

na ławie oskarżonych. 
GRAC, 14. 12. (Pat). — Przed tutejszym 

sądem przysięgłych rozpoczął się w ponie- 
działek proces o zdradę stanu przeciwko 8 
członkom, którzy usiłowali 13 września do- 
konać zamachu stanu w Austrji. 

Na ławie oskarżonych zasiedli dr. Walter 
Pfriemer, adwokat z Judenburgu, poseł sej- 
mowy Konstanty Kanmerhofer, b. pułkow- 

nik Flechner ,były pułkownik Hofer, były 
kapitan Harten, urzędnik prywatny Harant, 
radea leśnictwa Scitner i były pułkownik 
Riedlechner. 

Po załatwieniu formainości odczytany zo- 
stał akt oskarżenia, przedstawiający obszer- 
nie wypadki z dnia 13 września. Akt oskar- 
żenia podaje, że przeciwko 4 tysiącom człon- 
ków Heimwehry uczynione zostalo doniesie- 
nie karne z powodu ich udziału w zamachu. 
Przeciwko 280 osobom wdrożone zostały do- 
chodzenia sądowe. Dr. Pfriemer przy Šledzt- 
wie przyznał się do zarzuconych mu czynów, 
zaprzeczał jednak, jakoby popełnił zdradę 

stanu. 

WŚRÓD PISM. 

—- Czasopismo „Prasa“, zeszyt 10—11 
Ukazał się Nr. 10—11 (podwójny) „Prasy”, 
organu Polskiego Związku Wydawców Dzien 
ników i Czasopism redagowanego przez dy- 
rektora Związku St. Kauzika; Na treść 24 
stronicowego zeszytu dużego formatu „Pr. 
sy' składają się artykuły: Franciszka Gło- 
wińskiego — „Z zagadnieniem gospodarki 
wydawniczej”, Witolda  Giełżyńskiego — 
„Czytełnictwo pism polskich", Mieczysława 
Wajnryba — „Ogłaszanie wiadomości praso- 
wych przez radjo w Niemczech*, Józefa Bero 

„O Nowinach“, „Relacjach“ i „Akwizach“ 
XVII-go wieku. Ń. I. — „Płace drukarzy 

zagranicą“, S. P. — „Ernest Luniski“. Na- 
stępują potem bogate działy informacyjne, 
dotyczące prasy w Polsce i zagranicą, a mia- 
nowicie informacje o działalności Polskiego 
Związku Wydawców Dzienników i Czaso- 

  

     

    

    

     

  

  

aaa aaa aaa 
MŁOCARNIE WICHTERLEGO czysz- 

czące i inne, 
MŁOCARNIE KIERATOWE 

ne i szerokomłotne, 
SIECZKARNIE ręczne i maneżowe, 
MOTORY na naftę i ropę, 
KIERATY różnych wielkości 

poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna 11-a. 

DOGODNE WARUNKI KUPNA. 
3040409700204202003000000900000230090000000 

zwyczaj- 

7107 

  
  

Węgiel i Drzewo 
poleca firma 

„CENTROOPAŁ" 
Zamkowa 18, tel. 17-90. 

  

  

  

  

  Tylko zł. 175 za kg. 

MIODU NATURALNEGO 
pierwszej jakości. ` 

Firma „МО2ОЗМ* Jatkowa'7, 

Hurt i detal. 
+ + 

  į 8540-3 
        

  

CZAPKI WEŁNIANE WIĄZANE 
berety wełniane, pończochy wełna z 

pism, oraz o działałności Syndykatów Dzien- 
nikarzy i innych organizacyj dziennikarskich 
informacje z życia prasy polskiej i zagranicz 
nej, przegląd ustaw i rozporzadzeń, dane o 
rynku krajowym oraz przegląd orzecznictwa 
sądowego. Zamyka numer przegląd pismien- 

nietwa fachowego. 

Dnia 5.XIL. 1931 r. wyszedł z druku ze- 
szyt 34 Wiadomości Statystycznych, wydaw- 
nictwa Głów: nego. Urzędu Staty: stycznego uka 
zującego się w kach polskim i francus- 

kim 3 razy na miesiąc,. Zeszyt 34 Wiadomoś 
Statystycznych z dnia 5.XTI 1931 roku za 

a w tablicach i wykresach ostatnie da 
ne, dotyczące: Stanu Gospodadczego Polski 
oraz państw zagranicznych w zakresie produ- 
kcji, handlu, komunikacji, cen, pracy, zrze- 
szeń gospodarczych, kredytu, demografji i 
zdrowotności oraz dział: różne. 

  

   

   

Wiadomości Statystyczne obok zestawień 
zasadniczych odkrywają coraz to inne działy 
naszego życia państwowego i społecznego, 
są zatem jego żywem odbiciem, zasługująceni 
również ze względu na swą aktualność na u- 

wagę kół interesowanych. 

— Nr. 50 „Wiadomości Literackich* przy 
nosi artykuł Boya-Zelińskiegó „Nasi okupań- 
ci“, przekład artykułu Welsa „Świat za lat 
pięćdziesiąt", korespondencję z Kopenhagi o 
premijerze Domu Kobiet Nałkowskiej, prze- 
gląd polonistów w prasie zagranicznej (spra- 
wa „przedmurza*, o Winawera w Afryce, 

rocznik gutembergowski. Czermański w New 
Yorku, jak sobie Włosi wyobrażaj. 

  

   

     
   skiego i Struga), recenzje siążek pióra 

Breitera, Krzywickej i Piwińskiego, kronikę 
tygodniową Słonimskiego, aktualności. 

Ji IA M ННИНННИЕНЫНКНННОНИНЫ 

Helena Romer 
Tutejsi. Now ele. wyd. Rój. Warszawa 
Swai Łudzie. Nowele .wyd. L. Cho- 

miński. Wilno. 

Książka o Nich. Romans 
Chomiński. Wilno. 

wWilja u Państwa Mickiewiczów. 
(Teatr dla Młodzieży). Scena Wi 
leńska. i 

Rezurekcja Wieleńska. (Zdobycie 
Wilna w 1919 r.) Scena Wilenska, 

(i i 
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jedwabiem, najładniejsze sweterki 

poleca POLSKA SKŁADNICA GALANTERYJNA 

FRANCISZKA FRLICZKI 
Tel. 6-46. 8252 
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czasów... Szedłem szybkim krokiem naprzód, 
nie oglądaj c się nawet czy żołnie 

mną. wiedząc dobrze, że niema ta 
która mogłaby mnie zmusić do cofnięcia się. 
Wkroczyłem na długi most, rozpięty szeroko 
nad rzeką”... 

       

        

Odmalowane tu przeżycie stanowi 
będzie jedną z piękniejszych kart 
przedstawiających owe walki ducho- 
we, pfzez jakie przedzierać się mu 
szą ludzie ponad poziom codziennoś - 
ci wyrastający. Przychodzą i na nich 
chwile słabości. chwile dziwnej de 

sji duchowej i gdy jednak inni wy- 
się z niej nie mogą, to ci, przy 

pomocy tak zda się naweł drobnych. 
dla innych prawie że niezrozumia- 
łych pobudek, zwycięsko odrzucają je 
od siebie i idą ciągle naprzód. ciągłe 
wzwyż. 

    

    

  

    

karlach malujących przeprawę 
Hołów ki przez kraj czerwonego cara- 
tu. takich momentów, dozwalających 

wejrzeć w głąb duszy autora, jest du- 
żo. Dużo też materjału autobiogra- 
ficznego. 

Natychmiast po wybuchu wojny udałem 
się do Warszawy, z postanowieniem przedo- 
słania się do Legjonów. Los chciał, że w 
przeddzień wyjazdu do Radomia przypadko- 
wo spotkałem w teatrze Adama Koca, które 
go znałem ze Związku Strzeleckiego w Krako- 
wie. Qd niego dowiedziałem się, jest ko- 
mendantem P. O. W, w Rosji i z tytułu 
swej władzy rozkazuje mi pozostać w War- 
szawie, dla wzięcia udziału w pracach tej or 

ganizacji. Zaczął się rok denerwującej i nie- 

  

    

wdzięcznej pracy konspiracyjnej. Wreszcie 
Niemcy zajmują Warszawę, a ten fakt otwie- 
ra przede mną nadzieję upragnionego wy- 
marszu z Bataljonem Warszawskim do I Bry- 
gady. Tymczasem znowu rozkaz pozostania. 

.« przeznaczeniem do pracy zakładania P. O. 

  

HERBATA 

'H PIERWSZEJ POLSKIEJ HURTOWNI 
Warszawskiego f-wa Hadlu Herbatą 

A. Długokęcki i 

MAG pozegnac st Zatorski Wiloo. ol J Jasiūskieco I 

Zamkowa 9. 

    
w CAŁEJ POLSCE ZA NAJLEPSZĄ 

„z KOPERNIKIEM 

      W. Wrześniewski 

Sp. Akc.         

      W ph liemcom. Zdołałem jednak 
błagać zgodę, że w trzy tygodnie późnie 

  

oddziałem ka-Miedzińskiego, 
front. Na КИКа zaś dni przed w 
stałem aresztowany przez władz 
poczem nastąpiła dziesięciomie: 
upokorzeń, poniewierka w obc 
ców w głębi Niemiec. 
szawy organiza 

  

yjadę na 
zdem ż0- 

niemieckie, 
na, pełna 

h dla jeń 
Po powrocie do War 

jna odprawa u Walerego 
Sławka, który w swej mansardzie na Marszał- 
kowskiej skupis wszystkie nici politycznej 
roboty komendanta na terenie Kongresówki. 
Dostaję przydział do Zdanowicza, dowódcy 
bohaterskiego wypadu nad Nidą, a wówczas 
Komendanta Okręgu Warszawskiego P. O. W. 

Na drugi już dzień zamełdowałem się w je- 
go zakonspirowanem biurze i odrazu wzięty 
zostałem w stalowe tryby potwornej energji 
i genjalnych zdolności organizatorskich, jed- 
nej z najwspanialszych postaci w dziejach 
ruchu niepodległościowego. Tak mocno wzi:- 
ły mnie te tryby, że zagnały aż tu, na te błota 

pod Homlem i każą wciąż iść naprzód!!. 

Jakim był Hołówko, ile w nim 
tkwiło bohaterstwa, jak się on rwał 
do prawdziwego czynu wojennego, wi- 
dać z jego refleksyj w tym momencie, 
gdy po raz pierwszy usłyszał tak ćha- 
rakterystyczny trzask karabinu maszy 
nowego. Nie znał go dotąd wcale 

Uwaga jego towarzysza podróży prze z 
front bolszewicki 

„błysk zdziwienia w jego oczach z nową 
siłą obudziły żał i boleśnie dotknęły wciąż 

krwawiącą ranę mej duszy. —— Przynajmniej 
teraz będę dakai, jak strzela karabin ma- 

szynowy — myślałem z ironją przysłuchu jąc 
się dalekiemu zajadłemu szczekaniu tej „ma- 
szynki*. Los łaskawy pozwolił mi w dwa 

   
       

     

   
    
    

   
       

  

  

   

  

' łata potem strzelać osobiście z karabinu ma- 
szynowego w powstaniu na Górnym Śląsku, 
być żołnierzem 201 p. p. i poznać w szyb- 
kiem tempie przeżycia wojenne, tajniki i 
wzruszenia ataków, nocnych wypadów, co- 
fania się i uciążliwych marszów, wegetacji 
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Zwyrodnienie moralne. 
Wyczytaliśmy niedawne w pismach, że 

się zbiera fundusz ua budowę pomnika ża- 

łośnego Wnaławskiego i na stypenjum jego 

imienia. Nie wiemy co prawda o jego zasłu- 

gach za życia, ani jakiem to życie było. Być 

może że tak wzórowe i niezwykłe, że na ta- 

kie utrwalenie pamięci zasługuje. Nic o tem 

jednak w nekrologach nie było. Znaną jest 

tylko jego śmierć. Czy była aż takiem boha- 

terstwem, aż taką zasługą czy 

patrjotyczną, żeby aż takiem uczczeniem ją 

utrwalać w pamięci młodzieży? 

Oto uczeń Seminarjum, więc kształcący 

się na księdza, więc uczony zasady „Miłuj- 

cie nieprzy jacioły wasze, dobrze czyńcie tym, 

co was nienawidzą”, „Kochaj Lliźniego swe- 

go jak siebie samego”, i „Przebaczcie im, 

ulbowiem nie wiedzą co czybią* i 

boskich nakazań życiowych, przez Chrystu- 

sa pozostawionych ludziom jako nakaz po- 

społeczną 

  

  

innych 

stępowania z bliźnimi. Ten młodzieniec, 

który się kierował na przewodnika dusz 

idzie dobrowolnie brać udział... w czem? 

Czy w ratowaniu powodzian? Czy w ratowa- 

niu ogarniętych pożarem? Czy idzie do za- 

rażonych, do chorych, czy 

Ojczyznę? swego poświęcenia, 

szlachetnego spełnia nakaz 

chrześcijanina? 

ginie za wiarę? 

jako ofiara 

  

zapału? Czy 

ystkie pytania sobie 

: niestety, mie. Niczego takiego 

nie spełnił ten obałamucony młodzian. Szedł 

do niesławnej, głupiej, bezcelowej walki u- 

licznej, o ironjo łosu! Dobijał się o trupy 

żydowskie, o wypędzenie Żydów z uczelni, 

do której, jako obywatełe tego samego Pań- 

stwa co on, płacący, (tak jak i on), podatki, 

i spełniający, (jak on), służbę wojskową, 

mieli takie same jak on prawo. Ilość ciał ży- 

dowskich do sekcji, a 

wiona, więc nie było o co się dobijać, ? 

merus clausus, a jak chcieli przywódcy roz- 

ruchów, 

musimy 

      

    

  

to była spr 

wypędzenie Żydów, jest absurdem 

nie mającym szans powodzenia. 

Wacławski zginął więc w walce niesław- 

nej, głupiej, o rzeczy nieistotne i obecnością 

swoją na ulicy w tych burdach, zadał kłam 

nauce, którą chyba odbierał w Seminarjum? 

Za to czcić aż tak dalece jego pamięć? 

Wszak każdy się domyśli, że tu nie chodzi 

o pamięć dla kolegi, tylko o manifestację 

polityczną, jak to było z obrzydliwemi ma- 

nifestacjami na cześć Niewiadomskiego. 

Wstyd ogarnia każdego uczciwie myślącego 

człowieka, gdy się pomyśli, że naprzykład 

na pogrzebie takiego bohaterskiego chłopca 

jak Dordzik, który bez wahania rzucił się 

w nurty Wilenki by ratować dziecko, prócz 

cełebrującego Biskupa Bandurskiego i dwóch 

asystentów, nie było nikogo z duchowień- 

stwa. Żaden z wybitnych księży nie pośpie- 

szył swą obecnością powiedzieć młodzieży, 

że taki czyn zasługuje na uznanie. Nato- 

miast za trumną niefortunnego Wacławskie- 

go.. kogož nie widzieliśmy z wybitnych 

przedstawicieli dfchowieństwa!?,, Z tego 

dla tłumów wniosek: nie ratować bliźnich, 

ule iść na nich z kijem. 

  

  

Partyjnietwo zakradlszy się do kościoła 

czyni przez takie manifestacje księży nie- 

słychane zniszczenie szacunku i wierzeń re- 

ligijnych. Duchowieństwo stawia siebie na 

poziomie wiecowych mówców i agitatorów 

przedwyborczych. Niechże się nie dziwi, 

że mimo coraz wspanialszych obchodów, 

zewnętrznych manifestacyj, procesyj, chorąg- 

wi i kongresów, całej próżnej, światowej 

zewnętrzności, nie mającej nic wspólnego 

z surową prostotą chrystjanizmu, coraz wię- 

cej mamy dowodów zanikania wpływu re- 

ligii na tłumy, które identyfikują zasadę z 

jej wykonawcami. Zresztą oni sami tak chcą; 

ile razy się skrytykuje poczynania ducho- 

wieństwa, zawsze podnosi się krzyk że się 

religję napastuje, chociażby się występowało 

właśnie w obronie czystości zasad Chrystu- 

sowych. 

  

1 jeszcze jeden pogrzeb się przypomina: 

gen. Pożerskiego, bardzo zasłużonego obroń- 

cy ojczyzny. Znów wileńskie duchowieństwo 

powstrzymało się od oddania hołdu żołnie- 

rzowi, który kościoły nasze obronił. Prócz 

kapełanów wojskowych i ks. Bisk. Bandur- 

skiego żaden z tych duchownych co tak 

skwapl pošpie: wyczyny u- 

liczne W: 

niciełowi 

Czy 

   

   

  

i uczcić 

wskiego, nie oddał hołdu obro- 

  

ry i ojczyzny... 

to jest spełnianie zasad Chrystuso- 

ROW wych? 

rannego żołnierza w szpitału wojskowym, by 
wreszcie wyjść stamtąd z tak gorąco, w naj- 
głębszych tajnikach duszy, upragnioną nie- 
biesko-czarną wstąžeczką krzyża, będącego 
źródłem dozgonnej dumy każdego żołnierza. 
A jednak mimo to i dziś jeszcze w głębi du- 

ży tkwi cichy smutek, że łos nie 'pozwołił 
mi wziąć bezpośredniego udziału w nieśmier- 
telnej epopei Legjonów, że Konary, Łowczó- 
wek, Rokitno są dła mnie tylko wspomnie- 
niami serdecznych wzruszeń i zazdrości”. 

Na tych kilku przykładach, do- 
słownie z omawianej tu książki przy- 
toczonych, widać najlepiej, ile cenne- 
go materjału ona zawiera. Jest to kar- 
ta z historji przełomowych lat Polski. 

Z książki tej, wspominającej raz po 
raz tych, co w okresie późniejszym 
kierowali nawą państwową całej Pol- 
ski, można zdobyć do ich poznania 
dużo cennego materjału informacyj- 
nego. Poza dokładnym opisem prze- 
żyć samego Hołówki, poza obrazem 
ówczesnej Rosji z okresu poczyna ją- 
cego się bolszewizmu, mamy w niej 
jeszcze ódmalowane życie jeńców 
wojennych w obozach niemieckich 
zarówno żołnierskich, jak oficerskich. 
Mamy dalej wyjaśnienie tak począt- 
kowo mało rozumianej orjeptacji nie- 

podległościowej z czasów wielkiej 
wojny. Pod tym więc względem książ 
ka to wielce instruktywna. Co jednak 
ważniejsze, to to, co wieje z jej kart, 
co ją całą przenika, co zatem nie mo- 
że pozostać bez wpływu i na jej czy- 
telnika, — to mianowicie dziwnie pro- 
sty i nawskroś naturalny stosunek do 
tego, co sięga aż mi szczytów ba- 

haterstwa. 
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WIEŠCIIOBRAZKIZKRAJU. 
Z dziatalnošci B.B.W.R. na terenie 

pow. wil.-trockiego. 
Znaczne ożywienie pracy. 

W ostatnich tygodniach od czasu 

«objęcia kierownictwa Sekretarjatu Po- 

wiatowego przez p. B. Połkowskiego a 

kierownictwa biura Sekratarjatu przez 

p. A. Gawdę praca B. B. W. R. na tere 

nie pow. wil.-trockiego „znacznie się 

ożywiła. 

Na pierwszym płanie, reorganiza- 

«cja dotychczasowych Komitetów Gmin 

nych gdzie od czasów wyborów na- 

stąpiły przesunięcia personalne a tu 

i owdzie tempo pracy politycznej zma 

lało. 

Po reorganizacji Komitetu Gmin 

mego w Mickunach o czem pisaliśmy 

miedawno, Kierownik biura Sekretar- 

jatu Powiatowego p. Gawda zwiedził 

łereny gminy mejszagolskiej, podbrze 

skiej i rzeszańskiej, w których zwo- 

łał zebrania członków i sympatyków 

BBWR. Z przebiegu zebrań wynika, 

iż od czasów wyborów nic się nie zmie 

nilo w nastrojach łudności i stosun- 

ku wieśniaków do Klubu BBWR i 

władz Rządowych. Ludność dosko- 

"nale ocenia, iż zarówno czynniki kie- 
rownicze Bloku, jak i władze Rządo- 

"we wyczuwają potrzeby terenu i czy- 

  

nią wszystko ażeby ułżyć w ciężkiej 
sytuacji gospodarczej wsi. 

Nawiązując do okresu walki poli- 
tycznej przy minionych wyborach do 
Sejmu i Senatu wspomnieć należy, iż 
na terenie tych gmin, a szczególnie 
gminy podbrzeskiej dosłownie zanik- 
nęły przejawy akcji agitatorów silne- 
go tam kiedyś Wyzwolenia i wogóle 
mowy niema, by dziś wieśniacy ścier- 
pieli jakiekolwiek próby antyrządo- 
wej działalności. Tutaj przypomnieć 
dalej trzeba, iż zwołany w ubiegłym 
miesiącu pod patronatem PPS. powia 
towy zjazd „Centrolewu* w Wilnie 

nie doszedł do skutku gdyż, za wyjąt- 

kiem kiłku „mężów zaufania* PPS. 
wieś nie wysłała swoich delegatów. 
a wspomniani „mężowie zaufania 
nie dopuścili do obrad wszcząwszy 
awanturę o wypłacenie im odszkodo- 
wania za zmarnowany dzień. 

Na reorganizacyjnych zebraniach 
Komitetów Gminnych w Mejszagołe, 
Podbrzeziu i Rzeszy szeroko omówio- 
ne zostały potrzeby ludności wiejskiej 
i uchwalono wszędzie jednomyślnie 
zaufanie dla władz naczelnych B. B. 
W. R. i Rządu. 

  

   
   

Napad zamaskowanych bandytów 
na trakcie lidzkim. 

Noey ubiegłej na posterunek Polieji w 

"Rudominie wpadł mieszkaniec wsi Bikfany 

zm. soleczniekiej Stefan Rynkiewicz i za- 

«meldował, że padł ofiarą zuchwałego napadu 

rabunkowego. Według zeznań Rynkiewieza 
-wracał on późno wieczorem furmanką z Wil- 
na. Na trakcie lidzkim wpoblłiżu mostu Kar- 

=erzówka gm. rudowińskiej wypadło nagle z 

krzaków przydrożnych trzech zamaskowa- 
nych i uzbrojonych bandytów, którzy pod 
groźbą luf rewotwerowych zażądali wydania 

gotówki. Napadnięty w obawie utraty życia 

wydał rabusiom 385 zł. w gotówce, poczem 

bandyci zbiegli do pobliskiego lasu. Zezna- 
nia Rynkiewicza zaprotokółowano i w spra- 
wie tej wszezęto dochodzenie. (e) 

Głebokie. 
Zjazd Rady Powiatowej BRWR. 
W niedzielę 13 bm. odbył się w 

<Głębokiem zjazd Rady Powiatowej 
BBWR na powiat dziśnieński. Na 
zjazd między innymi przybyli posło- 

"wie Stanisław Dobosz, Fryderyk Kra- 

„sieki i Stanisław Stankiewicz. W o- 
"becności kilkudziesięciu delegatów i 
gości zjazd otworzył prezes Rady Po 
"wiatowej p. Witołd Kanafoyski. Re 
"ferat gospodarczy wygłosił pos. Kra- 
'sicki, zaś referat organizacyjny pos. 
Dobosz. Na zjeździe przyjęto szereg 
rezelucyj w sprawie potrzeb gospo- 
«darczych pow. dziśnieńskiego, jako 
powiatu pogranicznego, zniszczone- 
*g0 przez wojnę. Uchwałono wreszcie 
«adresy hołdownicze dla Prezydenta 
Rzeczypospolitej I. Mościckiego, 
Marszałka Piłsudskiego i premjera. 
Wysłano również depeszę do prezesa 
Bloku płk. Sławka, stwierdzającą, iż 
tudność powiatu dziśnieńskiego soli- 
<daryzuje się z poczynaniami rządu. 

Dukszty. 
Otwarcie Świetlicy. 

Z powodu trudności finansowych Strze- 
Mec, oraz Federacja mają jedną wspólną 
świetlicę, w której odbywają się w oznaczo- 

tmych dniach wspólne zebrania i wieczory 
świetlicowe. W dniu 28 Hstopada b. r. odby- 
ło się uroczyste otwarcie tej wspólnej świetli 

»су, na którem byli obecni radca wojewódz- 
%i p. Piotrowicz, oraz zastę starosty pow. 
p. Wacław Jeśman -- Strzelcy — ezłonko- 
wie Federacji i liczni gośc *rzedstawicieli 
władz oraz gości w serdecznych słowich po- 
"witał prezes Strzełca p Jan Szejko. Przema- 
-wiali p. Wacław Jeśmnn prezes pow. Fede- 
racji, i p. Piotrowicz radca wojewódzki, oraz 

«nni, wzywając zebranych do pracy dla do- 
Żbra państwa. Wzniesiono okrzyki na cześć 

    

      
     

       

  

P. Prezydenta Ignacego Mościckiego i Mar- 
szałka Polski Józefa Piłsudskiego. 

Interesujący odczyt o powstaniu listopa- 
dowem wygłosił p. Bronisław Owczynnik— 
ref. kult..ośw. Federacji, nie zaś ref. kult. 
ośw. Strzelca, jak to myłnie podano w jed- 
nym w n-rów „Kur Wileńskiego". Referen- 
tem kulturalno oświatowym Strzelca jest p. 
Rola Bronisław miejscowy nauczyciel. 

Na pożegnanie Strzelcy pod kierownici- 
wem p. Zofji Wepsięciowej nauczycielki od- 
śpiewali kilka pieśni ludowych. 

Zarząd Strzelca w Duksztach. 

Z pogranicza. 
Ożywienie ruchu na granicy 

polsko-łotewskiej. 
W ostatnich dniach na pograniczu polsko 

łotewskiem zanotowano znaczne ożywienie 
ruchu. Codziennie przekracza granicę około 
50—60 osób z towarem. Do Łotwy najwię- 
cej jest przenoszona sól, nafta, oliwa oraz 
przewożone zboże i inwentarz żywy. Do Pol- 
ski przekraczający przenoszą nabiał, ryby i 
wyroby gumowe. 

Równocześnie mnóstwo zgłoszeń wpłynę- 
ło do Starostwa z prośbą © przepustki celem 
odwiedzin krewnych i znajomych na  Łot- 
wie. 

Niszczenie iinij telefonicznych 
Na drodze Porubanek - Nowosiołki nie- 

znani sprawcy zniszczyli linję telefoniczną 
do  Artylerji  Przeciwłotniczej, wycinając 
przeszło 150 mtr. drutu. Powiadomione o 
tem władze Śledcze zarządziły wspólnie z 
żandarmerją dochodzenie. 

Na terenie 7 Baonu K. O. P. na drodze 
Podświle - Dziewienki zniszczono przewody 
telefoniczne na przestrzeni 70 mtr. W wy- 
niku zarządzonego dochodzenia druty telefo- 
niczne znaleziono w mieszkaniu W. Kunie- 
kiego mieszkańca gm. dziśnieńskiej. 

Iskra lokomotywy wznieciła 

  

pożar. 
Na linji olejowej Zalesie - Prudy od 

iskry przejeżdżającej lokomotywy zapaliły 
     się 2 słogi siana własności Józe a Węgłow- 

skiego, mieszkańca koszarki kolejowej Nr. 86 
Stogi spłonęły. 

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

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

Kino dźwiękowa 

Pogoń 
w Nowogródku 

  

  
Niebezpieczny romans 

W-g powieści A, Struga. Szczyt polskiej techniki dźwiękowej 

  

Nowogrėdek. 
Zebranie Rady Miejskiej. 

Dnia 10 i 12 b. m. odbyło się pod prze- 
"wodnictwem p. burmistrza Wolnika posie- 
<dzenie Rady Miejskiej. Na porządku dzien 
raym miały być omawiane następują 
ay; 1) sprawy informacyjne, 2) przy 
sviadomości uchwał Magistratu, 3) zatwierdze 
mie wydzierżawienia przedsiębiorstw miej- 
skich a) kina, b) miejskiego taboru aseni- 
zacjnego, 4) sprawa organizacji biura ewi- 
«qdencji i kontroli ruchu ludności, 5) uchwa- 
denie dodatków komunalnych do państwo 
=wych podatków, 6) przyjęcie w poczet oby- 
wateli miasta Samojłowicza i Tagera, 7) wol 
ine wnioski. 

Jednakże mimo, że w pierwszym dniu 
«dyskutowano od godz. 20 do 2 nocy, a w 

<lrugim dniu od godz. 19 do 23 — nie wy- 
*=zerpano | całego „porządku dziennego. tak. 

że kwestja wydzierżawienia taboru i wolne 
"wnioski nie zostały omówione. 

Jak już z tego widać „obrądy* były bar- 
<dzo długie... lecz sens ich był bardzo krótki. 
*bo posiedzenia te miały charakter <wykłej 
słownej (naraziej utarczki między Radą a 
«"złonkami Zarządu, w której nie zważano 
na dzwonki, protesty i napomnienia bardziej 
zrównoważonych osób. O co im szło, sami na 
ipewno dzisiaj nie wiedzą. Niemniej słowo 

„„dymisja“ słyszało się niemal w każdem zda 
niu. 

Rozpoczęła się ta „dyskusja” po odczy- 
taniu przez przewodniczącego uchwały Wy- 

sdziału Powiatowego uchylającego decyzję Ra- 
<ły w sprawie nieprrepisowej numeracji do- 
«mów i umorzenia zaległych należytości za 
światło elektr. dla iustytucyj społecznych 
"Wówczas z miejsca zabrał głos radny Zel- 
słowicz domagając się zaskarżenia tej decyzji 
Dało to upust innym radnym, którzy poczęli 

       

   

  

wywlekać na światło różne wypadki niesto- 
się Zarządu do uchwał Rady. Szcze 

radni Zeldowicz i Lubczański pod- 
nieśli alarm o niezastosowanie się Zarządu 
do uchwały Rady w sprawie redukcji perso- 
nelu i ich pensyj. Tymczasem ci sami radni 
nagwałt domagali się, przy uchwalaniu bud- 
żetu, podwyższenia pensji vice-burmistrza, 
obciążając tem samem budżet miasta. 

zwykła konsternacja nastąpiła po oświad- 
czeniu vice-burmistrza, że nie przyjmuje na 
siebie odpowiedzialności za wykonanie bud- 
żetu, który w samym tylko dziale personal- 

ył już budżet na kilka tysię- 
cy złotych. Wynikła stąd sprzeczka, która 
ucichła po wyjaśnieniu adw. rad. Swiryda. 
że oświadczenie vice-burmistrza jest bezpod- 
stawne, gdyż mimo to jest on odpowiedzial- 
ny za dział finansowy. Następnie radny adw. 
Zeldowicz zreferował sprawę zaprowadzenia 
działu ewidencyjnego, domagając się jednak 
aby nie przyjmowano nowych urzędników, a 
pracę tego działu onywano własnym per- 
sonelem. Na to zareagował przewodniczący 
przedstawiając trudności zastosowania sie 
do podobnych. życzeń wskazując na szereg 
oszczędności i redukcyj, przprowadzonych 
przez niego tam gdzie tylko dało się to us- 

kutecznić bez większego uszczerbku dla mia- 
sta. Ale cóż tu mówić z Radą, która abso- 
łutnie nie ma zaufania do Zarządu i nie- 

umie z nim współpracować, a tylko wzywa 
wciąż Zarząd do stosowania się do jej uch- 
wał, które jednak są nieraz nieżyciowe lub 

bezpodstawne, czego dowodem jest fakt, że 

często uchyłane są przez władze nadzorcze. 
Taki stosunek zmusza Zarząd do pracy na 
własną rękę, skutkiem czego nadużywa on 
swojej kompetencji. 

W. dniu 12-go zużyto aż 4 godziny na o- 
mówienie przetargu Kina Miejskiego. Na 
wstępie odczytano warunki umowy, proto- 
kół z odbytego przetargu i podanie O. Iwie- 

      

   
  

        

   

  

  

  

  

   nieckiego, który powołując się na położone 
przez niego zasługi dla miasta w czasie je- 
go pracy w elektrowni miejskiej, utratę zdro- 
wia i zdobyte doświadczenie w prowadźeniu 
kina — prosi o wydzierżawienie mu kina za 
sumę 8.000 zł. Oc iście, wiele osób jak 
radny prof. p. , radny Urbanowicz 
i inni gorąco poparli jego prośbę, jako naj- 
odpowiedniejszego kandydata, prosząc Radę 
o unieważnienie przetargów, a wydzie 
nie kina p. Iwienickiemu, Ale znowu b, 
cy którzy twierdzili, że należy. oddać kino 
temu kto da więcej bez względu na opinję i 
fach (zapominając zupełnie o losie poprzed- 
niego przetargu z p. Niemickim). Inni zno- 
wu kwestjonowali (słusznie) warunki umo- 
wy sporządzonej rzekomo bez udziału ko- 
misji prawnej i kulturalno - oświatowej. 
Wreszcie po odbytem tajnem głosowaniu, po 
stanowiono odbyty przetarg unieważnić, u- 

mowę uzupełnić i wyznaczyć nowy przetarg. 

    

   

  

   

    

    

Ławniey magistratów nie będą 
otrzymywać pensji. 

Dowiadujemy się, że Nowogródzki Urząd 

Wojewódzki, wychodząc z założenia, że pła- 
cenie pensji ławnikom jest zbędnym cięża- 
rem dla miasta, gdyż wymienieni powinni 
otrzymywać wynagrodzenie tylko za udz 
w posiedzeniach ądu, jak to praktykuje 
się w wielu mia h — polecił odno: 
magistratom przez inspektora p. W: 

zrewidowanie odnośnych uchwał, ustalają- 
cych pensje ławnikom. 

Podobne polecenie wydano już w zarzą- 

dzeniu polustracyjnem magistratom w Bara- 
nowiczach, Słonimie i w Lidzie. 

W najbliższym czasie zarządzenie to ot- 

rzymać ma- również i magistrat m. Nowo- 

gródka. 
W związku z tem nasuwa się pytanie, 

czy zastosowanie tego, skądinąd słusznego 

zarządzenia do magistratu nowogródzkiego 
jest celowe? Chodzi o to, że Nowogródek 

bądź co bądź jest miastem wojewódzkiem, 

to też zarząd magistratu obarczony jest sze- 
regiem czynności reprezentacyjnych (udział 
w różnych komisjach, przetargach, posiedze- 
niach i t. p.). Ponadto w magistracie tym 
brak jest urzędników, tak, że ławnicy wyko- 
nują tam funkcje kierownicze w kilku dzia- 
łach oczywiście z pożytkiem dla miasta, bo 
z tytułu swego stanowiska wydają często za- 

rządzenia decydujące. 
Pozbawienie ich pensji zmusi magistrat 

do przyjęcia nowych pracowników. Iw. 

    

  

    

    

   

Za napad rabunkowy. 
W dniu 10 b. m. został przez Sąd Okrę- 

gowy w Nowogródku skazany sa 15 lat cięż- 
kiego więzienia mieszkaniec wsi Bobki, gmi- 
ny siniawskiej, pow. neświeskiego, Dymitr 
Podgrusza za to, że wieczorem dnia 27 kwiet- 
nia 1931 r. we wsi Drabowszezyźnie, gminy 
siniawskiej, pow. nieswieskiego, działając z 
innemi osobami, zaopatrzywszy się w broń 
palną wtargnął do mieszkania Morducha Ka 
gana i zapomocą groźby zabójstwa zrabował 
na szkodę Uszera-Zelika Fajnberga: 200 zło- 
tych gotówką, 500 łei rumuńskich,  pasz- 
port zagraniczny i inne przedmioty oraz na 
szkodę Morducha Kagana: około 200 złotych 

gotówką, 12 dolarów, 40 rubli w złocie, 5 
pokwitowań na sumę około 120 złotych, wa- 
lizkę i różne części ubrania, wartości ogól- 
nej na sumę około 1500 złotych. Tw. 

Niezwykły odczyt. 
W dniu 2 styeznia 1932 r. staraniem Wo- 

jew. Sekretarjatu B. B. W. R., p. Franciszek 
Pietkiewicz zbieg z Rosji Sowieckiej, 4-letni 
więzień katorgi sołowieckiej wygłosi w No- 
wogródku odczyt na temat „Sołowki—wyspa 
tortur i śmierei* oraz „Katorga bolszewicka 
na Bialem Morzu“. Tw. 

Walne zebranie Związku Pracowni- 

ków Niefachowych. 
W dniu 20 b. m. w lokalu kina „Pogon“ 

odbędzie się walne zebranie Związku Pracow 

ników Niefachowych. YE 

Ltaai 
Włamanie do Spółdzielni. 

W nocy z 8 na 9 XII po wyjęciu szyby z 

okna, złodzieje dostali się do składu mebli 
braci PRubinowiczów przy ul. Suwalskiej 
(dom narożny przy rynku). Złodzieje nie 

zdołali nic skraść z powyższegi składu, wy- 
wiercili natomiast w Ścianie drewnianej ot- 
wór, przez który przedostali się do sklepu 
sąsiedniej Spółdzielni Spożywców „Jedność* 
i skradli stamtąd większą ilość wyrobów ty- 
toniowych i innych towarów, przedstawiaja- 
cych wartość 2000 złotych. Kradzież tę pe 

przedziły podobne wypadki w spółdzielniach: 
„Snop* w Poleczkiszkach gm. werenowskiej, 
w Sielcu gm. bielickiej i składzie spėldziel- 
ni w Bieniakoniach. 

Baranowicze. 
Skazanie szpiega. 

Nowogródzki Sąd Okręgowy na sesji w 
Baranowiczach rozpatrywał sprawę  miesz- 
kańca Baranowicz Bazylego Jugoba, oskar- 

żenego © uprawianie szpiegostwa na rzecz 
Rosji Sowieckiej. Oskarżony Jugob przyznał 
się eałkowicie do winy, wobec czego sad, 
biorae pod uwagę jego podeszły wiek — 62 
lata i szczerą skruchę, skazał go na 8 lat 
ciężkiego więzienia z pozbawieniem praw. 

Wystawa prac, dokonanych 
przy odkryciu grobów kró- 

lewskich. 

W połowie listopada Komitet Ratowania 
Bazyliki uchwalił urządzić wystawę, obrazu- 

jaea odkrycie szczątków królewskich w Ba- 
zyliee Wileńskiej. Organizację wystawy po- 
wierzono  konserwatorowi dr. Lorentzowi. 
Program wystawy został ostatecznie zaapro- 
bowany przez komisje Historyczno-Artysty- 
czna na ostatniem posiedzeniu w dniu 12 b. 
m. W poniedziałek wyjechał do Warszawy 
konserwator Lorentz w celu załatwienia sze- 

riązanych z organizowaną WY- 
czegóły o wystawie kędą po- 

dane w najbliższym ezasie. 

Zamiast życzeń świątecz- 
nych — pomoc bezrobotnym. 

Komendant głównej Policji P: 

    

   

    

   

aństwowej 
wydał pismo okólńe. w którym wyjaśnia, że 
jakkołwiek przesyłanie życzeń świątecznych 
jest miłym dla przełożonego dowodem oka- 
zywanej mu przez podwładnych pamięci, 
niemniej jednak zaniechanie tego zwyczaju 
na wszystkich szczeblach hierarchji policyj- 
nej jest bardzo wskazane. Niewątpliwie, bar- 
dziej cełowem będzie — stwierdza pułkow- 

nik Maleszewski — aby w dzisiejszej cięż- 
kiej sytuacji kwoty, wydawane na przesy 
łanie życzeń, przekazać na fundusze pomocy 
bezrobotnym. у я 

Na bezrobotnych. 

Oddziały garnizonu wileńskiego w mie- 
siąeu grudniu złożyły na rzeez bezrobocia 
2.682 zł. 20 gr. Pieniądze zostały wpłacone 
na odpowiednie konto P. K. O. 

  

    

    

KURJ ER 

су! 

Wystawa obrazów B. Cukiermana. 
Otwarta w dniu 29 listopada zbio- 

rowna wystawa obrazów В. Cukierma- 
na jest chyba ostatnią w szeregu im- 
prez artystycznych zorganizowanych 
w tym roku. O ożywieniu ruchu arty- 
stycznego w Wilnie w r. 1931 šwiad- 
czą liczne, omówione już w .,Kurjerze 

Wileńskim* wystawy, urządzane 
przez organizacje artystyczne i posz- 
czególnych artystów. 

Z wystaw urządzanych przez po- 
szczególnych artystów -w b. r. ze 
względu na poziom artystyczny na- 
leży wymienić przedewszystkiem zbie 
rową wystawę prac J. Horyda, nastę- 
pnie wystawy Załkinda, Szera i Bia- 
łogurskiego. 

Prasa wileńska sporo miejsca u- 
dzielała artykułom sprawozdawczym 
z wystaw i w ten sposób przyczyni- 
ła się do zainteresowania ogółu spo- 
łeczeństwa ze sprawami związanemi 
ze sztuką i zagadnieniami estetyczne 
mi. Wymownym dowodem tego jest 
wzrastająca z roku na rok frekwen- 
cja publiczności na wystawach arty 

stów. wileńskich. 
Ruchliwe Towarzystwo popierania 

Sztuki Żydowskiej otworzyło wysta- 
wę obrazów B. Cukiermana w lokalu 
Teatru Ludowego, w sali niezupełnie 
odpowiedniej na ten cel ze względu 
na brak okien. Przy świetle elektry- 
cznem subtelne odmiany koloru czę- 
sto giną i obraz wiele na tem traci; 
najezęściej bywa to w wypadku, gdy 
artysta mniejszą uwagę zwracał na 
formę i rysunek, a większy nacisk 
kładł na wydobycie pewnej gamy ko 
lorystycznej. P. Cukierman kształcił 
się w Paryżu i pierwszy rzut oka na 
rozwieszone obrazy mówi o pewnych 
poszukiwaniach kolorystycznych, о- 
partych na zdobyczach impresjoniz: 
mu.  Pociąga artystę przedewszyst- 
kiem plama barwna, operuje nią u- 
miejętnie, podkreślając odpowiedni 
nastrój w pejzażu, lub charakter ar- 
chitektonicznych motywów ulice i 
wnętrz. 

Tematem obrazów artysty są prze- 

ważnie motywy pejzażowe Wilna, 
Paryża i Palestyny. Do rzędu najlep- 
szych prac na wystawie należy zali- 
czyć „Ulicę żydowską” (N. 2), „Ulicę 
na Montmartre“ (Nr. 26), „Park w 
jesieni“ (Nr. 6) i caly szereg innych 
prac. Znacznie słabsze są obrazy. fi- 
guralne i studja portretowe. w któ- 
rych p. Cukierman nie umiał pokonać 
trudności w opanowaniu formy i ry 
sunku, nie ratują w tym wypadku 
sytuacji nawet zalety kolorystyczne i 
temperament malarski w brawurowej 
często technice np. „Arab ze swym 
ostem“ (Nr. 49). 

Ogólne wrażenie z wystawy doda- 
tnie, nie wątpię, że młody artysta po. 
siada wszelkie dane dla dalszego roz- 
woju swego talentu. 

Marjan Kulesza. 

„Pokój i rozbrojenie* 
na Czwartku Dyskusyjnym ZPOK. 

Omawiając w swoim referacie na ostat- 

nim Czwartku Dyskusyjnym ZPOK. w dniu 
10 grudnia sprawę pokoju i rozbrojenia, o 
której mówi się i pisze tak wiele p. Dr. 

Rostkowska ujęła temat w sposób oryginal- 
ny i ciekawy. 

Kreśląc w krótkim zarysie tęsknotę ludz- 
kości do wieczystego pokoju. po okropnoś- 
ciach ostatniej wojny i obrazując to, co się 
już dokonało na terenie międzynarodowym 
dla zapewnienia pokoju, a więc prace Ligi 
Narodów, Traktaty Wersalski, Paryski i t d. 
prelegentka położyła główny nacisk na przy- 
gotowania do Konferencji Rozbrojeniowej. 
Biorąc pod uwagę fakty wojen i starć zbroj- 
nych jak obecnie pomiędzy Japonją i Chi- 
nami i innych poprzednich, pomimo trakta- 
tów, paktów i Ligi Narodów, wyciągnąć moż 
na wniosek, że „Wieczysty pokój* pozosta- 
nie tak długo tyłko pobożnem życzeniem, jak 
długo Liga Narodów nie będzie mieć sankcyj 
karnych przeciwko państwom łamiącym tra- 
ktaty i pakty pokojowe. 

Do tego aby wojna stała się niemożliwa, 
trzeba przedewszystkim zapobiec, przyczy- 
nom walki, trzeba przekształcić wrodzony 
pojedyńczym ludziom i całym narodom po- 

pęd do walki, dla wykazania swej przewagi, 
zaborczości i siły na inne szlachetne dążenia, 
czyli przeprowadzić rozbrojenie moralne. W 
tym kierunku kobiety mogą oddać nieoce- 
nione usługi, przez szerzenie propagandy pa- 
cyfistycznej za pomocą: Zjazdów kongresów. 

prasy, odczytów, kina, a przedewszystkiem 
przez wychowanie młodzieży w duchu pa- 

stycznym, duchu zgodnego współżycia 
wszystkich narodów, przez tłumienie niena- 
wiści szowinistycznych i wpajanie szacunku 
i miłości do innych ras i nar. Do dziedziny 
rozbrojenia moralnego należy Memorjał pol- 
ski przygotowany na Konferencję Rozbroje- 

niową, w którym Polska podaje projekt 
wprowadzenia do Kodeksów Karnych kary 
za podżeganie do wojny, (dotychczas zosta- 
ło to wprowadzone tylka w Polsce, Brazylji 
i Rumunji), oraz sprostowywanie w prasie 
fałszywych alarmujących wiadomości. 

Należy pozatem przeprowadzić: 
a) zasadę arbitrażu, to jest załatwiania 

kwestyj spornych pomiędzy państwami przez 
sądy międzynarodowe, 

b) zasadę bezpieczeństwa, czyli sankcje 
karne, moralne, prawne. i międzynarodowa 
pomoce zbrojna. (projekt oddania lotnictwa 
na usługi Ligi Narodów), 

©) rozbrojenie materjalne. Co do tego nie 
ma zgody pomiędzy narodami Zwolennikami 
bezwzględnego rozbrojenia są Niemcy, Anglja 

  

i Włochy, przeciwnikami Francja, Belgja, 

Polska, które żądają zasady bezpieczeń- 
stwa. 

  

Zagadnienie rozbrojenia jest ogromnie za 
wiłe i nieprędko jeszcze zostanie  defini- 
tywnie rozwiązane, .lecz sam fakt dążenia do 
niego i pragnienie wszystkch narodów wie- 
czystego pokoju jest już wielkim krokiem 
naprzód. 

Z. K. 

ogi) į kolo 
górnoś ląski : 

I -DEULI Aionas! 
      

е S 
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Zjazd kierowników powiatowych zarządów 
drogowych województwa wileńskiego. 

W dniu 14 bm. odbył się, pod prze- 
wodnictwem p. Wojewody Beczkowi- 
cza oraz przy udziale p. Dyrektora 
Robót Publicznych i  Naczelników 
Wydziałów Dyrekcji R. P.. zjazd 
wszystkich kierowników powiatowych 
zarządów drogowych na terenie wo- 
jewództwa, celem omówienia gospo- 
darki i administracji drogowej w 
związku z przeżywanym obecnie kry- 
zysem gospodarczym, który już w 
roku bieżącym odbił się ujemnie na 
stanie dróg publicznych, a w znacznie 
większym stopniu może się odbić w 
roku przyszłym. 

Pan wojewoda, otwierając zjazd, 
przedstawił trudne położenie. w ja- 
kiem znajdą się w roku przyszłym 
powiaty, a to ze względu na to, że 
tak fundusze państwowe, jak również 

samorządowe na cele drogowe będą 

w znacznym stopniu zmniejszone w. 
porównaniu z latami ubiegiemi. Że 
względu więc na to cały wysiłek wi- 
nien być skierowany na podtrzymanie 
i zachowanie dorobku poprzednich lat 
i jak najbardziej oszezędne i celowe 
zużycie środków, wpływających czy 
w gotówce, czy w naturze —drogą 
szarwarku. 

Na zjeździe zostały wygłoszone 
trzy referaty na następujące tematy: 
1) Państwowy Fundusz Drogowy, 2) 
Organizacja i prowadzenie robót w 
przyszłym okresie budżetowym, 3) 
Sprawy szarwarkowe. " 

Poszczególne referaty były szcze- 
gółowo omawiane, najszerszą zaś 
dyskusję wywołały sprawy szarwar- 
kowe, jako w obecnej dobie najży- 
wotniejsze. 

Aresztowanie komunistów 
szykujących demonstracje w „Dniu Głodnych*. 

W związku z przypadającym „Dniem 
Głodnych* organizacje wywrotowe na dzień 
15 b. m. przygotowywały się do antypaństwo 
wych wystąpień. O przygotowaniach komuni- 
stów zostały poinformowane władze bezpie- 
czeństwa publicznego, które zarządziły are- 
sztowania. W nocy z 13 na 14 b. m. w. Wilnie 
i na prowineji dokonano szeregu areszto- 

wań zatrzymując ogółem przeszło 68 wywro- 
toweów. Między aresztowanymi znajduje się 
dwóch wybitnyeh komunistów - instrukto- 
rów — agentów Kominternu. Przy instrukto 
rach znaleziono obfity materjał dowodowy, 
oraz szczegółowy plan wystąpień w dniu 15 
b. m. 

Nieudana masówka komunistyczna. 
W związku z nieudaną próbą miejseo- 

wych komunistów urządzenia demonstracji 
ulicznej na rogu ul. Szopenowskiej i Sado- 
wej, policja śledeza aresztowała w Wilnie 
6 wyrostków którzy brali udział w tej ma- 

sówce. Aresztowanych osadzono w areszeie 
centralnym. 

W tymże dniu za udział w masówce a- 
resztowany został również niejaki Szaja Sal- 
man oskarżony o działalność wywrotowaą. 

Ujęcie „Czarnego Kota" 
niebezpiecznego włamywacza z Częstochowy. 

Przed miesiącem wileńska policja šled- 
cza otrzymała telefonogram z Częstochowy 
o ucieczce niebezpiecznego włamywacza S. 
Rumpela — znanego pod przezwiskiem „Czar 
ny Kot“. Rumpel grasował w Częstochowie 
przez kilka tygodni dokonując szeregu zu- 
chwałych włamań i kradzieży. Dopiero po 
dłuższych wysiłkach policji częstochowskiej 
udało się aresztować niebezpiecznego zbira, 
i zakutego w kajdanki osadzić w areszcie. 
Mimo tych ostrożności Rumpel zerwał z rak 
kajdanki i wyłamawszy kraty w areszcie 
zbiegł. 

Jak się później wyjaśniło niebezpieczny 
włamywacz zbiegł do Wilna, gdzie w ciągu 
krótkiego czasu dokonał mnóstwa kradzie- 
ży i włamań. Ostatnio czując, że policja jest 
już na jego tropie w ostatniej niemal chwi- 
li przed aresztowaniem Rumpel zbiegł z 
Wilna i ukrył się w Rudominie. Lecz tu nie 
długo znajdował się na wolności, gdyż w 
dniu wezorajszym niebezpiecznego włamy- 
wacza ujęto i przesłano pod silną eskortą do 
Wilna. 

Po ukończeniu dochodzenia Rumpel prze 
słany zostanie do Częstochowy. (e) 

Ustalenie tożsamości tepielicy. 
Przed 4-ma dniami na lewym brzegu 

Wilji wpobliżu ul. Tartaki wyłowiono zwło- 
ki starszej kobiety. Wobec braku przy zwło- 
kach jakchkolwiek dokumentów topielicę 
przewieziono do kostnicy szpitala św. Jakó- 
ba, zaś policja wszczęła dochodzenie celem 
ustalenia tożsamości zmarłej. Dopiero w dniu 

wczorajszym udało się ustalić, że są to zwlo 
ki 55 letniej mieszkanki Wilna Stefanji Ryb- 
kiewiczowej (Piłsudskiego 36). Zachodzi 
przypuszczenie, iż Rybkiewiczowa popełniła 
samobójstwo z powodu ciężkich warunków 
materjalnych, (e) 

  

KRONIKA 
Dziś: Wałerjana. 

Jutro: Albina. 

  

Wschód słońca —g. 7 m.37 

sza) Zachód  „ —g. 15m.25 

Spostrzażenia Zakładu Netsersiogii U. 8, B. 
w Wiinio 2 dnis 14 XII — 1931 -ekv. 
Ćiśnienie średaie w milimetrach, 58 
Temperstura średnia 0 

“ majwyśsza:; + | C. 

# najnižszai — 1° С. 

Opad w milimetrach: 0,1 

Wiatr przeważniący: półn.-zach. 

Tendencja barom.: spadek. 

Uwagi: półpochmurno. 
T. 
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MIEJSKA. 

— Tydzień przeciwgruźliczy i walki z cho 

robami wenerycznemi. Jak się dowiadujemy, 

Kasa Chorych organizuje w dniach od 2 do 

9 stycznia na terenie m. Wilna tydzień prze- 
ciwgruźliczy oraz walki z chorobami wene- 
rycznemi. Tydzień ten ma na celu odsłonię- 

cie przed społeczeństwem straszliwych skut- 
ków jakich doznaje ludzkość trapiona przez 
te choroby. 

Na powyższy tydzień złoży się wystawa 
odpowiednich eksponatów oraz okolicznoś- 
ciowe filmy. 

— Wozy „Arbonu* na ulicach Wilna. 
Dziś w godzinach rannych na ulicach Wilna 
dokonana zostanie próba jazdy autobusów 
marki „Saurera”, przeznaczonych do komuni 
kacji miejskiej w Wilnie. Próbna jazda ma 
na celu zorjentowanie się w zwrotności wo- 
zu podczas normalnego ruchu ulicznego. 

LITERACKA. 
— 146 Środa Literacka. Znana literatka 

niemiecka i przyjaciółka Polski p. Elga Kern, 
przebywająca w naszem mieście z powodu 
przygotowywania monografji niemieckiej o 
Wilnie, wygłosi na jutrzejszej „Środzie lite- 
rackiej' referat p. t. „Współczesny Niemiec 
wobec kryzysu kultury*. Przemówienie to 
następnie przetłumaczone zostanie na język 
polski, poczem odbędze się dyskusja w ję- 
zyku polskim. Będzie to ostatnia „šroda“ 
przed ferjami świątecznemi. 

Wstęp dla członków rzeczywistych i czł. 
sympatyków — bezpłatny, wprowadzeni goś- 
cie płacą 1 złoty. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Nadanie filisterstwa honorowego kor- 

рогаей „Cresovia“ inž. Peczke. W końcu 
ubiegłego miesiąca odbyła się w Korporacji 
„Cresovia* uroczystość nadania godności fi- 
listra honoris causa p. inż. Edwardowi Pecz- 
ke, naczelnikowi Wydz. Mechanicznego Wi- 
leńskiej Dyrekcji Kolei Państwowych, jako 
zasłużonemu bojownikowi o sprawę polską, 
wybitnemu pracownikomi społecznemu i ser 
decznemu przyjacielowi młodzieży akademi- 
ckiej. 

W czasie uroczystości zostały wygłoszone 
okolicznościowe przemówienia w imieniu 
Koła Filistrów przez filistra prokuratora Ka- 
weckiego. Inż. Peczke w serdecznych słowach 
dziękował za uznanie Jego skromnych zas- 
ług, podkreślił cele do których winni akade- 
micy dążyć i wskazał czego od nich żąda 
społeczeństwo. 

P. inż. Edward Peczke należy do rzędu 
tych cichych i skromnych na niwie społecz- 
nej pracowników, którzy nie ubiegają się o 
rozgłos, dostojeństwa i zaszczyty, ale w wy- 
tężonej, bezinteresownej pracy zawodowej i 

społecznej przyczyniają się do rozbudowy i 
ugruntowania państwowości polskiej. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Shelley*s Institute. Zapisy (na półro- 

czej na kursa języka angielskiego, niemiec- 
kiego i francuskiego przyjmować będzie kan- 
celarja dnia 15 grudnia 1931 r. od godziny 
3,30 do 4,30. 

Zapisy na wycieczę: WILNO—PARYŻ— 
LONDYN dnia 16 grudnia od godziny 3,30 

  

Ul. Skopówka 11—10 (Plac Napoleona). 
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GOSPODARCZA. z 

° — Nabywanie świadectw przemysłowych. 
Nabywanie świadectw przemysłowych na rok 
1932 odbywa się nader ospale. W związku z 
tem należy zwrcić uwagę, że winni prowa- 
dzenia przedsiębiorstw po dniu 31 grudnia 
r. b. bez świadectwa przemysłowego lub za 
nieodpowiedniem świadectwem  przemysło- 
wem ulegną karze w myśl art. 98 ustawy o 
państw. podatku przemysłowym. 5 

WOJSKOWA. 
-— Wyłożenie spisu poborowych. W 

dniach od 2—15 stycznia 1932 r. w Magistra- 
cie wyłożony zostanie spis poborowych rocz- 
nika 1911. Każdy z poborowych tego rocz- 
nika winien przejrzeć dokładnie spisy i od- 
powiednie poprawki wnieść do wydziału woj 
skowego. 5 

— Meldunki wojskowe. W związku z du- 
żym odsetkiem kar za nieprzestrzeganie prze 

pisów meldunków wojskowych, proszeni jes- 
teśmy przypomnieć, że obowiązek osobistego 
zgłaszania się jest konieczny w wypadkach 
zmiany miejsca zamieszkania (przyjazdu lab 
wyjazdu na prowincję na stałe zamieszkanie) 
oraz każdorazowego przyjazdu z zagranicy. 
Oprócz kar grzywny względnie aresztu za 
niewykonanie tego obowiązku, przewidziane 
jest również cofnięcie wszełkich odroczeń. 

: Omawiany obowiązek nie dotyczy zmiany 
miejsca zamieszkania w obrębie m. Wilna. 

* SĄDOWA. 
— Sesja karno-skarbowa w  Głębokiem. 

Do Głębokiego wydelegowany został komp- 
let wydziału V sądu okręgowego w składzie 
PP: sędziów Kryczyńskiego i Skindera, któ- 
rzy przy udziale sędziego śledczego na pow. 
dziśnieński p. Abramowicza rozpoznają spra- 
wy karno-skarbowe w liczbie 135. 

Oskarżenia w tych sprawach wnosić bę- 
dzie prokurator p. O. Jacuūski. 

Sesja trwać będzie do 23 b. m. K. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Zarząd Oddziału Wileńskiego P. T. F. 

zaprasza niniejszem członków P. T. F. na 
ogólne zebranie Oddziału organizowane ku 
czci Michała Faradaya w związku 2 setną 
rocznicą odkrycia indukcji elektromagne- 
tycznej. Zebranie odbędzie się w środę dnia 
16-go grudnia b. r. o godz. 18 w Zakładzie 
Fizycznym U. S. B. (ul. Nówogródzka 22). 

Słowo wstępne, wypowie W. Dziewulski, 
Przewodniczący Oddziału Wileńskiego P.T.F. 

P Życiorys Faradaya, wygłosi W. Staszew- 
1 

Odkrycia Faradaya; a) Indukcja elektró- *. 
magnetyczna, wygłosi W. Dziewulski ( z pa- 
kazami), b) Elektroliza, zjawisko magneto-- 
optyczne, diamagnetyzm, wygłosi J. Patkow- 
ski (z pokazami). 

Znaczenie Faradaya w rozwoju 
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(Wielka 46) o godzinie 20-ej odbędzie się 
posiedzenie T-wa Pedjatrycznego. 

Pirządek dzienny: 
1. Odczytanie protokółu z poprzedniego 

posiedzenia. 
2. Dr. L. Łukowski. Pokaz i omówienie 

przypadku zupełnego odwrotnego ułożenia 
trzew. 

3. Dr. E. Iszora. Zasady  refleksołogji 
(część II). 

4. Dr. A. Trusiewiczówna. O anginie u 
dzieci. 

5. Dr. J. Zienkiewicz. Omówienie przy- 
padku ograniczonego zapalenia opon móżgo- 
wych po nasłonecznieniu. 

6. Wolne wnioski. 

— Zarząd Sekeji Szkół Średnich Związku 
Nauczycielstwa Polskiego w Wilnie zawiada- 
mia, iż Zebranie Sekcji odbędzie się dnia 15 
b. m. o godz. 18 m. 30 w lokalu P. G. Ż 
im J. Czartoryskiego (Mała Pohułankaj. Na 
zebraniu wygłoszony będzie referat dyskusyj- 
ny koł. Dr. M. Kappa p. t. „Praca domowa 
ucznia”. 

Koledzy goście mile widziani. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— Próba zainteresowania robotników 
sztuką. Wi niedzielę dnia 13 b. m. w sali 

miejskiej przy ul. Końskiej 1 zorganizowany 
został staraniem sekcji kulturalno-ošwiat. 
przy Związkach Zawodowych (Wielka 34) 
poranek artystyczny dla robotników i ich 
rodzin. Na program złożyły się chórałne re- 
cytacje zespołu artystów teatrów miejskich 
z udziałem dyrektora Szpakiewicza, dekla- 
macje i śpiewy artystek teatrów wileńskich 
p. p. Molskiej i Szurszewskiej. Drugą część 
programu wypełniły produkcje taneczne R. 
K. S. „Siła* i utwory muzyczne wykonane 
przez orkiestrę pocztowców. Sala wypełniona 
była po brzegi. Widownia frenetycznie okła- 
skiwała poszczególne numery programu, któ 
re nawiasem mówiąc, zarówno pod wzglę- 
dem swego doboru, jak i wykonania stały na 

     

wysokim poziomie artystycznym. Wdzięcz- 
ni robotnicy wręczyli artystkom kwiaty. 

Po skończonym poranku d-r Brokowski 
„podziękował dyrekcji teatrów i całemu ze- 

/ spolowi za bezinteresowny udział artystów, 
orąz orkistrze pocztowców i zespołowi klu- 
bu robotniczego „Siła*, 

Z przyjemnością należy stwierdzić, że 
pierwsza próba zainteresowania sztuką człon 
ków Zjednoczonych Robotniczych Związków 
Zawodowych wypadła bardzo pomyślnie. 

Wstęp był bezpłatny. 

SPRAWY BIAŁORUSKIE. 

— Nadzwyczajne Walne Zebranie Związ- 
ku Akademickiego Białorusinów. W dniu 13 
grudnia r. b. odbyło się nadzwyczajne Wal- 
ne Zebranie Związku Akademickiego Białoru- 
sinów, na którem chadecko-komunizująca 
koalicja usiłowała usunąć ze związku, tych 
akademików Białorusinów, którzy będąc 
członkami związku, są jednocześnie człon- 
kami Korporacji „Scorinia*”. 

Rzeczą charakterystyczną jest, że głów- 
nym atutem, przemawiającym za usunięciem 

ze związku dość licznej grupy członków kor- 
poracji „Scorinia* było to, że prezydjum 
korporacji „Scorinia* w swoim czasie wy- 
stąpiło publicznie przeciwko enuncjacjom t. 
zw. ABSA (Abjednańnie Bielaruskich  Stu- 
denskich Archanizacjau), którego część zarzą: 
du znajduje się w Pradze-Czeskiej, w których 
to enucjacjach występowano w ostrej i pro- 
wokacyjnej formie przeciwko państwowości 

bez wiedzy członków Zarządu 
/, pozostających w kraju. 

Niemniej dziwny jest fakt, że obecny 
Zarząd Związku zawiesił uprzednio (12. XII 
31)) w prawach członków Związku pre- 
zydjum korporacji „Scorinia*, motywując 
swój krok tem, że prezydjum korporacji zła- 
mało ogólno-akademicką solidarność, oświad 
czając w prasie, że nie sołidaryzuje się z 
prasowemi oświadczeniami praskiej grupy 

A.B.S.A. 
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Czyżby przez to obecny Zarząd Zw. Ak. 
Białorusinów chciał zmuszać swych człon- 
ków do sołidaryzowania się z połitycznemi 
enuncjacjami, ostrze których skierowuje się 
przeciwko Państwu Polskiemu? 

— Doroczne Walne Zgromadzenie Koła 
Przyjaciół Białorusoznawstwa przy U. S. B. 
w Wilnie. W dniu 13 b. m. odbyło się Do- 
roczne Walne Zgromadzenie członków Koła 

Przyjaciół Białorusoznawstwa, na ktėrem, 
obok sprawozdania Zarządu i uchwalenia 
szeregu wniosków, dotyczących działalności 
Koła, dokonano wyboru Zarządu Koła i Ko- 
misji Rewizyjnej. 

Do Zarządu wybrano: na Prezesa — St. 
Stankiewicza, na członków Zarządu — M. 
Milukównę, E. Załkindównę, M. Pieciuki 
wicza i J. Chworasta. Do Komisji Rewizy 
nej obrano: T. Matwiejównę, J. Kłagisza i 

W. Tumasza. 
W związku ze sprawozdaniem ustępują- 

cego Zarządu skonstatowano, że Koło w nie- 
długim czasie swego istnienia zdołało prze- 
jawić zakreśloną na szerszą skalę czynność 
naukową w formie urządzania systematyce 
nych referatów z zakresu białorusoznaw- 
stwa. r. t 

— Iniormacyjne Zezbranie „Centrasaju- 
zu“. Dnia 12 grudnia r. b. o godz. 7 wiecz. 
odbylo się informacyjne Zebranie Centr. Zw. 
Bial. Inst. i Org. Kulturalno-Ošwiatowych, 
w lokalu centrosojuzu, Ostrobramska 9. 
Licznie zebraną publiczność, o działalności 
Centrasajuzu, oraz o planach przyszłej pra- 
cy wyczerpująco poinformowali P p. inž. 

Trepka, dyr. Ostrowski oraz Karol. 
Między innemi przyjęto konkretny plan 

zorganizowania pomocy akademickiej w po- 
staci uruchomienia stołówki. 

RÓŻNE. 
— Nowy typ zapałek. Państwowy Mono- 

poł Zapałczanny z dniem 15 b. m. wypuści 
nowy typ zapałek t. zw. „Liliputó 
ka tych zapałek będą posiadały piękne oz- 

doby. 
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TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w Lutni, Ostatnie przed 

stawienia „Pana posła i Julji*, Dziś we wto- 
rek dnia 15-go b. m. o godz. 8-ej wiecz. 
ukaże się arcydowcipna, współczesna ko- 
medja K. Leczyckiego i J. Mackiewicza „Pan 
poseł i Julja*, która cieszy się zasłużonem 
powodzeniem u szerokich warstw publicz- 
ności wileńskiej. Publiczność okłaskuje świet 
ną grę aktorów z p. p. Brenoczy, Dunin-Ry- 
chłowską, Detkowską, Marecką, Ciecierskim, 
Detkowskim, Glińskim, Wasilewskim, oraz 

Wołłejką na czele. 
Jutro i dni następnych „, 

ja“. 

— Teatr Miejski na Pohulance. Ostatnie 
przedstawienia „Teatru wiecznej wojny*. 
Dziś we wtorek dnia 15-go b. m. o godz. 
8-ej wiecz. ujrzymy najnowszą sztukę M. 
Jewreinowa „Teatr wiecznej wojny'* — naj- 
lepsze może z dzieł tego wybitnego drama- 
turga. Reżyserja Stanisławy Wysockiej wy- 
dobyła wszystkie wartości artystyczne utwo- 
ru, a świetna obsada aktorska znalazła 
wdzięczne pole do popisu w szeregu świetnie 
zarysowanych ról. 

Jutro i dni następnych „Teatr wiecznej 
wojny”. 

Pan poseł i Jul- 

— Piątkowa premjera w Lutni. W pią- 
tek dnia 18-go b. m. o godz. S-ej wiecz. 
Teatr Lutnia występuje z premjerą Świetnej, 
tryskającej humorem komedji Ludwika Ver- 
neuila „Tak się zdobywa kobiety** niegranej 
jeszcze w Wilnie. Zapowiedziana premjera 
wywołała w Wilnie duże zainteresowanie. 

                               
najbliższą sobotę dnia 19-go b. m. o godz. 
8-ej wiecz. Teatr na Pohulance zapozna pu- 
bliczność wileńską z nową, doskonałą ko- 
medją Leopołda Marchanda „Logika pana 
Baltazara”. Interesującą nowość tę wprowa- 
dza na naszą scenę reżyser W. Radulski. 

RADJO 
WTOREK, dnia 15-до GRUDNIA 1931 roku. 

11.58: Sygnał czasu. 13.40: Audycje roł- 
nicze. 14.35: Program dzienny. 14.40: Muzy- 
ka lekka i taneczna. 15.15: Kom. 15.25: 
tradycji stało się. zadość” — odczyt. 50: 
Audycja dla dzieci. 16.20: „O sporcie łyż- 
wiarskim* — odczyt. 16.40: Codzienny odci- 
nek powieściowy. 16.50: Muzyka lekka. 17.10: 
„Zamenhof i jego nalazca języka świato- 

    

   wego'* — odczyt. 17 Koncert .18.50: Rad- 
jowa gazetka rzemieślnicza. 19.00: Przegląd 
litewski. 19.20: „Ze świata radjowego* — 
pogad. 19.40: Program na Środę. 19.46: Pras. 
dziennik radj. 20.00: „Bezrobocie i nadpro- 
dukcja** — djalog. 20.15: Koncert. 21.15: Re- 
cital śpiewaczy Smirnowa. 21.45: Słuchowi- 
sko „Sybir“ — G. Zapolskiej. 22.30: Komuni- 
katy. 23.00: Koncert symfoniczny (płyty). 

  

ŚRODA, DNIA 16-go Grudnia 1931 roku 

18.40: Aud. rolnicze. 
14.40: Muzyka z 

11.58: Sygnał czasu. 
14.35: Program dzienny. 
płyt. 15.15: Kom. 15.25: „Mala skrzyneczka“. 
15.45: Koncert dla mlodziežy (plyty). 16.20: 
„Rządy polskie w Prusach Wschodnich za 
Zygmunta Augusta* —odczyt. 16.40: Co- 
dzienny odcinek powieściowy. 16.50: „Po- 
wieść polska w niebezpieczeństwie* — poga- 
danka. 16.55: Lekcja ielskiego. 17.10: 

„Ostatnia królowa Ocear — odczyt. 17.35: 
„Tetmajer w słowie i pieśni”. 18.20: Ryszard 
Straus — „Don Juan* — poemat symf. 18.50 
Chwilka strzelecka. 19.00: Ostatnie wiadomo- 
ści o Polsce z prasy litewskiej" — 19.15: 
Płyta gramofonowa. 19.20: „Nasze miasto 
z lotu ptaka“ — feljeton. 19.40: Program na 
czwartek. 19.45: Prasowy dziennik radjowy. 
20.00: Lekkie piosenki. 20.30: Koncert Stow. 
Miłośników Dawnej Mu. 22.15: Muzyka 
(płyty). 22.30: Kom. 22.45: Muzyka (płyty). 
23.00: Muzyka taneczna. 

  

  

  

   

    

Nr; 289 (2231) 

NOWINKI- RADJOWE. 
NADPRODUKCJA I BEZROBOCIE. 

O godz. 20 transmitujemy z Warszawy 
interesujący djalog red. Witolda Giełżyńskie- 
go z inż. Eugenjuszem Porębskim na temat: 
„Bezrobocie t nadprodukcja". Rozmowa o- 
parta będzie o treść ksążki Garretta, oma- 
wiającej mało u nas znase metody pracy 
przemysłowej, amerykańskiej umysłowości i 
amerykańskiego sposobu ujęcia interesów. 

SYMFONJA CZAJKOWSKIEGO. 

W wieczornym koncercie z płyt gramofo- 
nowych (godz. 23) usłyszą radjosłuchacze 
powszechnie lubianą  „Symfonję  Patetycz 

па“ Czajkowskiego. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
WYBICIE SZYB W ŁORALU SZKOŁY 

ZAWODOWEJ „POMOC PRACY*. 

Wezoraj wieczorem w lokału szkoły za- 
wodowej „Pomoce Praey* przy ul. Subocz 
19 od strony zaał, Rajskiego nieujawnieni 
sprawey wybiłi 6 szyb w trzech oknach о- 

gólnej wartości 30 zł. © wypadku powiado- 
miono polieję, która prowadzi dochodzenie. 

(e) 
OKRADZENIE BOŻNICY GAONA. 

Ubiegłego wieczoru de synagogi Gaona 
przedostali się złodzieje, którzy rozbili skar- 
bonkę z ofiarami i po spłondrowaniu wnęt- 
rza zabierając cenniejsze przemioty, nie zat- 
rzymani przez nikogo zbiegli. 

Odpowiedzi redakcji. 
P. a — autorowi (ce): Jeszeze je- 

dnej legendy wileńskiej. Utworu nie- 
znanego pióra i w dodatku całkiem 
niezrozumiałego w swej treści — nie 
zamieścimy. 

w 
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: DO n-ru Świąteczneg 
Wszyscy przekonali 
słę, iż najsolidniej- 
sze źródło jest znany 

Niemiecka 28 

SKLEP FUTER 
i PRACOWNIA KUŚNIERSKA 

I piętro m. 6 (róg Wielkiej) 
Telefon ten sam Nr 13-72 

Admin. „Kuriera Wileńsk.” 
codziennie od g. 9—3 i 7—9 W 

Porudomińskich 
Nadszedł świeży 
transport futer. 

  

Kin Miejskie Od poniedziałku 14.XII. 

Godz. 4—6—8—10 

SALA MIEJSKA 

ui. Gstrobramska 5. 
Początek o godz. 4. 6, 8 1 10 wiecz. 

PREMJERA! „CHATA ZA WSIĄ” ukaże się już dnia 21 b. m.   

Biała niewolnica 
Koncertowa orkiestra pod batutą p. M. Sainickiego. 

W rolach głównych: 
Liana Hald i Wło- 
dzimierz Gajdarow 

Ceny miejsc: balkon 30 gr., parter 60 gr. Ńasa czynna od 3 30 do 10 wiecz. 

  

Bźwięk. Kino-Teatr Dziś! 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

Bźwięk. Kino-Teatr 

Hollywood 
Mickiew 22, tel. 15-28 

Bźwiękowe Kino 

ml, Wielka 47, tel. 15-41 

Dziśł 

egzotyczna premiera! 

Kabarety paryskiel Tańcel 

Dziś! Emocjonuj. 

dramat dźwiękowy 

Bźwięk. Kino-Taatr Niezwykła 

PAN 
slioa Wielka 42. 

Sensacja dnial 

Połski dźwiękowy epos wojenny! 
Reżyserja Jana Przybylskiego. 

Dzieje wielkiej miłości i poświęcenia. 

Dziś! Przebój śpiewno-dźwiękowy! 

W rołi glównej ulubieniec kobiet, bohater filmu 
NAD PROGRAM: Dodatek dźwiękowy i Tygodnik dźwiękowy Paramountu. 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10'15, w dnie świąt. o godz. 2-ej. Na 1-szy seans ceny zniżone. 

Przepyszne sceny walki z Kabylami. 
nej Wyspy. Niezwykła reżyserja. 

KRWAWY W 

Noce Śpiewy! 

„Droga do Raju* 

SCHÓD 
W rol. główn.: Miecz. Cybulski, Ola Obarska, Ema Szabrańska i in. 

Potężne sceny batalistyczne. W. filmie tym usłyszymy. najnowszy przebój muzyczny „Nam kochać nie wolno" 
Początek seansów o godz, 4, 6, 8 i 10'15, w niedziele o yodz. 2-ej. 

aryskie (Montparnasse) 
HENRY GARAT. 

Na 1-szy seans ceny zniżone. 

Trzy strzały (Tajemnicza śmierć) 
W rolach głównych: Warner Oland i Margaret Churchill. Słynny detektyw Scotand Jard wykrywa 

tajemniczą zbrobnię. — NAD PROGRAM: ATRAKCJE DŹWIĘKOWE. 
Początek o godz, 4, 6, 8 i 10.30, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. 

Noce Marokańskie (Krew na pustyni) 
W rolach głównych: Jack Holt, Dorothy Sebastian i Rałph Graves. 

Tragiczna miłość dwóch przyjaciół do jednej kobiety. 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.30, w dnie świąt. o godz. Ż-ej. 

Na |-szy seans ceny zniżone. 

Ucieczka z Piekiel- 
Ceny od 40 gr. 

  

Dziśl Wspaniały film 
z życia najmodniejszej 

ulicy świata p. t. 
Rzecz dzieje się .w Paryżu. 

Kine Kolejowe 

OGNISKO 
(s5ok dworca kolejow.) Poczętek o g. 5-ej, w święta o godz. 4-ej po poł. 

Ulica pokusy (№ @ ih) 
Przepiękny. nad- 
zwyczajny |0-akt. 
dramat miłosny. 

W rołach głównych wybitni artyści francuscy: A. Lafayette piękna paryżanka, 
L. Mathot wybitny aktor”francuski i M. TOdt ulubieniec kobiet. 

„Nast. progr.: Tancerka Katarzyny II ze znak. O. Runiczem. 
  

Kino-Teatr @ # 1 5 1 Wzruszające 

arcydzieło w 10 aktach 

W relach 
głównych   Mickiew. 11, tei. 15-61 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie V-go rewiru 

Juljaa Mościcki, zamieszkały w Wilnie, przy ul. Wi- 
leńskiej Nr. 25 m. 10 zgodnie z art. 1030 U.P.G. po- 
daje do wiadomości publicznej, że w dn. 2! grudnia 
1931 r. od godz. 10 rano w m-ku Oranach, gm orań- 
skiej, pow. wileńsko-trockiego, odbędzie się sprzedaż 
z licytacji należącego do Dominika Dudy majątku 
ruchomego, składającego się z domu drewnianego, 
oszacowanego na sumę zł. 1,200 na zaspokojenie pre- 
tensji Józefa i Stanisława Bejnarowiczów i Kasy Stef- 
czyka w Oranach w sumie 2.250 zł., z %%% i kosztami. 

1786/V1 Komornik Sądowy J. Meścicki. 

Ogłoszenie. 
Ponieważ doszło do wiedomości, że dzierżawca 

stołowni i bufetu w kasynie podoficerskiem 6 p. p. Leg 
p. Michelson, przy ul Tad. Kościuszki Nr. 16 zaciąga 
na rachunek «wzgl. pod firmą Kasyna Podof. Zaw. 
6p.p Leg zobowiązania: — niniejszem Zarząd Kąsyna 
Podof. 6 p.p Leg. powiadamia, że za wszelkie tran- 
sakcje (zakupy, zamówienia, zobowiązania i t. p.) prze- 
prowadzane przez w/w. dzierżawcę żadnej odpowie- 
dzialności nie przyjmuje. 

Zarząd Kasyna Podof. Zaw. 
6 p. p. Legjonów. 

Ogłoszenie pre 
Sekcja Pomocy Wileńskiego Wojewódzkiego 

Komitetu do Spraw Bezrobocia, niniejszem podaje do 
wiadomości publicznej o przetargu ofertowym i ustnym 
na dostawę następujących artykułów spożywczych: 

  

  

  

  

1. Mąki żytniej razowej . . . 20.000 kg. 
2. Słoniny niesolonej, średniej gru- 

bości nie przerast . 4.400 , 
3. Kaszy greczanej grubej, . . . 2.000 „ 

''4. Kaszy jęczmiennej pęsak . '. | 2.000 „ 
5. Fasoli białej. „+ + «+ 2.000 „ 

©, Produkty powyższe z dostawą na składy Sekcji 
Pomocy w Wilnie — terminowo do dnia 24.XII.193 Ir. 

, Osoby zainteresowane w przetargu złożyć winny 
oferty w zalakowanych kopertach do Sekcji Pomocy 
Zawalna Nr. 1 do dnia 18 XII. b. r. do godz. 12-ej 

©w południe — oraz zgłaszać się do przetargu ustnego 
w niedzielę dnia 20.XII.1931 r. o godz 12 w południe. 

Wadjum wymagane w gotówce 500 zł. lub weksle, 
gwarantowane przez Bank — przy ustnym przetargu. 

Zdobywca serc 
Behaterski dziennikarz Aegzy;*3 sę. 

Ceny miejsc od 40 gr. 
Iwan Možžuchin i Mary Płulbm 

Początek seansów o godz. 4-ej, w dnie świąteczne o godz. |-ej. 

NAD PROGRAM: 
  

  

POLSKI SKLEP 

i Wyroby trykotowe. 

POJGRIĘ UJGACE 
24 Loterji Państwowej. 

1/4 LOSU: ŚLE" 
dla nowonabywcy. . 

8334 —1 

10 zł, 

20 zł 

Kto jeszcze nie jest w posiadaniu naszego losu, 

niech kupi u nas szczęśliwy los. 

Kołektura Loterji Państwowej 

„LICHTLOS” 
Wilno, Wlelka 44. 

P. K. O. 81051. Tel. 4-25 

+ PROSZEK DD BOLU LE „84 Ša DOROSENCH 

FABRYKA ZRYW 
„AP,KOWALSKI WARSZAWA. 

az 
Wileński Urząd Wojewódzki niniejszem ogłasza, 

iż jest do natychmiastowego objęcia posada kierow- 
nika kołumny epidemicznej. 

warunkach można się dowiedzieć w Urzędzie 
Wojewódzkim w Wydziale Zdrowia (Wielka Nr. 51) 

  
    w godz 12-14. 1787/V1 

Akcja odbywa się w Małopolsce 

w czasie ostatniej wielkiej wojny. 

Arcywes. ko- 

  

GALANTERII i TRYKOTAŻY „J A N U S ZEK” 

UL. Św. JAŃSKA 6 (gdzie dawniej Frliczka) 

poleca na sezon zimowy i jako praktyczne podarki gwiazdkowe: 

Pończochy, Skarpetki, Rękawiczki, Swetry, Bieliznę 

  

Od roku 1843 istnioje , 

Wilenkin 
ui. TATARSKA 20 

jadalne, sy pialne i ga- j 
binetowe, kredensy, | 

stoły, szafy, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

na dogodnych warunkach 
I NA RATY. | 

NADESZŁY HOWOŚCI. 
8324 

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

8532   

Kejestr Kandlav. 
Do Rejestru Handlowego, Dział A, Sądu 
Okręgowego w Wilnie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy dodatkowe: 

W dniu 31.X. 1931 r. 
4028.11. Firma: „Tartak Parowy Mejera Olszańskie- 

go”, Właściciel przedsiębiorstwa Mejer Ołszański zmarł. 
Do czasu zatwierdzenia sukcesorów w prawach spad- 
kowych przedsiębiorstwem spadkowem zarządza w cha- 
rakterze pełnomocnika Szaja Grynspon, zam. w Kienie, 
z prawem dokonywania wszełkich czynności związa- 
nych z prowadzeniem tego przedsiębiorstwa. 

1775/VL. 

3122.11. Firma: „Gierwiatowski Walerjan*. Siedziba 
przedsiębiorstwa została przeniesiona na ul. Gdańską 
1 —5 w Wilnie. Właściciel przedsiębiorstwa Walerjau 
Gierwiatowski zmarł. Do czasu zatwierdzenia spadko- 
bierców w prawach spadkowych prowadzi przedsię- 
biorstwo zmarłego w charakterzes pełnomocnika Mie 
czysław Gierwiatowski zam. w Wilnie, przy ul. Gdań- 
skiej I — 5, z prawem dokonywania wszelkich czynnoś- 
ci związanych z prowadzeniem tego przedsiębiorstwa. 

1776/VI. 

3888.III. Firma: „Młyn Parowy — Otton Paszkie- 
wicz i Dawid Jawnowicz spółka*. Firma obecnie brzmi: 
„Saloma Jawnowicz Dawid Jawnowicz, młyn parowy 
w m. Kobylnikach, osada Nowinki — S-ka", Wspólnicy 
zam. w Kobyłniku, pow. postawskiego: Szloma Jaw- 
nowicz i Dawid Jawnowicz. Otton Paszkiewicz zbył 

swój udział w spółce na rzecz Ottona Leduchowicza i 
wystąpił ze spółki, następnie zaś Otton Leduchowicz 

zbył ten udział na rzecz Szlomy Jawnowicza i wystąpił 
ze spółki. 1777/YL. 

W dniu 13.XI. 1931 r. 
6280.III. Firma: „Korona Wileńska — J. Janow i 

F. Głozman S-ka". Firma obecnie brzmi: „Fabryka Pon- 
czoch Korona Wileńska właśc. Józef Janow*. Siedziba 
przedsiębiorstwa została przeniesiona na uł. Zawalną 
52—17 w Wilnie. Wyłącznym właścicielem jest Józef 
Janow zam. w Wilnie, ul, Rydza Śmigłego 15. Wspól- 
nik Fajwisz Głozman przelał swe prawa i obowiązki 
w spółce na rzecz Józefa Janowa i wystąpił ze spółki. 

1774/Vi 

Do Rejestru Handlowego Sądu Okręgo- 
wego w Wilnie wciągnięto następujące 

wpisy pierwotne: 

W dniu 29X. 1931 r. 
13054.1. Firma: „Salomon Elkin* w Lidzie, ul. Sze- 

ptyckiego 17. Dostawa podkładów dla Dyrekcji O. K. P. 
w Wilnie. Firma istnieje od 1931 r, Właściciel — Elkin 
Salomon zam. tamże. 1778/\1. 

13055.1. Firma: „Sklep spożywczy Morducha Most- 
wiliszkiera* przy st. Stasiły gm. solecznickiej, pow. wi- 
leńsko- trockiego. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 
1931 r. Właściciel -— Mostwiliszkier Morduch zam. 
tamże. 1779/V1. 

W dniu 31.XI. 1981 r. 
13056.I. Firma: „Ch. i H. Zusmanowie, Spółka fir- 

mowa w Wiszniewie”. Hurtowa sprzedaż towarów ko- 
lonjalnych, spożywczych i narzędzi rolniczych. Siedzi- 
ba w Wiszniewie, pow. wołożyńskiego. Firma istnicje 
od 25 sierpnia 1931 roku. Wspólnicy zam. w Wisznie- 
wie, pow. wołożyńskiego: Chaim Zusman i Hinda Zus- 

manowa. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z 

dnia 10 sierpnia 1931 r. na czas nieograniczony. Zarząd 
należy do Chaima Zusmana, który podpisuje samodziel- 
nie w imieniu spółki pod stemplem firmowym zobowią - 

zania, weksle, umowy, plenipotencje, zaś odbierać pie- 
niądze należne spółce od osób prywatnych, firm han- 
dlowych i banków może. każdy ze wspólników zo- 
sobna. 1780/V1. 

      

13057.I. Firma: „Floriał — Cypy Slep“ w Wilnie, 
ul. Witołdowa 28 —- 1, Sklep apteczny i materjałów 0 
miennych. Firma istnieje od 1930 r. Właściciełka S    
Cypa zam. tamże. 1781/V1. 

W dniu 2.Х1. 1931 r. 
13058.1. Firma: „Sora Dwosia Kloryn* w Dołhino- 

wie, pow. wilejskiego. Piwiarnia ze sprzedażą zakąsek. 

Firma istnieje od 1930 r. Właścicielka Kloryn Sora- 
Dwosia zam. tamże. 1782/V1. 

  

13059.I. Firma: „Alta Turow* w Kurzeńcu. pow. 
wilejskiego. Skep spożywczy i drobnych towarów. Fir- 
ma istnieje od 1931 r. Wlašciciel — Turow Alta zam. 
tamże. 1783/V.   

  

| Pracownia OBUWIA 

M. DRZEWIŃSKI 
Bonifraterska 6 i 

peracje oraz reperacje kaloszy i śniegowców. 

Przyjmuje obstalunki i re- i 

  

  

Węgieli Koks 
górnośląski 
koncernu „PROGRESS" 

  

  

ke L. FIDLER, Wim, 
Makowa 15/19, tel. 13-55. Skład Nr. 999. 

OKAZJA! M. Blumowicz 
Śliczny DOM 

murowany w Wilnie, 
niedekretowy, o kuba- 
turze 4000 m*, wartości 
20000 dol., do sprzeda- 
nia za 7500 dol. przy 

gotówce 5000 dol. 

Biuro Reklamowe, 
Garbarska |. 

1800 — 2000 dol. 
pod zastaw wartościowej 

kamienicy w Wilnie 
(pierwsze miejsce po Ban- 
ku Ziem.) potrzebne na- 
tychmiast. Zgłoszenia do 
Administracji „Kur. Wil.* 
pod „Pewne“. 6630 

MIESZKANIE 
4 pokojowe z wygodami, 
ładne, suche, ciepłe, wy- 
godne do wynajęcia od 
zaraz. Szczegóły — Za- 
walna 10 -— 12 od 5*/, do 
7 wiecz. 8631 

Mieszkanie 
5 pokoi 

z wygodami i ogródkiem 

do wynajęcia 
Pańska 4—3. 8596 

    

  

  

OKAZYJNIE. 
Palta zimowe damskie i 
męskie, futra, skórki, ubra- 
sia: jedwabie; -biekznę, 
swetry, pianina, fortepia- 
ny, motory elektryczne, 
złoto, srebro, brylanty i 
wiele innych pozostałych 
z licytacji rzeczy sprze- 
daje tanio — LOMBARO, 
ul. Biskupia 4, tel. 14-10, 
(od 9-ej do Ż-ej po poł 
iod 5 do 7 w.) 8602 

POSZUKUJĘ posėdį 
zarządzającego domem za 
mieszkanie. Złożę gwa- 
rancję wartości 10—15 ty- 
sięcy złot. Znam się na 
prowadzeniu spraw sądo- 
wych i administracyjnych. 
Oferty listownie do Adm. 
„Kurjera W.“ pod „Leon“ 

Sklep Spožywczy 
„Wandrow“ 

ul. Miwulskiego 22. 
Poleca na Gwiazdkę 

wszelkiego rodzaju towa- 
ry spożywcze, 8627 

  

  

  

kradzioną legitymację 
służbową na nazwisko 

Fusa Włodzimierza wyda- 
ną przez Dyrekcję Poczt 
i Telegrafów w Wilnie 
unieważniam 8629 

Choroby weneryczne, 
skórne i moczopłtiówe, 
ui. Wielka Nr. 21, 

tel, 9-21, od 9—1. 1 3—. 
W. Z.P. 29. 

L Kenigsberg 
Choroby skórne, 

weneryczne 
1 moczopłei: we, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od g:dz. 9—12 1 4—8, 

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wene 
ryczne i moezopłciowe 

Wileńska 3 
od godz. 8—1 i 4—58. 

tel. 567, 6677 

Dr. Wolfson 
Choroby weneryczne, 

moczoplciowe 

i skórne 

ul. Wileńska 7, 
telefon 10-67 

od godz. 9—1 i 4—8 
8434 

Akuszerka 

Marja Areziną 
przyjmuje od 9 r. dc 7w 
przeprowadziła się 

ul. Mickiewicza 22, m. 8 
tel. 14-05. W. Z. Nr 3093 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła, się 

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

  

  

  

  

  

Akuszerka 

Marja Lakderamė 
priyjįmuje od9 do 7 wiecz, 
uliea Kasztanowa 7, m. 5 
W. Z. P. Nr. 69. 8520 

Student 
U. S. B. znajdujący 

się w krytycznem po- 
łożeniu poszukuje 
lekcyj za skromnem 
wynagrodzeniem. 

Specjalność niemiec- 

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

  

    

` рггутие оуюяепіа : 
  

i | Oszczędności 
ewoje złote i dolary ulo- 
kuj na wysokie oprocen- 
towanie. Gotówka twoja 
jest zabezpieczona złotem, 

srebrem i drogiemi ka- 
mieniami. ŁOMBARD, 
Biskapia 4, teł, 14-10, 

  

"Eoperanla lekcje, 
indywid. lub w grupach. 
Ui. 3-go Maja 7, m. 11. 
Porozumieć się w godz. 
9—11.3 35. 8626 
  

Pracownia obuwia 
Z. Woiczeckiego 
ul. Zarzeczna B. 

Na obuwie obstalowane 
lub zakupione w mojeż 
wytwórni, po znoszeniu 
pierwsaej podeszwy, ze- 
lówki bezpłatnie. 8625 
  

Skład Apteczny 
Wincentego Pietranisa 

ul. Bazyljańska |. 
Poleca rozmaitą kosmety- 
tykę, perfumerję oraz opa- 
trunki i artykuły wchodz. 
w. zakres drogerji. 8629 

Zakład Fryzjerski 
3. Grynsztejna 

ul. Sawicz 5. 
Salon męski zaopatrzono 
higjenicznie według ostat- 
niej techniki. 8626 

Pracownia krawiecka 
LonginakKulikowskiego 

ul. Wielka 13, 
przyjmuje zamówienia na. 
roboty męskie i damskie: 
oraz futra. Wykon. solidne.. 
Ceny dostępne. 6812 

Zakład Krawiecki 
Nosowicz Alfons 
Zamkowa 12 m. 3. 

Wykonuje obstałunki ze 
swoich i powierzonych: 

matezjałów. 8557 

Pokój 
duży, umeblowany, 

z osobnym wejściem 
i światłem elektr., do wy- 
najęcia, ul. Kazimierzow= 

ska Nr. 11, m. 1. 

  

  

  

  

  

  

  

Instalaije ElekltyCZNE 
dzwonki sygnalizacyj- 
Ne, ustawienie aparatów 
radjowych i telefonów 
wykonywa koncesjonowa- 

ny elektromonter 

ST. PIÓREWICZ 
ul. Ofiarna Nr. 4, m. 9. 

CELL 

NOWOOTWORZONA 

POLSKA 

MLECZARNIA 
przy ul. Wielkiej 29 

Połeca: codz. świeże 
młeko, masło, sery, jaja. 
mleko zsiadłe, wędliny, 
iinne chłodne zakąski. 
napoje chłodzące oraz 

obiady domowe 
smaczne i zdręwe 

FIFIEJEIFIFIFIF? 

  

Przy zakupach świątecznych prosimy powoływać się 
в° na ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim" -%% 

  

  

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

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

    

Redaktor odpowiedzialny Witotd Kiszkis. 
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