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Rok VIII. Mr, 299 (2241). Wilno, Šroda 39 Grudnia 1931 r. 
Należność pocztowe opłacona ryczałtem 

Cena 20 groszy. 
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Pakty z Rosją. 
Stroskani szermierze idei pacyfi- 

kacji stosunków międzynarodowych 

otrzymali tuż przed świętami bardzo 

cenny podarunek gwiazdkowy, a mia- 

nowicie doniosłą wiadomość o para- 

fowaniu paktu nieagresji między Fran 

cją a Rosją. Wiadomość ta rozeszła 

się błyskawicznie po całym świecie i 

pierwszą jej zasługą było to, że wieł- 

ce się przyczyniła do złagodzenia i u- 

spokojenia umysłów w Europie. 

Pakt nieagresji między Paryżem, 

a Moskwą znaczy o wiele więcej, niż 

niektórzy przypuszczają. Jest on nie- 

tylko bardzo cenną gwarancją uregu- 

lowania żywotnych problemów mię- 

dzynarodowych, ale i świadectwem 

zrozumienia konieczności pokoju i 

współpracy narodów. Treść paktu a- 

peluje do wspólnych zainteresowań 

materjalnych Francji i Rosji, lecz je- 

dnocześnie stwierdza, że pokój opła- 

ca się lepiej niż wojna. I to jest je- 

den z najznamienniejszych elementów 

tego paktu. Na to Europa już długo 

czekała i to jest jej potrzebne. Fran- 

cja już dawno uznała tę tęzę o war- 

tości pokoju. A że i w Moskwie za- 

czynają rozumówać logiczniej nieco, 

niż dotychczas, można więc żywić na- 

dzieję, że pakt o nieagresji ureguluje 

wiele z zawiłych i trudnych proble- 

mów, które dotychczas trapiły Euro- 

Ale to wszystko nie wyczerpuje 

jeszcze całego znaczenia paktu o nie- 

agresji. Dokument ten, niedawno pod 

pisem zaopatrzony, zawiera jeden ar- 

tykuł, mający większe znaczenie dla 

Polski aniżeli wszystkie inne. Uzależ- 

nia on wprowadzenie w życie tego 

paktu od podpisania analogicznego 

paktu między Polską i Rosją. Ma to 

podwójne znaczenie. 

rzędzie Francja wykazała tu swą lo- 

jalność wobec Polski. Tylko ci, któ- 

rzy pamiętają jaka nielojalność ist- 

niała pomiędzy najlepszymi nawet so- 

jusznikami przed wojną mogą: zrozu- 

mieć wartość tego artykułu. Już słyn- 

ny kardynał i polityk Mazarini osą- 

dził, że nielojalność jest największą 

chorobą polityki międzynarodowej. 

Lojalność Francji wobec Polski jest 

słusznem uzasadnieniem idei lojalnoś- 

ci w stosunkach międzynarodowych 

wogóle. Po tej linji kroczy i Polska w 

stosunku do swych sojuszników, jak 

Rumunja i państwa nad Bałtykiem. 
Polska również nie zboczy z drogi cał- 

kowitej lojalności sprzymierzeńczej. 

W pierwszym 

Pokojowe wieści o paktach nie- 

agresji między Rosją a Francją, Pol- 

ską, Rumunją i państwami bałtyckie- 

mi wywrzeć musiały przygnębiające 

wrażenie w ośrodkach spekulujących 

na chaos, niepokoje wojenne i zamęt 

w Europie. I rzeczywiście — nożyce 

się odezwały. Depesze z Moskwy, Pa- 

ryża i Warszawy wywołały poważne 

zaniepokojenie w Berlinie. Jeszcze 
w okresie świątecznym przedstawiciel 

„Berliner Tageblatt“ jak już. pisaliś- 
my zwrócił się do Stalina z szeregiem 
zapytań, które były wyrazem obaw 

niemieckich. Główne zapytanie od- 

nosiło się do kwestji rewizji granic, 

a mianowicie, czy nowy pakt o nie- 

agresji nie przewiduje czasem gwa- 

rancji obecnych granic polskich przez 

Rosję. Wręcz zapytany o te sprawy 

Stalin oparł się na treści projektu 

paktu i stwierdził, że pakt o nieagre- 

sji będzie zawierał zobowiązanie do 

niepodejmowania obustronnie żad- 
nych wrogich kroków w kierunku 

zmiany granie lub naruszenia niepo- 
dległości. Natomiast Rosja nie będzie 
gwarantowała granic Polski tak samo, 
jak Polska nie ma zamiaru gwaranto- 
wać granie państwa rosyjskiego. 

Na marginesie tego oświadczenia 
stwierdzić można, że Polska   acz- 

kołwiek dąży wytrwale do pokojowe- 

go ułożenia stosunków z sąsiadami — 

coraz bardziej staje się sama dla sie- 

bie gwarancją dla własnych granie i 

niepodległości. J. S. 

Rokowania polsko-sowieckie 
o pakt nieagresji zbliżają się 

ku końcowi. 

Jak donosi berliński koresponden/ 

„United Press* jakoby z miarodaj- 
nych źródeł, rokowania polsko-sowiee 
kie-w.sprawie paktu o nieagresji zbli. 
żają się ku końcowi. Co do ważniej- 
szych punktów uzyskano już wzaje- 

mne porozumienie i pozostaje do uz- 
godnienia tyłko kilka mniej ważnych 
unktów. Spodziewać się przeto na- 
eży, że umowa będzie parafawana 

jeszcze przed 1 stycznia r. prz. 

W najbliższych dniach opuszcza 

Moskwę poseł polski p. Patek i wy- 
jeżdża do Warszawy, gdzie przedsta- 
wi ostatecznie uzgodniony projekt u- 
mowy. 
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Zamach czy prowokacja G. P. U.? 
Oświadczenie Mołotowa. 

(Telef. od własn. kor. z Warszawy) 

Donoszą z Moskwy: Przed zamk- 
nięciem obrad C. 1. K'a. Mołotow wy- 
głosił przemówienie, w którem oświad 
czył, że ujawnienie planowanego za- 
machu na ambasadora japońskiego w: 
Moskwie jest dowodem, że państwa 
imperjalistyezne dążą do wciągnięcia 
Sowietów do wojny. ` 

Przemówienie to wywołało wiel- 
kie wrażenie w kołach dyplomatycz- 
nych Moskwy i potwierdza niejako 
hipotezę, że afera z wykryciem pla- 
nowanego jakoby zamachu na życie 
ambasadora japońskiego została spra 
wokowana przez GPU. 
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Nowe zarządzenia celne 
zostały już ogłoszone. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

W „Dzienniku Ustaw* z dnia 29 
b. m. zostały ogłoszone 4 rozporządze- 
nia celne, mianowicie: w sprawie zaka 
zu wwozu niektórych towarów, w 

sprawie częściowej zmiany taryfy cel- 
nej, w sprawie ulg celnych i w sprawie 
zwrotu ceł przy wywozie gotowych 
wyrobów włókienniczych. 

Zarządzenia te podyktowane zosta 
ły wydarzeniami, jakie miały miejsce 
w dziedzinie międzynarodowego obro- 
tu towarowego i zmierzają do utworze 
nia dodatniego sałda w nowym bilan- 
sie handlowym przez ograniczenie im- 
portu, oraz do ochrony produkcji kra- 
jowej. Mają nadto na uwadze zracjona 
lizowanie naszego eksportu i importu, 
oraz poparcie portu w Gdyni. 

Zaznaczyć przytem należy, że Pol- 
ska jedna z ostatnich uciekła się do 
zastosowania tych zarządzeń reglamen 
tacyjnych, zmuszona do tego polityką 
innych państw. Obecne zarządzenia są 
więc koniecznością narzuconą przez 
sytuację, jaka się wytworzyła w dzie- 
dzinie obrotu międzynarodowego. 

Rozporządzenie o zakazie przywo- 
zu niektórych towarów obowiązuje na 
przeciąg jednego roku i daje prawo 
ministrowi przemysłu i handłu zezwa- 
lania na przywóz niektórych zakaza- 
nych towarów. 

Rozporządzenie w sprawie podwyż 
szenia taryfy celnej ustanawia nowe 
stawki na szereg towarów. Rozporzą- 
dzenie o ulgach celnych dotyczy towa- 
rów nieprodukowanych w Polsce i po 
stanawia, że przy wwozie maszyn nie 
wyrabianych w kraju, a sprowadza- 
nych w celach inwestycyjnych cło ma 
być ulgowe w wysokości 35 proc. cła 
nominalnego, zaś przy wwozie maszyn 
Iniarskich nie wyrabianych w kraju 
10 proc. cła nominalnego. Wreszcie 
rozporządzenie o zwrocie ceł przy wy- 
wozie gotowych wyrobów włókienni- 
czych ustanawia zwrot opłaconego cła 
za sprowadzaną do kraju przędzę, 
barwniki i chemikalja zużyte do wyro 
bu towaru włókienniczego eksportowa- 
nego z Polski. 

Japoński min. spraw zagranicznych 
w Warszawie. 

(Teł. od własn. koresp. z Warszawn) 

Nowomianowany japoński mini- 
ster spraw zagranicznych Yoshizawa 

znajdujący się obecnie w drodze z 
Paryża do Japonji przybędzie jutro 

do Warszawy, gdzie się zatrzyma i 
dopiero dnia następnego uda się w 
dalszą drogę na Wschód. 

  

Olbrzymie zbrojenia Niemiec. 
Rewelacyjne oświadczenie członka paryskiej Akademji Nauk. 

PARYŻ, 29. 12. (Pat). Dziennik 
„Figaro* komunikuje, że wielkie po- 
ruszenie wywołała wezoraj w Akade- 
mji Nauk wiadomość, podana przez 
jednego z jej członków o usilnem 
zbrojeniu się Niemiec. 

Finansowy współpracownik pew- 
nej poważnej firmy paryskiej powró- 
cił w tych dniach z Holandji, dokąd 
jeździł w sprawach handlowych. W 
ezasie swego pobytu w Hołandji uda- 
ło mu się zebrać ciekawe hardzo da- 
ne o ruchu w fabrykach materjałów 

wojennych w Szwecji, Danji i Holan- 
dji. Okazało się, że fabryki te istnie- 
ją prawie wyłącznie dzięki olbrzymim 
zamówieniom rządu niemieckiego. 
Fabryki holenderskie, szwedzkie i 
duńskie wyrabiają w wielkiej ilości 
działa i amunicję oraz różne dodatko- 
we przedmioty uzbrojenia, które są 
natychmiast wysyłane do Niemiec. 
Niemcy za materjały te płacą w spo- 
sób regularny bez najmniejszego о- 
późnienia. 

Co mówi Vanek. 

Oficjalny komunikat M. Z.S. w Pradze 

PRAGA, 29. 12. (Pat). Według 
oficjalnego komunikatu, w tutejsze.a 
ministerstwie spraw zagranicznych 
przesłuchany został we wtorek były 
sekretarz misji czechosłowackiej w 
Moskwie, zamieszany w aferę гхеКо- 
mo przygotowywanego zamachu na 
posła japońskiego w Moskwie. 

Według tego komunikatu, sekre- 
tarz Vanek oświadczył, że wprawdzie 
zetknął się kilkakrotnie z Godickim, 
który zrobił na niego doniesienie do 
GPU., jednak nie pozostawał z nim 
nigdy w bliższych stosunkach. Pod- 
kreślił przytem. że Godieki jest tym 
samym człowiekiem, który w bieżą- 
cym roku zaplątał w podejrzaną afe- 
rę urzędnika kancelaryjnego w posel- 
«stwie czechosłowackiem w Moskwie, 

łająe go zaciągnąć do prywatnego 
mieszkania i wydobyć od niego róż- 
ne wiadomości, któreby ewentualnie 
przedstawicielstwo czechosłowackie 
skompromitowały. 

Z dotychczasowego przesłuchiwa- 
nia Vaneka wynika zatem według o- 
tiejalnego komunikatu, że to samo 
miał na celu Godieki i obecnie, a ca- 
łe jego doniesienie zostało tylko za- 
inseenizowane. W dalszym ciągu ko- 
munikat wyraża politowanie, že oti- 
cjalna sowiecka ageneja prasowa w 
sposób niepraktykowany w podoh- 
nym wypadku rozdmuchała całą spra- 
wę. 

    

  

Pensje kawalerów 
„Virtuti Militari". 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Kasy skarbowe otrzymały polece 
nia wypłacenia pensyj dla kawale- 
rów krzyża „Virtuti Militari* poczy- 
nając od 2 stycznia r. prz. 

Koncesje wódczane. 
(Tel. od własn. .koresp. z Warszawy). 

Z dniem 31 b. m. wygasa termin 
ważności koncesyj wódczanych po- 
siadanych przez osoby nieuprzywile- 
jowane t. j. nie przez inwalidów wo- 
jennych. W związku z tem ma utra- 
cić prawo na koncesje 1.300 osób 

Pierwsza połowa koncesyj wyga- 
sa z dn. 31 grudnia r. b. druga zaś z 
dn. 31 czerwca 1932 r. 

Delegat St. Zjedn. 
na konferencję rozbrojeniową. 

WARSZAWA, 29. 12. (Pat). Nor- 
man Davis, były podsekretarz stanu, 
mianowany został członkiem delega- 
cji Stanów: Zjednoczonych na konic- 
rencję rozbrojeniową. 

Prace nad utworzeniem 
opery objazdowej. 

WARSZAWA, 29. 12. (Pat). Praca 
nad uruchomieniem w nadchodzącym 
sezonie międzymiastowej opery pol- 
skiej według planu prof. Ramułta po- 
stępuje naprzód. Organizacja central- 
nej opery nawiązała kontakt z szero- 
kiem gronem poważnych osobistości 
zarówno z kół rządowych, jak i sa- 
morządowych, z bankami oraz ze Świa 
tem artystycznym. W najbliższych 
dniach powołane będą do życia w kil: 
ku miastach polskich komisje arty: 
styczne i prasowe. 

W razie zrealizowania projekt: 
centralnej opery sezon kiłku grup о- 
perowych pracujących na terenie ca- 
łej Polski trwałby w większych mia- 
stach 4 i pół — 5 mięsięcy, przy da- 
niu do dyspozycji przez odnośne ma- 
gistraty gmachów teatralnych i uten- 
sylij operowych oraz pomocy finan- 
sowej, która w większych miastach 
wynosiłaby niespełna po 300 tys. zł. 
za cały sezon. 

Sowiety rozpisują nową 
pożyczkę zagraniczną. 

(Teł. od własn. koresp. z Warszawy). 

Z Moskwy donoszą, że C. I. K. u- 
chwalił rozpisać nową pożyczkę za- 
graniczną wysokości miljarda rubli 
cełem dokonania nowych inwestycyj 
dla „piatiletki“. 

Udusił żonę, 
a mieszkanie usiłował spalić. 
WARSZAWA, 29, 12. (Pat). W dniu 29. 

b. m. © godzinie 11 rano Jabłoński Józef, 
piekarz z zawodu, zam. przy ul. Zgoda 6, 
w swem mieszkaniu udusił żonę Marjannę 
przez narzucenie jej petli na szyję. Po do- 
konaniu zbrodni Jabłoński oblał mieszkanie 
naftą i podpalił, Pożar ugasili sąsiedzi bez 
wzywania straży ogniowej. Spraweę zbrodni 
aresztowano. 

Sytuacja w Peshawarze. 
PESHAWAR. 29. 12. (Pat). Sytuacja w 

Peshawarze doznała znacznej poprawy. Woj- 
ska angielskie wyeofano z miasta. Członko- 
wie organizacji „koszul czerwonych* usiło- 
wali urządzić dwa meetingi, ale zostali roz- 
proszeni przez policję, przyczem około 20 
osób zostało rannych, a 4 zabite. Ogółem 
liczba aresztowań na prowineji sięga 763 
osób, w tem 636 osób aresztowano w Pesha 
WaAFZE. 
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Zamknięcie sesji C.K.W. Sowietów. 
MOSKWA, 29. 12. (Pat). Wczoraj 

zakończyły się obrady 2-ej sesji Cen- 
tralnego Komitetu Wykonawczego 
ZSSR. Przewodniczący Pietrowskij, 
zamykając obrady sesji, zaznaczył, ź 
rok 1932 ma dać zgórą 49 miljardów 
rubli dochodu społecznego, z czego 0- 
koło 90 proce. stanowić będzie dochód 
z przedsiębiorstw zsocjalizowanych. 
Uchwalony przez sesję budżet w wy- 
sokości 27 i pół miljarda przeznaczo- 

      

ny jest w znacznej mierze na rozbu- 
dowę przemysłu i rolnictwa. Pietrow- 
skij zwrócił się do członków Centrai- 
nego Komitetu Wykonawczego z ape- 
Jem, aby na terenie przeprowadziH a- 
gitację nietylko za wypełnieniem pla- 
nów budżetowych, .ale również za 
zmniejszeniem kosztów własnych 
przemysłu i zwiększeniem wydajności 
pracy. 

Cziczerin — włóczęgą ulicznym. 
Były dygnitarz sowiecki w skrajnej nędzy. 

Paryski „Journał* donosi, że przed paru 
dniami policja moskiewska zatrzymała na 
ulicy jakiegoś pijanego włóczęgę, którym po 
odprewadzeniu do cyrkułu okazał się były 
sowiecki minister spraw zagranicznych Czi- 
czerin. Jak wiadomo z zajmowanego ongiś 
wysokiego stanowiska został on usunięty 
przez Stalina, rzekomo za „utrzymywanie 
bliskich stosunków z rządami państw kapi- 

talistycznych*. Pozostawiony bez pracy i za- 
robku napróźno obijał progi różnych komi 
sarjatów prosząe, chociażby © najskromniej- 
sze stanowisko, aż wkońcu popadł w ostat- 
nią nędzę i rozpaczeny zaczął naumór pić. 

Po wytrzeźwieniu w eyrkułe Cziezerin zo 
stał zwolniony. Jaki zaś los spotka go dalej 
—któż potrafi powiedzieć. 

ATI IA TASK RST ESEE UCZE ROZ TOREBCE KIOTO SORKA STS 

Silne lotnictwo to potęga Państwa! 

Międzynarodowe pa- 
teaty i kilkudzie- 
siseioletnie do- 
świadczenia są wy- 
bitną gwarancją ja- 
kości - trwałośel 

  

WIADOMOŚCI z KOWNA 
W RZĄDZIE LITEWSKIM NIE ZAJDĄ 

ZMIANY. 

Jak podaje „Lietuvos Zinos“ (Nr. 291), 

  

prasa zagraniczna zaczęła w ostatnich cza- 
sach pisać o możliwych zmianach w litew- 
skim Gabinecie Ministrów. ..Lietuvos Zi- 
nios* się dowiaduje z miarodajnych źródeł, 
że pogłoski o zmianach nie odpowiadają pra 
wdzie. Gabinet Ministrów do dymisji się nie 
podawał i nie zamierza się podać. Los Gabi- 
netu wyjaśnił się jednocześnie z wyborami 
prezydenta. 

PRZYJAZD ARTYSTÓW WILEŃSKICH. 

Jak podaje „Lietuvos Aidas“ (Nr. 290), 
przybyli do Kowna w dniu 20 grudnia goś- 
cie z Wilna: rzeźbiarz Rafał Jachimowicz i 
malarz Kajruksztis. Zamierzają oni zorga- 
nizować w Kownie wystawę swych dzieł. 

  

   

  

  

WYSTAWA MALARZY WILEŃSKICH. 

gmachu Unwersytetu, 
ała otwarta wystawa 

malarzy litewskich. zamieszkujących w Wil- 
nie, W wystawie biorą udział W. Kajruk- 
sztis, B. Macutkiewicz, W. Grema, J. Maczu 
lis; A. Butkunas oraz rzeźbiarz B Jachimo- 
wicz. Ogółem wystawiono 120 eksponatów. 

Katastrofa na morzu. 
HELSINGFORS. 29. 12. (Pat). Parowiee 

žiūski „Orion“, dążący z Rouen do Helsing- 
forsu, uległ katastrofie wpobližu wybrzeža 
Finlandji z powoda silnej mgły. 10 ludzi za- 
łogi i jednego pasażera wziął na pokład sta- 
tek, który podążył na ratunek. Pozostała 
załoga w liczbie 9 osób, między któremi znaj 
dowal się kapitan i dwaj oficerowie, wsiać- 
ła do łodzi ratunkowej, należącej do okrętu, 
który przybył na ratunek. Wkrótce jednakże 
łódź tę z powodu mgły stracono z oczu. Do- 
tychezas © losach rozbitków nie nie wiado- 
mo. 

    

  

Gietda warszawska z dnia 29.XII. b.r. 

WALUTY | DEWIZY: 
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Ciągnienie 14 i 15 stycznia 
Polska Loterja Państwowa daje 
największe szanse wygrania bo 
połowa losów wygrywa 

Kolektura Loterji Państwowej 

„LICHTLOS“ 
WILNO, WIELKA 44, 
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Kurs misyjny, czy kurs demagogii? 
Jeden z naszych czytelników nadsyla 

nam. poniż „artykuł, rzucający snop 
światła na „katoliecką* robotę pewnych 
kół duchowieństwa,  wysługują h stę 
połitycznym hasłom i celom endecji. (Red) 

  

  

  

Dnia 14 b. m. w sali Chrześcijań- 
skiego domu ludowego został otwarty 
6-dniowy kurs misyjny, urządzony sta- 
raniem pobożnego Stowe zenia dla 
Misyj wewnętrznych Archidjee 
Wileńskiej. 

Utworzenie takiego kursu każdy 
z prawdziwie. wierzących katolików 
powitał chyba z radością. bo wszak 
jest to w Wilnie tak rzadka możność 
odmówienia w pamięci albo i.łepsze: 
go poznania nauki Kościoła katolic 
kiego. Klo jednak z taką myślą szedł 
na owy kurs — tego spotkał przykry 
zawód: bo w 50 procentach wykłady 

  

      
  

    

  

były świadectwem. że chodzi tutaj nie 
o poglebienie śród słuchaczy doktry- 
ny katolickiej, nie o żadną walkę z 
sekciarstwem lecz o rozszerzenie 
wpływów endeckich. Cechowały tem 
wykłady ks. kan. K. Lubiańca. 

Nie chcąc być gołosłownym, .po 
zwołę sobie streścić jego wykłady. 

Dnia 14.XII p. t. „Zasady ogólne 
walki z sekciarstwem i bezbożnict- 

wem. Temat bogaty lecz w jaki spo- 

sób został przez prelegenia wyzyska- 
ny. Ot, trochę genezy działających 

na terenie archidjecezji sekt; jak: ho- 

durowcy, baptyści, badacze Pisma 
św etc.. trochę statystyki, lekkie po- 

trącenie o dogmatykę sekt. Natomiast 

ani jednem słowem. prelegent nic 

wspomniał o dogmatyce porównaw: 
" czej katolickiej z sekciarską, o sposo- 

bach walki z sekciarstwem przez 050- 

by świeckie, nie podał żadnych środ- 

ków zaradczych. Ale zato aż 15 razy 

zaakcentowano, że obecny rząd po- 

piera sekciarstwo (jakkolwiek to po- 

- parcie nie wychodzi poza ramy mi- 

nimum praw, przysługujących każde- 

„mu obywatelowi). W akcentowanii 
owego poparcia chyba kryje się chęć 
oczyszczenia siebie przed społeczeń- 

stwem katolickiem z zarzutu ciemno- 

ty religijnej katolików archidjec. wi- 

leńskiej — ciemnoty, na której żeruje 
śród katolików sekciarstwo nie znaj- 

dującę większego przeciwdziałania ze 

strony duchowieństwa zajętego w 

przeważnej swej części nie pracą ka: 
łolicką a endecką. - 

Dnia 17.XII wykład o socj 
i komunizmie, dający się stre 
słów „nie byłoby socjalizmu i komu- 

nizmu gdyby rząd popierał a nie zwal- 
czał Kościół”. Nie porusżył prelegent 
uni kwestji pracy i kapitału, nie była 
tam wspomniana wiekopomna en- 
cyklika „Rerum novarum*, natomiast 

były napaści na rząd, które wywołały 

uwagę jednej „Józefoweczki” — „gło- 
waliśmy na jedynkę —- teraz ma- 
„kę 

Dnia 18.XII wykład p. t. „Prawo- 

sławje a jedność Kościoła”. Wykład 
zawliierał trochę o organizacji Kościo-. 
ła prawosławnego, trochę o dogmaty: 
cv, a resztę czasu zajęło biadanie, że 

„rząd popiera prawosławje, że wypła- 
ca na potrzeby Cerkwi rocznie aż 
2: miljonów złotych (co wynosi 
około 84 gr. rocznie na głowę każde- 

go prawosławnego — przyp. autora), 

że nie pozwala odebrać od prawo- 

sławnych b. dóbr kośścielnych. Sło- 
wem i tutaj zawinił Rząd. 

O innych wykładach (X. kan. Że- 
browskiego, p. Pistoła) można. po- 
wiedzieć, że były opracowane wzo- 

iš A ANYA 

WAGI dziesiętne i stołowe 

E PARNI Ki i gniotowniki do kartofli 

SIEKACZE, szarpacze i śrótown 

SIECZKARNIE ręczne i konne 

poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Е Wilno, ui. Zawalna 11-a. 
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rowo i dla katolika dały dużo cieka- 
"wego. 

Przechodząc do oceny samych kur- 
sów mimowoli nasuwa się pytanie: 
komu i dla czego były potrzebne tak 
zorganizowane kursy? Bo że wykłady 
X. Lubiańca pożytku Kościołowi. ani 
katolickości ludu nie przynoszą — to 
pewna. Bo wszak najlepiej charakte- 
ryzuje stan religijny naszego spółe- 
czeństwa odezwanie się w czasie dy- 
skusji — pewnej inteligentnej pani 
„my Świecka inteligencja nie jesteś- 
my w: stanie bronić się przeciwko teo- 
zofji, sektom etc. ho... nie znamy ka- 
tolickich prawd wiary (to mówi wie- 
rząca inteligencja, a cóż dopiero lud?) 
A ludowi podaje się zamiast wznios- 

  

   

łych katolickich prawd ciemnotę nie-. 
zręcznie zafarbowaną endecką dema - 

gogją. 
Ciekawem jest to, że na wykładach 

byli obeeni. i x: metr. Jałbrzykowski 
i x. bisk. Michałkiewicz i ani jednem 
słowem nie reagowali na „nauki* x. 
kan. Lubiańca: Ostoja. 

  

  

  

  

RVR J EE 

Na Dalekim 

WIBKENSKI 

Wschodzie. 
Skład nowego rządu chińskiego. 

  

ANKIN, 29. 12. (Pat). Ukazały 

się urzędowe nominacje członków ne. 
wego rządu. Sprawy zagraniczne ohb- 
jął Czen, finanse Huang-Han-Liang, 

wojnę Hoing-Czing, sprawy wewnętrz- 
ne Li-Wen-Fan. Na szefa sztabu ge- 
neralnego zamianowano gen. Czu-Pei- 
Teha. 

Japończycy ściągają do Mandżurji nowe oddziały wojska. 

MOSKWA. 29. 12. (Pat). Korespondenei 
sowieccy donoszą, że dnia 26 b. m. przybył 
do Czin-Szin nowy eszelon wojsk japońskich, 
mianowicie jeden bataljon w składzie paru 
kompanij piechoty i baterji artylerji. ^ 

Wobec otoczenia stacji kolejowej poste- 
runkami wojskowemi, ścisłe obliezenie. sit 
japońskich, które w ostatnich dniach ściąg- 
nięte zostały w okolicy Czin-Szin, jest nie- 

możliwe. 

Posuwanie się wojsk. japońskich. 

MOSKWA, 29. 12. (Pat). Korespon 
denci sowieccy podają, że wojska ja- 
pońskie przekroczyły rzekę Lao i do- 

tarły do miejscowości Tanczuonte, po- 
łożonej na północ od Inkou. 

Sytuacja pod Czin-Czou. 

MOSKWA, 29. 12. (Pat). Sytuacja 
w rejonie Czin-Czou przedstawia się, 
według doniesień korespondentów 

sowieckich, w dalszym ciągu groźnie. 
Z jednej strony sztab japoński prze- 

„prowadza w tym rejonie koncentrację 

swych sił, z drugiej — dowództwo 
chińskie czyni przygotowania do od- 
rzucenia ewentualnego ataku japoń- 
skiego. W. akcji antyjapońskiej za- 

pewnili swój udział wszyscy prawie 
gubernatorowie chińscy. . : 

Przed konferencją reparacyjną. 
Termin zwołania konferencji. 

LONDYN, 29. 12. (Pat) Panuje tu 
przekonanie, że konferencja w spra- 
wie odszkodowań odbędzie się w 
Lozannie, a nie w Hadze, ze względu 
na sesję Rady Ligi Narodów i na kon. 

Kwestja udziału St. 

NOWY YORK, 29. 12. (Pat). Jak 
donosi „„New-York Times“, po diuž- 

szej konferencji, w której brali udział 
prezydent Hoover. Stimson i Mills, w 

ferencję rozbrojeniową, które odbę: 
dą się w Genewie. Prawdopodobnie 
konferencja w sprawie odszkodowań 
rozpocznie się 18 lub 20 stycznia ro- 
ku przyszłego. 

Zjedn. w konferencji. 
niektórych kołach rządowych zapa- 
nował pogląd, że nieprzychylne stano - 
wisko kongresu nie przeszkodzi rzą- 
dowi postanowić, że Stany Zjednoczo 

Centrolew przed sądem. 
Przemówienia adw. Barcikowskiego i Landau'a. 

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

Dziś w procesie Centrolewu przemav 
adwokaci Barcikowski — obrońca osk. D 
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stka i Landau — obrońca osk. Ciołkosza. 
Mowy ich były jedak nudne i nieciekawe. 

  

| UROCZYSTE POWITANIE NOWEGO ROKU 
urządza 

„RESTAURACJA ZIEMIAŃSKA” 
MICKIEWICZA 9 

Moc niespodzianek. Upominki dia Pań. 

Przyjmujemy zamówienia na pozostałe stoliki. 

Równocześnie składamy Sz. Klijenteli życzenia Noworoczne. 

| 

| 
| Sała udekorowana. 

| 
Sprawa „uregulowania 

przez rząd litewski pożyczek 

przedwojennych w Wileńskim 

Banku Ziemskim. 

„Dzień Kowieński* pisze: Ze źró 

deł poinformowanych dowiadujemy 

się, że rząd litewski zamierza przysta- 

pić do uregulowania sprawy pożycz ek 

zaciągniętych przed wojną w Wileń- 

skim Banku Ziemskim. : 

Za podstawę do ustalenia wyso- 

kości obciążenia zastawionych nieru- 

chomości w danej chwili będzie się 

brało pierwotną sumę, figurującą w 

księgach głównego rejenta. Przed- 

wojenny rubel ma się równać jedne- 

mu litowi. Po dodaniu jednak do su- 

my długu procentówi i kary za nic- 

placenie rat od r. 1914 až do chwili 

obecnej (obliczanych . na podstawie 

pewnej wspólnej dla wszystkich dłu- 

żników formułki) pierwotna suma 

wzrośnie mniej więcej trzykrotnie. 

Ponieważ rząd ZSSR na mocy tra- 

ktatu pokojowego z r. 1920 przekazał 

  

0 nowy system w szkole ludowej. 
i Poniższy artykuł zamieszczamy jako 

dyskusyjny (Red.; 

Na łamach prasy stale spotykamy 

artykuły, wołające o reformę szkoły. 

Coś jest nie w porządku. Ale to „coś * 

łak już się z nami zżyło, stało się nie- 

jako składową częścią naszego orga- 

nizmu, o której nie możemy rozsąd- 

nie myśleć ani też zdać sobie dokład- 

nie sprawy, by w konsekwencji przy- 

stąpić do ulepszenia. Nie chodzi mi 

o treść szkoły, ani też o sposób prze- 

kazywania tej treści młodej genera- 

cji. Chcę mówić o war nkach, w ja- 

kich szkoła wiejska dziś się znajduje 

io praktycznym sposobie wyjścia z 

niedociągnięć obecnego systemu. 

    

Od tylu lat płyną skargi nauczy- 

cielstwa na lud wiejski, który „nie 

posiada zrozumienia dla oświaty”. 

Każdy wrzesień i październik (jesień, 

maj i czerwiec (wiosna) przynosi ty- 

siące wezwań, protokółów i kar na 

rodziców za lekceważenie 'obowiąz- 

ku Szkolnego. I tak wciąż w kółko. 

"Te miesiące od wieków przynosiły i 

będą przynosić pustki w ławkach i 

rozgoryczenie nauczyciela, który for- 

malnie „naucza* ale faktycznie da- 

leko odbiega od swej roli. Musimy na- 

reszcie z tem skończyć. Warunki ży- 

cia wiejskiego od setek lat i jeszcze 

po setki lat będą w swej integralnej 

treści niezmienione. Nauczyciele bę- 

dą ciągle marnowali energję. będą 

w ciągłym konflikcie z domem dziec- 

  

ka. Nic dziwnego; lud wiejski spra- 

wy te inaczej ujmuje i za wykonaną 

na nim egzekucję podatkową, klmie 

tego najbliższego. 
To samo jest i z nauczycielem gdy 

- w ostateczności ucieka się do wezwa- 

nia i protokółu. I jak ten człowiek 

może społecznie potem pracować” 

Czy może zająć się pracą, wymaga- 

jącą dobrych stosunków ze społeczeń. 

stwem? O. nie! W tych miesiącach 

nauczyciel jest tylko urzędnikiem, po- 

„licjantem, sekwestratorem i najwięk- 

szym wrogiem domu dziecka. W tych 

miesiącach najwięcej przekleństw 

rzucają rodzice na szkołę i nauczy- 

ciela. Nauczyciel gdy zacznie karać. 

staje się największym tyranem, per 

fidnym judaszem i t. d., i t. d. 

Zimą pracował z dorosłymi, spo- 

tykał się z rodzicami i- serdęczńie гох- 

mawiał, był doradcą i „dobrym anio- 

žem“, potrafił zrozumieć A wniknąć 

w życie i troski każdego gospodarza. 

Zimą wysłuchał tyle skarg, nawet ty- 

le łez w oczach mężczyzn rolników 

stojących w obliczu licytacji swych 

nieruchomości, Pocieszał, tłumaczył 

o ciężkich czasach, był Świadkiem 

sprzedawania jedynego wieprza, by 

za otrzymane złotówki opłacić cz 

podatków, część odsetek zaległych za 

pożyczkę zaciągniętą przed dwoma 

laty w Kasie Stefczyka. A na wiosnę 

ten sam nauczycieł, ten serdeczny 

przyjacieł wysyła bęzskutecznie we- 

  

ŻARZĄD. 

rządowi litewskiemu wszelkie swoje 
uprawnienia na terytorjum Litwy, jax 
odziedziczone po rządzie cesarskim, 
tak wynikające z dekretów Rady Ko- 
misarzy Ludowych ZSSR, rząd lHtew- 

ski na mocy dekretu o nacjonalizacji 

banków i wywłaszczeniu ich kapita- 

łów na rzecz państwa uważa się za 

jedynego prawnego właściciela wszy- 

stkich sum, pożyczonych przed wojna 

z Banku Wiłeńskiego. 
Ponieważ się uważa, że poszcze 

gółne części wywłaszczonych mająt- 

ków. nie są równej wartości (centra. 

mają ziemię lepszą), Zarząd Reformy 

Rolnej na mocy ustawy z r. 1926, 

danej za czasów ministra 

  

Krupawi- 

czusa, ustali część długu, którą wypa- 

dnie spłacać właścicielom nierozpar 

celowanych „nietykalnych norm*. 

Zanim zostanie wydana ustawa, 

niektórym właścicielom ziemskim wy- 

padnie doraźnie się zwracać w tej 

sprawie do Ministerstwa Skarbu i Za- 

rządu Reformy Rolnej, np., gdy be- 

dzie chodziło o uzyskanie pożyczki w 

Kowieńskim Banku Ziemskim. 

zwania i kary za opuszczanie 

szkolnych. A jaka z tego kor 

Te same pustki i prócz tego niena- 

wi Czy to skutkuje, czy: możemy 

przekształcić _ „naturałny porządek * 

wsi i dostosować do sztucznego sy 

słemu szkolnictwa? 

Sposób życia wiejskiego wytworzył 

różne rodzaje pracy i jedno zasadni- 

cze zajęcie ze względu na swój cha- 

rakter rzucił na barki dzieci. Mam 

na myśli paszenie bydła. I nie tu nie 

zrobimy, bo nawet z każdym rokiema 

jest gorzej, gdyż komasują się, a sa- 

modzielna gospodarka kołonisty nie 

da się wyobrazić bez pomocy dzieci. 

(We wsiach paszenie odbywało 

kolejno na wspólnym terenie, na ko- 

lonjach tego zastosować nie można 

ze wzgłędu na rozległość gospo- 

darstw). 

Obowiązkiem naszym jest zasła- 

nowić się nad podstawami gospodar - 

ki państwowej i raz na zawsze zro- 

zumieć, że tyłko wówczas wyjdziemy 

z trudnej sytuacji gdy koncepcje my- 

śłowe zrealizówane w systemy doslo- 

sujemy do warunków i 

Cóż daje obecny system szkolnie- 

twa, chociażby pod wzgłędem peda- 

gogicznym? Czy nie wyrabiamy przy- 

zwyczajenia do lekkiego traktowania 

swych obowiązków względem insty- 

tucji państwowej, jaką jest szkoła, 

a wślad za tem. czy to się nie odbije 

w stosunku do innych instytucyj pań- 

stwowych? Czy to wychowuje obo- 

wiązkowego karnego obywatela? Nie? 

Wyrobimy tym systemem nieposza- 

dni 
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ne wezmą udział w konfereneji repa- 
racyjnej w razie, jeżeli rząd uzna, że 
będzie to należytą gwarancją ochro- 
ny interesów amerykańskich. Jeżeli 
konferencja ograniczy się jedynie do 
kwestji reparacyjnej, jest rzeczą mo- 
żliwą, że Stany Zjednoczone będą re- 
prezentowane przez nieoficjalnego ob 
serwatora. Gdyby jednak konferencja 
przyjęła szersze rozmiary i przek- 
ształciła się wi ogólną konferencję go- 
spodarczą, prawdopodobne jest, że 

kwestja wysłania reprezentanta urzę- 
dowego będzie wzięta pod uwagę. 

St Zjedn. nie wezmą udziału 
w konferencji. 

WASZYNGTON, 29. 12. (Pat). Pod- 

sekretarz skarbu Mills oświadczył, że 

Stany Zjednoczone nie zostały nawet 

w formie nieoficjalnej zaproszone do 

udziału w konferencji w sprawie od- 

szkodowań, a gdyby zaproszenie ta- 

kie nadeszło, odpowiedzialyby od- 

mownie. 

Wszyscy ich krzywdzą... 
Żałośliwy głos pisma niemieckiego. 

BERLIN. 29. 12, (Pat). Wiadomość o sta- 
nowisku urzędowych kół amerykańskich w 
sprawie zwołania międzynarodowej konfe- 
rencji reparacyjnej wywołuje rozczarowanie 
w prasie niemieckiej. * 

Socjalistyczny „Verwaert's podkreśla, že 
Ameryka zwraca się do państw europejskich 
tylko z dobremi poradami, uchyłając się 
stale od aktywnej interwencji. Amerykanie 
może wmawiają sobie, że przez stanowczą 
odmowę skreślena długów wojennych od- 
dają Niemcom przysługę. W. Niemczech tyl- 
ko ludzie o mentalności dzieci w sprawach 
politycznych mogą: się cieszyć, ilekroć Ame- 
rykanie zwracają się z nieprzyjaznemi sło- 
wami przeciwko Francji. W praktyce de- 
monstracje tego rodzaju wychodzą zawsze 

na szkodę narodu niemieckiego. 
To samo dotyczy owego słynnego wypadu, 

podjętego przez sen. Boraha przeciwko trak- 
tatowi wersaliskiemu. Jedynym konkretnym 

wynikiem tej deklaracji było narazie utrud- 

żliwości rewizji. Cóż nam przyjdzie 
z tego, jeśli Borah i inni głoszą ustawicznie, 

że powinno się darować Niemcom ciężary 

reperacyjne, a jednocześnie dodają, że © 

skreśleniu lub choćby zmniejszeniu długów 

francuskich i angielskich nie może być wca- 

łe mowy? Praktycznie oznacza to tylko 

wzmocniene oporu Francji przeciwko skreś- 

  

„Teniu odszkodowań. 

REALS 

Premjerostwo Prystorowie 

w Druskienikach. 

Jak się dowiadujemy, p. premjer 
Prystor z miiłżonką Święta Bożego 

Narodzenia spędzili w Druskienikach. 

у 

nowanie prawa, nieposzanowanie 

wszystkich instytucyj państwowych 
Obniżamy autorytet szkoły. Jakież 

więc jest na to lekarstwo? Nie mam 

na myśli skracania roku szkolnego 
w szkołach ludowych jeszcze o 4 mie- 

siące, ale musi być różnica między 

rokiem szkolnym w mieście i na wsi. 

Odmienne warunki bytu tego wyma 

gają. Musimy wyeliminować z roku 

szkolnego wrzesień i czerwiec. Wy- 

maga to dobro szkoły i wogóle ośw 

ty. Ten sam program, gdy nauczyciel 

rozpocznie realizować gdzieś koło 10 

października, a skończy kolo 29-40 

maja, da więcej wyników, bo praca 

będzie systematyczna» rozkład pr 

stosowany do faktycznych miesięcy 

nauki. ; 
Po takiem skróceniu r. . nau 

czyciel będzie mógł wymagać 0bo- 

wiązkowego stawienia się młodzieży 

do szkoły w łerminie i pewien jestem, 

że rzadkie będą wypadki opuszczania 

lekcyj gdzieś koło Bożego Narodze- 

nia. bo jeżeli dziś zdarza się to bar- 

dzo często, to dzieje się to dzięki na- 

wykom z okresu wiosny i jesieni. 

Jakie z tego dalsze płyną prakty- 

czne korzyści dla oświaty? Kosztera 

skrócenia roku szkolnego musimy 

przedłużyć obowiązek szkolny, a wy- 

kładnikiem roku szkolnego stanie się 

nie iłość lat dziecka, lecz pewna okre- 

Śłona ilość wiedzy, np. wiek szkolny 

kończy się wówczas, gdy dany osob- 

nik skończy z wynikiem pozytywny:n 
szkołę, jaka w danym okręgu szkol- 

nym istnieje. Unikniemy w ten spo- 
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GOŚĆ W DOM — PAPIEROSY NA STÓŁ 

wie o tem każdy Pan Domu.i każdy gość... To spotęgowane 
palenie w czasie świąt wymaga zapasu dobrych papierosów. 

EGIPSKIE SPECJALNE, GABINETOWE, DAMESY, 

a zwłaszcza KOLEKCJA PAPIEROSOWA godnie 

witają gości i umilają 

CENY: 

mu wizytę. Uzupełnijcie zapas! 

Kolekcja papierosowa w wytwornem opakow. po 200 Szt. zł. 33 

Egipskie specjalne 20 

Gabinetowe . . . n „ 4 » 

Оатезу 3: «w. w 2.20 

"Nowe prądy w Oxfordzie. 

  

Oxford — najsłynniejsze obok Cambri 
miasto uniwersyteckie imperjum bryty 
go — nie oparło się duchowi ąsu i nowynt 

    

  

prądom. Kto znał to miasto, a zwłaszcza 
tę uczelnię przed tr: jestu laty, tego z pe- 
wnością uderzą dzisiaj głębokie zmiany. Tem- 
bardziej, że powszechnie się utarł pogląd 
o posuniętym aż do dziwactwa konserwatyz- 
mie Anglików. 

Wprawdzie wznosżą się jeszcze: star* gma- 
chy: kolegja, klasztory, kościoły, a ,profeso- 
rowie i studeńci wciąż jeszcze antiqo more 
chadzają w tradycyjnych birelach i czarnych 
togach, Jednak nie jest już dziś Oxford uczel- 
nią dla bogatych paniczów z rodów arysto- 
kratycznych przeznaczoną. Już: nie tworzą 

słuchacze zamkniętego, uświęconego wiekową 

  

„tradycją klanu lordowskich synków, dla kto- 
rych Oxford był nietyle może skarbnicą wie- 
dzy, ile tradycyjnem, niezbędnem akcesorjum 
bon ton'u i wychowania. 

Dziś, obok młodych arystokratów i usz- 
lachconych snobów widzimy w uczelni ox- 
fordzkiej trzy zgoła nowe elementy: kobiety, 
ludzi kolorowych i robotników. Ze zgorsze- 
miem zda się patrzą strzeliste ostrołukowe 
okna starych murów na intruzów, a wiełkie 
nierówne, kamienne płyty -średniowiecznej, 
pamiętającej wiek XV posadzki drgają pod 
tupotem nóg tych wszystkich Hindusów, 
Egipcjan, murzynów i robociarzy, którzy 
"szukają tu wiedzy. % 5 

Przyznać trzeba, że staremu. kolegjium 
oxfordzkiemu, starym gotyckim budowlom 
trochę nie pasują te nowe, nawskroś współ- 
czesne twarze. Śmiesznie wyglądają w kwad- 
ratowych biretach roześmiane buzie studen- 
tek. Dziwnie odbija na tle gotyckiej wnęki 
twarz murzyna. 

.  Demokratyzacja Oxfordu postępuje w 
szybkiem tempie. Rzeszom słuchaczy już nis 
wystarczają stare budynki; przeznaczone pier- 
wotnie dla niewielkiej, ściśle określonej licz 
by osób. Kompleks gmachów uniwersytec- 
kich wciąż się rozbudowuje, Wkrótce starego 
Oxfordu szukać wypadnie wśród tych no- 
wych przybudówek, odnóg i rozgałęzień 

Najliczniej napływają na uniwersytet Ox- 
fordzki robotnicy. Słuchają oni wykładów 
w przerwach swej pracy. Rekrutują się w 
pierwszym rzędzie z pośród stypendystów 

organizacyj rzemieślniczych i zakładów o05- 
wiaty ludowej. Mają oni swe specjane sale 
wykładowe, jednak uczęszczają też tłumnie 
—za zgodą władz uniwersyteckich—na wy- 
kłady, przeznaczone dla studentów: właści- 
wych 3 

Niby panuje w starej uczelni równoupra- 
wnienie. Niby brać. akademicka starego auto- 
ramentu, za przykładem ciała profesorskiego 
odnosi się do świeżego elementu napływowe- 
go z całą lojalnością. A jednak są to dwa 
odrębne światy. Młody lord, przygotowujący 
się wzorem ojca, dziada i pradziada do zro- 
bienią. karjery „politycznej, karjery życiowej 
nigdy nie zrozumie robociarza, co tu przy- 
jeżdża z fabryki na tanim rowerze ożywiony 
myślą o interesach klasowych, o pracy dla 
ogółu, o partji. Zbyt wielka przepaść dzieli 
przedstawicieli arystokracji i przedstawicieli 
proletarjału robotniczego, by można było 
mówić o 'wspólnocie przekonań czy ideałów. 
Siłą rzeczy tworzą się dwa obozy. A który 

zwycięży? я a 
Podczas krasomówczych popisów studen- 

tów oxfordzkich w istniejącym ad hoc klubie 
debntów, młodzi prawnicy w skrojonych bez 
zarzutu strojach wieczorowych prowadzą 
namiętne, lecz utrzymane w granicach dob- 

rego tonu dyskusje i połemiki, zaprawiając 
się w ten sposób pod okiem profesorów do 
przyszyłych wystąpień politycznych. Jest to 
poźornie gra, grzeczna wymiana argumentów 
błyskotliwa djalektyka Niejako zabawa w 
argumenty i kontrargumenty. I istotnie, do 
niedawna, gdy za plecami tych młodych lor- 
dów i. baronetów stały tradycja, bogactwo, * 

  

sób ogromnej ilości „nieuków”, któ- 

rzy nieraz w oddziale drugim kończą 

czternaście lat i z pustym łbem opusz- 

czają na zawsze ławki szkolne. To 

również przyczyni się do regularności 

uczęszczania ne lekcje, bo w interesie 

gospodarza będzie leżało, by jego syn 

prędzej skończył szkołę i przystąpił 

do zajęć domowych. 

Dziś wieś już rozumie znaczenie 

oświaty lecz warunki materjalne nie 

dają możności normalnego korzysta- 

nia ze szkoły. Chęci do nauki nie brak 

dowodzą tego kursy dla dorosłych i 

świetlice. Kosztem skrócenia roku 

szkolnego  nauczycielstwo chętnie 

przyjmie 6 godzin pracy dziennie i 

tem się nie wyczerpie, mając cztero- 

miesięczne wakacje, z których jeden 

miesiąc każdy się zgodzi spędzić na 

kursie wakacyjnym, gdzie uzupełni 

swe wykształcenie i doskonale przy- 

gotuje się do pracy regularnej i sy- 

stematycznej w r. szkolnym. 
Powstaje jeszcze kwestja mater- 

jalna na wypadek organizowania się 

szkół więcej klasowych. Zrobię matą. 
dygresję. Przypominam sobie dosko - 

nale obserwacje poczynione w dywi- 

zyjnej szkołe podchorążych w Grod 
nie. Szkoła ta została zorganizowana 

w ośrodku linjowym poto, by przy- 

szły oficer rezerwy poznał psychikę 

podwładnego mu w przyszłości żoł- 

nierza i by wiedział co może wyma- 

gać od niego w czasie wojny. Wojna 

przyszła (bodaj jej nie było!) wyma- 

gać będzie zarówno od dowódcy jak 

i od wykonawcy jego rozkazów wy- 

szt. 4 zł. 

  

wychowanie, poczucie przedownictwa w na- 
rodzie — była to raczej zabawa. Obecnie, 

gdy jedna po drugej walą się w proch owe 
pomocnicze wartości, gdy wali się stary pa- 
rządek rzeczy, 3 at we wstrząsach i kon- 
wulsjach zmie ku nieznanemu jutru — 
w dyskusjach i polemikach akademickich 
wychowanków uniwersytetu. oxfordzkiego 
czai się jakgdyby lęk, jakgdyby niepewność, 
czy ta.gra słów nie stanie się jutro grą o 
egzystencję, narzędziem walki już nie o prze 
downictwo, a poprostu o utrzymanie się na 
powierzchni. Zwłaszcza, że w oczach siedzą- 
cych obok kolegów w błuzach robotniczych 
błyska coś jakby wyzwanie, jakby szyderst- 
wo, Twarde spojrzenia, jak twarde ich dłonie 
wprost od pracy, jak twarda dola tych lu- 
dzi, co ich zahartowała w walce-o byt są aż 
nadto wymowne. + 

W murach starej uczelni nurtują nowe 
prądy. Oxford się modernizuje. J-ski. 

SPORT 
Zaszczytny wynik drużyny polskiej. 

KATOWICE. 29. 12. (Pat). W dniu 2% 
b. m. wieczorem odbył się tu rewanżowy 
mecz w hokeju na lodzie między reprezen- 
taejami Kanady i Polski. Mecz odbył się w 
warunkach terenowych i, atmosferycznych 
niezwykle trudnych, które ujemnie wpły- 
nęły na poziom gry. Połacy pozbyli się nie- 
dzielnej tremy, grali swobodne i z wielką 
ambicją. Byli lepsi o klasę i stanowili dru- 
żynę najzupełniej równorzędną z Kanadyj- 

czykami. Wynik meczu 1:0 dla Kanady (w 

tercjach 0:0, 0:0, 1:0) jest rewełacyjnym su- 

kcesem Polaków, dotychczas bowiem Kana- 

dyjczycy w czasie swego turnee po Europie. 

dopiero po raz drugi wygrali w tak nikłym 

stosunku cyfrowym. W drużynie polskiej 

najlepsza obrona z Sokołowskim i Maue- 

rem. W ataku wyróżnił się Krygier. Widzów 

   
      

          

«10 tysięcy. 

BEZPŁATNY WSTĘP NA ŚLIZGAWKĘ DŁA 

MŁODZIEŻY SZKÓŁ POWSZECHNYCH. 

Aby dać możność korzystania ze ślizgawki 

młodzieży szkół powszechnych w Wilnie 

Kierownictwo Parku: Sportowego młodzieży 

szkolnej im gen. Żeligowskiego. podaje da 
wiadomości pp. kierwoników szkół powszech- 

nych, iż od dnia 8 stycznia 1932 r. codziennie 

(prócz dni świątecznych) od-8 do 11 rana 

udziela bezpłatny wstęp na Šlizgawkę z ka- 

rzystaniem z 20 par łyżew dla grup młodzie- 

ży wprowadzonych pod opieką nauczyciela-ki 

danej szkoły. > 
Podczas ćwiczeń będą nadawane radjo- 

koneerty: 

WŚRÓD PISM. 
Ukazał się podwójny zeszyt „Tygodnika 

Ilustrowanego“ (Nr. 51—52). Fełjeton J. 
Janowskiego o Tetmajerze zawiera charakte- 

rystykę wspaniałego eposu „Na Skalnem Pod 

halu*. J. A. Szczepański ukazuje nam „Świat 

nieznany”, Tatry zimowe, ilustrując rzecz 

pięknemi zdjęciami. L. Pomirowski analizuje 

twórczość Conrada: „Ojczyzna i obczyzna w 

życiu bohaterów Conrada". Wł. Zawistowski 

„Po burzy — pod śświatło* zajmuje się rołę 

aktorstwa zrzeszonego w ZASP-ie w naszem 

życiu teatralnem. Wzruszające wspomnienie 

poświęca Kamilowi Mackiewiczowi Antoni 

Bogusławski oraz W. Husarski. -Sensację 

wzbudzi niewątpliwie artykuł K. Stromenge- | 

"ra „Idea postępu czy postęp idei*?. — (z 

rys. E. Kochańskiego) uwagi na marginesie 

Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie. 

Feljeton Z Lityńskiego, kronika teatralna i 

literacka, Idee i zdarzenia, odcinki belletry- 

styczne, Z pośród obfitych ilustracyj, wy- 

mienić trzeba: przedewszystkiem galerję ka- 

rykatur Edwarda Głowackiego („Aktorzy 

polscy w karykaturze”). 

ROCZEK TE SAO EET WER SOS III II III 

sokiej inteligencji. Służba wojskowa 

tego nie daje żołnierzowi a tylko u- 

czy go rozwiązywania zasadniczych 

sytuacyj zachowania się bojowego. 

Tę szybką orjentację, tę, że tak po- 

wiem, podstawową inteligencję da 

tylko szkoła. A jednak zabieramy re- 

kruta na osiemnaście miesięcy i w 

pułku w' miesiącach zimowych prze- 

rabiamy kurs zasadniczych wiadomo- 

ŚCI. 

Poco te koszta ponosi państwo? 

Czy nie lepiej będzie, gdy skrėcimy 

i tu obowiązek a właściwie rozłożymy 

go na dwa ministerstwa i te siedem 

czy osiem miesięcy rekrut poświęci 

nauce w domu, nie narażając państ- 

wa na takie ogromne koszta utrzyma- 

nia armji przez pół roku. Poczynione 

oszczędności niech państwo w części 

przekaże do dyspozycji M. Oświaty, 

a wyjdziemy lepiej na tem, bo oświa- 
tę podniesiemy do wyższego pozio- 

mu i powołany rekrut z ukończone- 
mi przynajmniej pięcioma oddziała- 

mi da materjał bardziej elastyczny 
i podatny do wyrobienia na żołnie- 
rza odpowiadającego  współczesnyia 

wymaganiom. Musimy nareszcie 0- 

trząsnąć się ze skostniałych form i 

kiedy już stąpamy po piętach zacho- 

du, zrzućmy starą szatę, przeżyte for- 

my i przywdziejmy nowy strój. 

„Trzeba z postępem naprzód iść, po 

życie sięgać nowe, a nie w uwiędłych 

laurów liść z uporem stroić głowy. 

Wł. Romanowski. 

Ayer  
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Ohydne wymordowanie całej rodziny. 
BRŽESC n/Bugiem, 29. i2. (Pat). 

"We wsi Świniowo; powiatu brzeskiego 

wymordowana została rodzina Каго- 

łuków, składająca się z 4 osób,-a mia- 

nowicie — Pawła Karołuka, jego żo 

ny oraz 2 niełetnieh dzieci. Dla za- 

tarcia Śladów zbródni mordercy pod- 

palili zabudowania Karoluka, lecz 

zwłoki nie spłonęły, gdyž zdołano je 

«wynieść w porę z palącego się domu. 

" "Natychmiast przeprowadzone do- 
<hodzenie wykazało, że zbrodni. tej 

ałopuścili się bracia Stefan i Aleksan- 

der Krawczukowie oraz Michał Du- 

dar. mieszkańcy tejże wsi. Jako po- 
wód podali zemstę za to, że Karoluk 

doniósł gajowemu 'o0 popełnionych 

przóz nich defraudacjach leśnych. 
Czynu tego zbrodniarze dokonali o 

północy po steroryzowaniu rodziny 
strzelbą. Stefan Krawczuk i. Dudar 

uderzeniami siekiery pozbawili swe 

ofiary przytomności, dobili nożami i 
dla zatarcia Śladów podpalili dom. 

Mordercy staną przed sądem do- 

raźnym. 

- $więciany. 
Z Komisji Rolnej. 

22 b. m. w Święcianach odbyło 
Komisji Rołnej i Szkoły Rol- 

miczej przy miku Powiatowym. Obradom 

Komisji przewodniczył p. starosta powiatowy 

Stefan Mydłarż, udział wzięli ńaczelnik wydz. 

rolniczego p. W. 1iawski, dyrektor O.i K 

В. р. С. Makowski oraz _12 członków Komi 

Zebrani wysłuchali sprawozdań z pracy < 

„łanu na przyszłość,, wygłoszonych p 

agronoma pow. inż. Kuryłło, lek. wet. 

yckiego, ki p. A. Perkowsk 

kier. biura 

  

W: dniu 
się posiedzenie 

          

   

  

lek- 

kokį ri 
jmiku p. Goślinowskiego. W 

«dyskusji zabierali głos członkowie komitetu, 

im. ń. p. p. Makowski, pos. Polkowski, dr. . 

iBrynk, Chalecki, Piwcewicz. Uchwałono pro- 

          

  

    
„„dzalėw rol- jekt budżetów na rok.19 

erynarji i fermy czego, szkoły rolniczej, w 
Drušciany. 

Z pogranicza. 
Wybryki bezbożników na granicy 

polsko-sowieckiej. 
W związku z okresem świątecznym: wzmo 

  

           

    

gła się w pasie pogranicznym polsko-so- 
wieckim a Miejscowi 
komunišc tatorzy, którzy 
nielegalnie przedostali się na nasz teren z 
Z. S. R. R. usiłowali wywołać wśród miesz- 

kańców pogranicza ruch antyreligijny, a 

wpobliżu Filipowa dwóch agitatorów próbo- 
wało awćt urządzić masówkę, . lecz wobec 

wrogej postawy ludności musieli: uciekać. 

Jeden z agitatorów niejaki Filipenko zo- 

stał aresztowany. ы 

    

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

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

Kino dźwiękowe 

Pogoń 
w Nowogródku 

Nowogródek. 
Życzenia noworoczne 

adla Pana Prezydenta R.P.i Rządu. 

Życzenia noweroczne dla Pana Prezyden- 

за Rzeczypospolitej, Pana Marszałka Piłsud- 

skiego i Rządu od przedstawicieli duchowień 

stwa, władz i społeczeństwa ziemi nowogró- 

<dzkiej p o. wojewody nowogródzkego p. wi- 

<ce-wojewoda Godlewski przyjmować będzie 

« dniu 1 stycznia w sali recepcyjnej Urzędu 

"Wojewódzkiego o godzinie 13. 

JAN KIEPURA i BRYGIDA HELM 
w najpiękniejszem arcydziele dźwiękowem 

„NEAPOL ŚPIEWAJĄCE MIASTO" 

Zebranie Komitetu uczczenia ks. bisk. 
Bandurskiego. 

W dniu 2 stycznia r. b. o godz. 15 w sali 
konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w 
Nowogródku odbędzie się pod przewodnict- 
wem p. o. wojewody nowogródzkiego p. wi- 
ce-wojewody  Godlewskiego przy udziale 

przedstawcieli ziemi nowogródzkiej zebranie 

organizacyjne Wojewódzkego Komitetu Oby- 

watelskiego Uczczenia 25-lecia Sakry Bisku- 

piej J. E. ks. biskupa dr. Wł. Bandurskiego. 

Lida. 
WZ AS TS 

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

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

   
Obrazki... z ulicy: 

Licho z temi porządkami domowemi i 
przygotowaniami przedświątecznemi, czło- 
iek (L zn. mężczyzna) w domu usiedzieć 
mie może, bo go przerzucają z kąta w kąt 
jak taboret albo jakiś inny kuchenny mebel, 
<z dodatkiem niezliczonych epitetów w posta- - 

i wynoś się stąd gamoniu*, „pomógłbyś- 
    

«i:: 
pró. 

"poszedłem się przejść. — Ledwie uszedłem 
iaku“ it. p. Cóż więc miałem robić? 

. parę kroków aż tu spotykam kolegę po fa- 
<chu t. zn. bezrobotnego. 

„Jak się masz Kaziu, coś taki skrzywiony, 
«a i kto nogę ci przetrącił, bo widzę że ku- 

„ Bejesz? 
  A niech to jasne p 

=ię stalo? 
Wyobraź sobie co za porządki. Idę uli- 
wtem nogi wprzód i... leżę jak długi. 

Wiesz, lubię Ślizgawki, ale nie na ulicy, i to 
jeszcze na najpryncypalniejszej. 

„Mylisz się bracie rzecze Kazio, tu jest wy- 
*ażny brak porządku. Nie wiem czyja w tem 
"wina, czy Magistratu, czy Policji, czy wresz- 
ie twoja, bo słyszałem, że piszesz do „Kur- 
jjera Wileńskiego a ani słowa o tych po- 
"rzadkicr. Któż to widział i słyszał, żeby na 
ulicy Suwalskiej tu jak się idzie od magistra- 
%u wdół do ul. Mackiewicza, gdzie jest taki 
©gromny spadek, urządzano sobie ślizgawkę 
po chodniku. Е 

Co jest? gadaj co 

szą, 

    

oraz futra i okrycia d amskie | meskłe. __      
Kazik! czyś ty zwarjował?... 

A tak, właśnie przedemną szła sobie ja- 

kaś paniusia z synkiem który ciągnął za so- 

bą sańeczki, i jak doszli do tej górki, to sy- 
nek najspokojniej siadł na saneczki i jazda 
wdół. Śmiali się z tego oboje t. j. synek i 
mamusia, a ja za parę sekund też „pojecha- 
łem* tylko nie na saneczkach.. lecz Śmiać 
się nie miałem z czego. 

No' to serwus Kazio, i uważaj żebyś je- 
szcze raz nie „pojechal“... 

Rzeczywiście brak tu porządku, bo już 
nie mówiąc że urządzanie ślizgawki na chod 
niku i to w tem miejscu (jest tam dość spa- 
dzisto), jest karygodnem, ale kawałek tego 
chodnika t. j. od rogu Suwalskiej do jezdni 
ul. Mackiewicza winien być zabezpieczony a 
zwłaszcza w czasie ślizgawic, przez posypa- 
nie piaskiem albo ostatecznie popiołem. Je- 
Śli nie leży to w kompetencji magistratu to 
policja powinna „wpłynąć* na właścicieli 
posesyj znajdujących się na tym odcinku by 
czynność posypywania tego chodnika wyko- 
nywali. Wczoraj Kazio potłukł nogę a jutro 
ktoś inny może strzaskać głowę. Przytem w 
punkcie tym mieści się piwiarnia Pielakowej, 
skąd dość często wychodzą „zawiani* goście, 
(oczywiście nie od piwaj i może być napraw 
dę nieszczęście bo pijany i tak ledwo trzy- 
mający się na nogach nie będzie zważał że 

ślisko. M-ur. 

  

BST 

RAZKIZKRAJU. 
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Bliżej wsi. 
Chyba się nie znajdzie dziś u nas 

taki człowiek, któryby nie doceniał 
ważności 'rozweju ruchu ludowego. w 
tworzeniu się silnego ekonomicznie i 
kulturalnić Państwa: Polskiego. 

Z nim bowiem idzie razem uświa- 
domienie i urobienie obywatelskie i 
państwowe chłopa, co ma. nadzwyczaj 
doniosłe znaczenie dła zespolenia roz- 
bitego przez niewolę narodu. 

Chłop, tak ze względu na liczbę, 
jak również.i charakter etniczny st: 
nowi trzon i fundament, na którym 

należy budować potęgę Państwa. 
Na zagadnienie ruchu ludowego, 

na zagadnienie społeczno-kulturalne- 
go i gospodarczego rozwoju wsi naszej 
zwłaszcza jeżeli chodzi o -Ziemie 
Wschodnie, nie można patrzeć przez 
okulary, tej czy innej grupy społecz - 
nej lub politycznej, tej czy innej sy- 
tuaeji gospodarczej czy politycznej. 

To jest zasadnicze zagadnienie Pań.- 

    

. stwowe i tak je rozumieć musimy bez 
względu na przynałeżność grupową, 
zapatrywania polityczne czy sytuację 

gospodarczą. 
W. tym: ostatnim wypadku sprawa 

wsi jest może ważniejszą aniżeliby się 
napozór zdawało: wieś nasza dobrze 
zerganizowana, rozwinięta gospodar- 
czo, o wysokiej kulturze — to niena- 

sycony rynek zbytu dla całego' szere- 

gu gałęzi przemysłu krajowego — za- 

tem rozwiązanie zagadnienia. bezro- 

bocia, uintensywnienie życia  gospo- 
„darczego Państwa i t. d. 

To są. twierdzenia, prawie pewniki 
tylekroć wypowiadane przez znaw- 
ców, ałe przyjrzymy się rzeczywistoś- 

ci na naszej wsi. 
Trzeba przyznać zupełnie bezstron 

nie, że wieś nasza w ostatnich cza 
sach posunęła się bardzo naprzód we 
wszystkich kierunkach życia, ale pra- 
ca. której to jest owocem miała i złe 
strony, które dopiero dziś w okresie 
kryzysu mszczą się bardzo. 

MW rozwoju wsi naszej dziafłały 
dwa czynniki: rozwojowe dążenie sa- 
mej wsi, oraz czynniki zmierzające do 
zespolenia jej pod każdym względem 
z całością Rzeczypospolitej. 

W pierwszym wypadku główną ro- 
lę odgrywały siły społeczne, rodzimy 
czynnik obywatelski samej wsi; — w 
drugim — zawodowi oświatowcy, Or- 
ganizatorzy, instruktorzy, oraz czyn- 
nik administracyjny. 

I tu właśnie tkwi sedno błędu: 
przewaga czynnika . zawodowo-admi- 
nistracyjnego, niedocenianie zaś spo- 
łeczno-obywatelskiego a  szczególni: 
mała intensywność inteligenck. czyn- 
nika obywatelskiego — wogóle małe - 
zainteresowanie się inteligencji pocho 
dzącej ze wsi pracą społeczną tejże 
wsi — stwarza stan nienaturalny, któ 
ry. rzecz zrozumiała, w dobie obecnc- 
go kryzysu może spowodować nieobli 
czalne szkody. 5 и 

Owoce tego, to oziębienie zapała 
nielicznych jednostek, pracujących 
społecznie, wyludnianie się a niekiedy 
całkowite zamieranie organizacyj spo- 
łecznych i gospodarczych i wogóle 
kurczenie się nadzwyczajne życia spo- 
łeczno-gospodarczego na wsi. 

Tu nie wystarczy doraźna konfe- 
rencja gospodarcza czynników rządo- 
wych czy samorządowych — tu należy 
zainicjować i przeprowadzić szeroką 
akcję społeczną wśród inteligencji po- 
chodzącej ze wsi, albo się nią intere- 
sującej w celu poznania wsi taką, jaką 
ona jest dziś i to poznania nie ze spra- 
wozdań i komunikatów prasowych ale 
tam u źródła — na samej wsi, by ra- 
zem stanąć na tym odcinku do pracy 
i nie dopuścić do zniszczenia tego do- 
robku społeczno-gospodarczego, któ- 
ry z takim trudem przez tyle lat gro- 

madziliśmy. Wiktor Kordowicz. 
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Skazanie mir. Szafrańskiego. 
Toczaca się od dwóch dni w sądzie okrę- 

sgowym rozprawa przeciwko mjr. Zygmunto- 
wi Szelidze-Szafrańskiemu i jego teściowej 
linie Zdrojewskiej wypełniła dzień wczo- 
wajszy aż do godz. 6 wieczorem. 

Nieliczni świadkowie badani skrupulatnie 
<arówno przez Sąd jak też strony, występu- 
„jące w procesie, wnoszą materjał bardzo 

sohciążający mjr. Szafrańskiego, doniedawna 
jeszcze kwatermistrza 4 p. uł., zawieszonego 
«©becnie w czynnościach służbowych z powo- 
słu całego szeregu zarzutów powstałych prze- 
<iwko niemu. 

Po wysłuchaniu zeznań, sąd, po krótkiej 
przerwie, otworzył rozprawę stron, udziela- 
Jac głosu rzecznikom oskarżenia podprokura- 
%orowi p. Achmatowiczowi i pełnomocnikowi 
powoda cywilnego mec. Leonowi Kulikow- 
skiemu. a następnie obrońcy  podsądnych 
sadw. Smilgowi. у 

Trudne swe zadanie obrońca kontynuuje 
rzez blisko dwie godziny, przekonywując, 
že oskarżeni działali w dobrej wierze. 

W stosunku do obojga podsądnych obroń 
«a prosi o wyrok uniewinniający, jednakże 
«© ileby Sąd uznał winę mjr. Szafrań- 

skiego za dówiedzioną, to przytaczając cały 
szereg okoliczności łagodzących, prosił o 
inożliwie niski wymiar kary. 

„Oskarżeni w ostatniem słowie proszą o 
LS й, 

'o odbytej naradzie przewodni: v 
sędzia O. Okulicz Słów wyrok, skłóweko 
mocą uznał iż wina dokonania inkrymino- 
wanych przestępstw osk. Szafrańskiemu zo- 
stała całkowicie udowodniona a wobec tego 
skazał go na osadzenie w więzieniu, zamienia 
Jącem „dom poprawy przez lat cztery z ogra- 

niczeniem go w prawach stanu. 

Podsądną Zdrojewską uniewinniono. 

Powództwo cywilne na rzecz poszkodo- 
wanego Ptasznika w kwocie, stanowiącej 
ekwiwalent 5.000 dol. od oskarżonego sąd 
zasądził. 

Po ogłoszeniu wyroku obecna na sali 
żona oskarżonego popadła w silny atak spaz 
matyczny, który udzielił się i uniewinnio- 
nej p. Zdrojewskiej. 

Do I sąd zastosował dotych- 
czasowy środek zapobiegawczy, t. j. j 
30.000 zł. B > 3 A 

Ka-er. 

Zamach na życie G. Kureca. 
Mniej więcej przed rokiem, bo w dniu 21 

stycznia b r. Wilno poruszone zostało wia- 
<lomością o zamachu dokonanym na życie 
«znanego przemysłowca Grzegorza Kureca 
właściciela tekturowni  „Grzegorzewo* w 
Landwarowie. 

Przestępstwa, jak się okazało dokonał by- 

ły ekspedytor fabryki Michał Bejnarowicz, 
Xutóry przy spotkaniu z p. Kurecem w przed- 
sionku, wiodącym do biura „Tektura* (ul. 
Wileńska 14) oddał do niego 6 strzałów re- 
"wolwerowych, z których jeden ugodził go w 
prawą kość policzkową. 

‚ Bejnarowicz postawiony w stan oskar- 
żenia a usiłowaniu zabójstwa, nie przyznał 
= oe e Po samego faktu, twier 

5 nie wał sobie a ш sprawy ze swego 

Sprawa ta znalazła się na wokandzie Są- 
du Okręgowego w czerwcu, lecz wyłoniła się 
wówczas kwestja poczytalności umysłowej 
oskarżonego, a wobec tego sąd postanowił 
oddać go pod szpitalną obserwację psych- 
jatryczną. ю 

Po półrocznem niemal badaniu lekarze 
orzekli iż Bejnarowicz aczkolwiek poczytal- 
ność ma ograniczoną, to jednak z czynów 
swoich zdaje sprawę i winien za nie po- 
nosić odpowiedzialność. 

Wobec takiej opinji sprawę tę ponownie 
rozpatrwał wczoraj III-ci wydział karny Są- 
du Okręgowego w składzie wice - prezesa p. 
W. Brzozowskiego oraz p. p. sędziów Cz. 
Sienkiewicza i Józefa Zaniewskiego. 

. W czasie przewodu sądowego okazało się, 
iż Kurec po rozwiązaniu umowy o pracę z 

Bejnarowiczem pozostał mu winien pobory 
za miesiąc, a jednocześnie tenże Bejnarowicz 
rościł pretensje o trzechmiesięczne odszko- 
dowanie, o co bezskutecznie upominał się 
przez dłuższy czas. 

Imni świadkowie ustalii okoiiczności przed, 
w czasie i bezpośrednio po krytycznem 
zajściu zaszłe. = 

Wkońcu biegli psychjatrzy dr. Malinow- 
ski i dr. Jankowska, po zbadaniu oskarżo- 
nego, zgodnie orzekli, iż oskarżony jest in- 
walidą wskutek doznanej kontuzji w czasie 
wojny, nadużywał alkoholu, i chory jest 
wenerycznie, co wszystko razem czyni, iż 
jest osobnikiem psychopatycznym w stanie 
ciężkim i bardzo pobudliwym. Bezwzględnie 
też działał w krytycznym momencie pod 
wpływem silnego afektu. 

Podprokurator p. Odyniec oraz pełnomoc- 
nik powoda cywilnego Kureca mec, Petru- 
sewicz. występujący o 100 zł. tytułem zwro- 
tu kosztów kuracji dowodzili, iż oskarżony 

działał z premedytacją i domagali się uka 
rania go zgodnie z konkluzją aktu oskarże- 
nia. 

Obrońca oskarżonego adw. Olechnowicz 
prosił o zmianę kwalifikacji prawnej czynu 

i zastosowanie wyroku możliwie łagodne- 
go. 

Sąd przychyłając się do wywodów о- 
brońcy uznał, iż osk. Bejnarowicz jest wi- 
nien dokonania przestępstwa, lecz pod wpły 
wem silnego wzruszenia duchowego i skazał 
go na osadzenie w domu poprawy przez 
jeden rok z zaliczeniem na poczet wymierzo- 

nej kary aresztu zapobiegowczego począwszy 
od 21 stycznia 1931 r. 

Skazanego odprowadzono do więzienia, 
gdzie odbędzie resztę kary, bowiem sprzeci- 
wu na wyrok nie zapowiedział. 

  

Ka-er. 
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Czekolada PLUTOS 

KAIR 
z owocami wschodniemi 

tabliczka 75 groszy. 
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. Chełma.p. Władysława Zajdlera zaw 

W I LE Ń S E I 

Stan zdrowia J.E. Ks. Biskupa 
Bandurskiego polepszył się. 

Jak się dowiadujemy, stan zdro- 
wia J. E. ks. biskupa d-ra Władysła- 
wa Bandurskiego uległ poprawie. 

. Przy łożu chorego czuwa nieustannie 
dr. Gojdz. 

J. E. biskup Bandurski chory jest 
na dusznicę. 

Komitet uczczenia 25-lecia 
sakry biskupiej | 

J.E. Ks. Bandurskiego 
w Chełmie-Lubelskim. 

Z inicjatywy prezesa Rady Miejskiej m. 
ązał się 

Komitet uczczenia 25-lecia sakry biskupiej 
J. E. Biskupa dr. Władysława Bandurskiego. 

Honorowe Prezydjum stanowią: Wojewo- 
da Lubelski płk. Bolesław Świdziński, J. E. 
biskup Lubelski Marjan Fulman, Dowódca 
Okręgu Korpusu Nr. Il w Lublinie gen. Je- 
rzy Dobrodzicki, Kurator O. S. L. dr. Stani- 

sław Lewicki. 
Komitt pod przewodnictwem Starosty 

Chełmskiego p. Bronisława Bagińskiego pra- 
cuje sprawnie, przygotowując uroczystość w 
Chełmie na dzień 10 stycznia 1932 roku, któ- 

rej najistotnie, częścią będzie wręczenie 

przez delegację J. iskupowi — Jubilato- 
w  adresu-hołdowniczego co będzie widomym 

znakiem hołdu mieszkańców ziemi Chelm- 

skiej, która była etapem pr: ks. biskupa 

na -szlaku jego duszpasterskiej działalnoś- 
ci: Lwów — Chełm — Wilno. 

Zapowiedziane. uroczystości 
dosny. oddźwięk wśród mieszkańców Cheł- 

ma, przechowującego żywe wspomnienia 

działalności w lałach siewoli dostojnego ju- 

bilata. В 

Portret pamiątkowy. . 

W dniu 30 grudnia b. r. przypada jubi- 

leusz 25-lecia biskupstwa głośnego patrio- 

ty i b. kapelana Legjonów ks. biskupa Wł. 

Bandurskiego. e 
W. związku z tem godną uznania jest ini- 

cjatywa Wojskowego Instytutu Naukowo- 

Wydawniczego, który wydał portret dostoj- 

nego jubilała celem rozpowszechnienia go 

wśród jak najszerszego ogółu społeczeństwa. 

Portret w rozmiarze 50X70 em. wyko- 

nany rotograwiurą jest do. nabycia we wszy- 

stkich większych księgarniach w cenie 2.56 

złotych. 

Zakaz zatrudniania pracown. 

umysł. w godz. nadliczbowych. 

Główny inspektor pracy rozesłał do in 

spektorów pracy wszystkich okręgów i ob- 

wodów okólnik, w którym poleca, by w wy- 

padkach nielegalnego zatrudniania pracowni- 

ków w godzinach nadliczbowych przy pra- 

cach bilansowych i inwentarzowych — in- 

spektorzy stosowali w całej rozciągłości kary 

administracyjne, przewidziane w Świeżo wy- 

danej noweli do ustawy o czasie pracy, któ- 

ra weszła w życie z dniem 7 listopada. 

W wypadku, gdy firma ubiegająca się o 

pozwolenie zastosowania godzin nadliczbo- 

wych, przeprowadzała u siebie redukcję na 

przestrzeni ostatniego roku, zezwolenie może 

być udzielone tylko w odniesieniu do praco- 

wników na stanowiskach kierowniczych (bu- 

chalter), siły zaś wykonawcze winny być za: 

angażowane z pośród zredukowanych praco- 

wników tej firmy. Nawet w wypadku, gdy 

firma nie przeprowadzała redukcji, powinna 

"zasadniczo przyjmować siły. wykonawcze do 

tych prac z pośród bezrobotnych; zezwolenia 

na godziny nadliczbowe mogą być udzielane 

tylko w wyjątkowych wypadkach, wymaga- 

jących specjalnego i szczegółowego uzasad- 

nienia е 

Przy opinjowaniu podań, inspektorzy pra- 

cy winni zasięgać opinji organizacyj zawodo- 

wych pracowników. 

Zmiany w ustawie o ochronie 
lokatorów. 

Ustawa o ochronie lokatorów działa już 
blisko 7 lat, od 11 kwietnia 1924 r., a w tym 

okresie ulegała już kilkakrotnej nowelizacji, 

wywołanej naglącemi potrzebami życiowemi. 

W jednym z ostatnich numerów „Dziennika 

Ustaw Rzeczypospolitej Polskiejj ogłoszona 

została najświęższa nowela do tej ustawy, do 

tyczącej interesów najszerszych kół ludności 

naszego państwa. 

Nowela obecna liczy zaledwie 3 artykuły, 

pod względem treści jest jednak bogata. 

Pierwsze postanowienie noweli dotyczy bu- 

dynków, stanowiących w dniu 1 kwietnia 

1924 r. własność państwa. Otóż budynki te 

ochronie lokatorów nie: podlegają, a osoba 

w takim budynku zajmująca lokal może być 

wyeksmitowana za wypowiedzeniem trzy, sze- 

ścio lub 12tomiesięcznem, zależnie od tego w 

jakich ratach płatne jest za dany lokal ko- 

morne. 

Drugą kwestją kapitalną, którą reguluje 

nowela jest sprawa t. zw. moratorjum mie- 

szkaniowego. Ustawa w brzmieniu dotąd о- 

bowiązującem poświęcała kwestji tej rozdział 

V, zatytułowany: „Moratorjum mieszkaniowe 

da bezrobotnych". Przepisy wymienionego 

rozdziału zarządzają odroczenie eksmisji dla 

bezrobotnych, rozłożenie zaległego komorne- 

go na raty itp. Obecna nowela stawia mora- 

torjum w płaszczyźnie szerszej, gdyż dekre- 

tuje. aby w tytule rozdziału ustawy wstawić 

słowa uzupełniające tak, aby nagłówek roz- 

działu brzmiał: „„Moratorjum mieszkaniowe 
dła bezrobotnych i w porze zimowej”. 

W myśl nowych postanowień, uregulowa- 

na zostaje kwestja eksmisji w zimie t. j. kwe- 

stja, w której istniały dotychczas okólniki 

ministerjalne, zawierające pewne wskazówki 
dla sądów, wskazówki nie mogą z natu- 

ry rzeczy zmienić tekstu obowiązującego pra- 

wa. Nowe prawo zakazuje wykonywanie eks- 
misji z 1 i 2 pokojowych lokali w okresie od 
1 listopada do 31 marca. Zakaz ten odnosi 

się jedynie do spraw o eksmisje, wytyczo- 
nych wskutek zalegania z zapłatą komornego. 

Jeśli więc przeciwko osobie zajmującej 1 po- 
kój wytoczono proces o eksmisję ż tej za- 
sady, iż wynajęty lokal obróciła np. na dom 

schadzek, to w tym wypadku nie może być 
mowy o korzystaniu z dobrodziejstwa mora- 

torjum i taka eksmisja może być wykonana 

w ciągu najostrzejszej zimy. Prawodawca 
nasz mocą postanowień noweli zapewnia -v 

zimie dach nad głową lokatorom naprawdę 
ubogim, zalegającym w opłacania komornego 
z powodu klęski bezrobocia. 

Poza wypadkiem wyżej przytoczonym, eks 
misja nie będzie wykonywana na mocy decy- 
zji sądu, jeżeli bezrobotny otrzymał pracę i 
opłaca prócz bieżącego komornego zaległe 
komorne w ratach, wynoszących 25 proc. 
bieżącego komornego miesięcznego. 

Prawo do korzystania z moratorjum mie- 
szkaniowego pozwany traci, jeżeli w tej sa- 
mej miejscowości posiada inne mieszkanie 
łub mu je dostarczono. Ostatnio zacytowany 
przepis rozumieć należy w ten sposób, iż ż4- 
dający eksmisji lokatora może pozbawić go 
możności korzystania z moratorjum mieszka- 
niowego przez dostarczenie innego lokalu w 
tej samej miejscowości. 

Interpretacyjne wątpliwości powyższych 
postanowień noweli rozstrzygnie niezadługo 
praktyka sądowa. K. KL 
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Próba demonstracji bezrobotnych. 
Wczoraj w godzinach południowych przed 

gmachem Urzędu Wojewódzkiego bezrobotni 
pozbawieni zasiłków usiłowałi urządzić de- 
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Temperatura średnia  -|- 03 C 
SH najwyfszs: —- 4° С > 

ы aajniższzi — 1° С, 

Opad w milimetrach: 6 

Wiatr przewažającyi poludn.-zach. 

'Tendencja barom.: wzrost. 

Uwagi: śnieg. 
URZĘDOWA. 

- Delegacja: „Spółdziełni* u woj. Beczko- 
wieza, Pan Wojewoda Z. Beczkowicz we 
wtorek 29 grudnia przyjął delegację Spół- 

dzielni Właścicieli Autobusów, w osobach 

prezesa p. Nowickiego -oraz pp. Jurasowa i 

Michniewicza, w związku ze zbliżającem się 

objęciem miejskich. linij autobusowych przez 

„Arbon“ i-powstalemi г tego powodu oba- 

wami co do możliwości bezrobocia wśród 

pracowników Spółdzielni. 

  

— Przygotawania „Arbonu“ do ' objęcia 

komunikacji. Jak już pisaliśmy z dniem 1 

stycznia Arbon ma objąć w Wilnie komuni- 

kacje miejską. W związku z tem do Wilna 

przybyło już 20 wozów. Pozostały tabor ma 

nadejść w najbliższych dniach. 

—"Jednólite kioski w Wilnie Na wczoraj- 

szem posiedzeniu Magistratu była m. in. roz- 

ważana oferta złożona przez Związek Inwa- 

lidów w -sprawie budowy w Wilnie jednoli- 

tych kiosków do sprzedaży gazet i papiero- 

sów. Oferenci proponują budowę kiosków 2 

betonu. Magistrat jednak po dłuższej dysku- 

sji powyższą ofertę odrzucił i postanowił 

sam we własnym zakresie przeprowadzić bu- 

dowę przyczem kioski mają być z drzewa. 

co pociągnie za sobą znacznie mniejsze ko- 

szta. 

Ogółem ma być wybudowanych 60 tego 

rodzaju kiesków. 
KOMUNIKATY. 

— Recepcja -Noworoczna w Pałacu. — w 

„ Dn. 1 stycznia 1932 r. o godz. 12.30 wojewoda 

wileński p. Zygmunt Beczkowicz przyjmować 

będzie w górnych salonach pałacu życzenia 

noworoczne dla Pana Prezydenta Rzeczypo- 

spolitej, Pana Marszałka Józefa Piłsudskie- 

go i Rządu od przedstawicieli. władz cywil- 

nych i wojskowych duchowieństwa, uniwer- 

sytetu, samorządu, stowarzyszeń i organizacy j 

społecznych oraz społeczeństwa. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 

— Szewcy protestują przeciwko otwarciu 

firmy „Bata. Jak się dowiadujemy, w Wil- 

nie nieustannie odbywają się zebrania Związ- 

ku szewców w sprawie otwartego ostatnio 

w Wilnie sklepu „Bata”, który stworzył po- 

ważną konkurencję miejscowym sklepom z 

obuwiem, przez co ucierpieli również i 

szewcy-chałupnicy. 4 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Zjazd Maturzystów Gim. im. Ad. Mie- 

kiewicza w Wiłnie. Komitet Zjazdu Maturzy- 

stów Gim. Miekiewicza podaje do wiadomo- 

ści zainteresowanych, że sekretarjat Zjazdu 

będzie udzielał informacyj i przyjmował 

składki uczęstnictwa w następujących dniach 

31 grudnia, 2 stycznia, 4 stycznia, godz. 6—7 

wiecz. w lokalu gimnazjum im. Ad. Mickie- 

wicza (Wilno, Dominikańska 3-5). 

Ż PÓCZTY. 

— Pojawienie się w obiegu fałszywych 

znaczków pocztowych. W ostatnich czasach 

zauważono rozwijającą się w zastraszający 

sposób akcję używania do opłacania kores- 

pondencji znaczków pocztowych nieznanego 

pochodzenia, znaczków fałszywych, 

nych do powtórnego naklejania względ: 

znaczków jednozłotowych, których sprzedaż 
i używanie jest wzbronione. 

W celu przeciwdziałania tej akcji Wii. 

Dyrekcja Poczt i Telegrafów wydała okėlnik, 

zarządzający, by wszelka korespondencja, wy- 

jęta ze skrzynek była badana skrupulatnie 

przez personel pocztowy. 
Powyższe środki ostrożności są tem bar- 

dziej na czasie, że w Wiedniu wykryto nie 

dawno fabrykę fałszywych znaczków pocz- 

towych polskich, których wykonanie. jest bez 

zarzutu i dopiero dokładne badania nasuwa 

ją podejrzenia co do ich autentyczności. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— NOC SZALEŃSTWA. Dnia 31 grudnia 

1931 roku odbędzie się w salonach Ogniska 

Akademickiego (ul. Wielka 24) tradycyjne 

spotkanie Nowego Roku. Każde spotkanie za 

wiera w sobie całą gamę wspomnień i no- 

wych nadziei i jak mocny burgund odurza i 

upaja wówczas, gdy humor wtóruje. 

W spotkaniu Nowego Roku humor nie 

wtóruje lecz góruje nad wszystkiemi troska- 

mi i nabiera specjalnie silnego natęženia, i 

gdzie? — w Ognisku Akademickiem wśród 

naszej braci akademickiej. Tu a nie gdzie 

indziej gorzkie łzy pożegnania Starego w ob- 

liczu Nowego Roku na poczekaniu zamienia 

się w kryształy srebrzystej kaskady śmiechu. 

Na to niesamowite szaleństwo Ciało Pro- 

fesorskie, Brać Akademicką i Jej przyjaciół 

zaprasza Ognisko Akademickie 

—- Podania o obiady ulgowe i o przyję- 

cie do domu akademickiego. Zarząd Bratniej 

Pomocy Pol. Młodz. Akad. USB. zawiadamia 

kol. kol. że podania o obiady ulgowe należy 

składać w Komisji Kwalifikacyjnej do dnia 
8 stycznia 1932 r. włącznie. 

Podania o przyjęcie do Domu Akademie- 

kiego mogą kol. kol. starszych lat składać 

także w Komisji Kwalifikacyjnej do dnia 13 

stycznia 1932 roku. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Posiedzenie Okręgowej Komisji Ziem- 

skiej. W dniach 30 i 31 b. m. odbędzie się 
dwudniowe posiedzenie Okręgowej Komisji 
Ziemskiej. Na porządku dziennym znajduje 
się szereg spraw serwitutowych i scalenio- 
wych. 

: ZABAWY. 
— Resursa Rzemieślnicza zaprasza swych 

członków i sympatyków na: 
1) Wieczór Sylwestrowy — dnia 31 grud- 

ia początek o godzinie 9 min. 30 wiecz 

! 1 КО 
górnoś ląski 
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MIEJSKA. 

monstrację W związku z tem podwojona 
posterunki policyjne. które pilnowały by spe- 
kój nigdzie nie został zakłócony 

KA 
bótkę taneczną, urozmaiconą świetną 

komed ieboszczyk Zz przypadku“ -— dnia 
2 stycznia, początek o godz. 8. 

3) Dwa widow: Jasełka w Betleem* 
— dnia 3-go stycznia o ieci. 
o godz. 7 — dla młodzieży i dorosłych. 
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"TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w Latni. „Tak się zde- 

bywa kobiety*. Dziś we środę dnia 30 b. m. 
o'godz. 8 wiecz. ujrzymy kapitalną komedję 
Verneuila „Tak się zdobywa kobiety* w re- 
żyserji i z udziałem Karola Wyrwieza. Pub- 
liczność okłaskuje zarówno wesołą. treść, do- 
skonałą grę aktorską całej obsady z p. p. Bre 
noczy, Detkowsk: Lubowską,  Bieleckim, 
Dejunowiczem, Jaśkiewiczem, oraz Wołłejką 
w rolach głównych, jak i niezwykle pomysła- 
we dekoracje W. Makojnika. 

Jutro i dni następnych o godz. 8 wiecz. 

„Tak się zdobywa kobiety". 

— Teatr Miejski na Pohulance. „Logika 
pana Baltazara*, Dziś we środę dnia 30 b. m. 
o godz. 8 w. ukaże się jedna z najlepszych 
komedyj współczesnych — „Logika pana Bał 
tazara* Leopolda Marchanda w reżyserji W. 
-Radulskiego, z niezrównanym Ciecierskim w 
roli głównej. W pozostałych rolach ujrzymy 
p. p. Łubiakowskiego, oraz Zastrzeżyńskiego. 

Jutro i dni następnych „Logika pana Bal- 
tazara” 

            

Jowa Rewja Sylwestrowa w Teatrze 

na Pohulance. W nadchodzący czwartek dn. 

31 grudna o godz. 11 min. 45 wiecz. Zespół 

Teatrów Miejskich w Wilnie witać będzie No 

wy Rok wspaniałą Rewją Sylwestrową, nad 

której przygotowaniem pracuje już oddawna, 

dokładając starań, by widowisko to wypadło 

jak najlepiej. To też program tegorocznej Re- 

wji Syłwestrowej zapowiada się wręcz impo- 

nująco. Złożą się nań melodyjne piosenki, 

najdowcipniejsze skecze i monołogi, oraz pro 

dukcje taneczne solistów i zespołu „Po-Zio- 

mek-Girls“. Pomyslowe dekoracje W. Makoj- 

nika oraz kostjumy z własnych pracowni 

przyczynią się zapewne niemało do uświet- 

nienia tego barwnego widowiska. Niemałą 

atrakcją będą zapewne produkcje myzyczne 

na dwóch fortepianach w wykonaniu J. Świę- 

tochowskiego i S. Stefańskiego, w opracowa- 

niu muzycznem J, Świętochowskiego. Reży- 

serja spoczywa w doświadczonych rękach p. 

Karola Wyrwicz-Wichrowskiego (zarazem 

konferansjera) oraz Wacława Radulskiego. 

Ceny miejsc przystępne, pozwolą każdemu 

spędzić wieczór Sylwestrowy w atmosferze 

beztroskiej wesołości, z 

— Dzieci dla dzieci. Dowiadujemy się, że 

młodzi. artyści amatorzy zachęceni: powodze- 

niem. jakiego doznało urządzone przez nich 

przedstawienie w Małej Sali Miejskiej w dniu 

8 grudnia zamierzają powtórzyć obie śliczne 

j. „Zaczarowana fujarka“ i „Zima“. baśnie t. j i 

Tym razem Teatr Miejski „Lutnia otwiera 

przed młodymi artystami swoje podwoje, a 

niestrudzeni p. p. Dziewulscy z całą ofiar- 

nością znów będą reżyserowali obie sztuki. 

Wszystkie wileńskie dzieci będą mogły być 

na tem ślicznem widowisku, które odbędzie 

się w sobotę dnia 2 stycznia 1932 roku o go- 

godznie 4 po południu. | A 

Bilety w cenie zniżonej do nabycia zaw- 

czasu w Kasie Teatru „Lutnia”. 

— p. Smirnow w Konserwatorjum. Nie- 

bywałą atrakcją dla Wilna: będzie koncert 

słynnego śpiewaka operowego Dymitra Smir 

nowa, który czarować będzie słuchaczy po- 

tęgą swego pięknego głosu. w sobotę najbliż 

szą dnia 2 stycznia o godz. 8 wiecz. w sali 

Konserwatorjum Muzycznego (Wielka 47). 

Bogaty program obejmuje najpiękniejsze 

arje o „Halka“, Eugenjusz Oniegin ё 

„Sadko“, Manon“, „Polawiacze pereł”, oraz 

: Magnani, 

  

  

Szereg pieśni Giordani, Denza, + 

Rachmaninowa. 
: 

Akompanjować będzie wybitny pianista 

Fauste Magnani. Bilety na ten interesujący 

koncert w cenie od 1 zł.;50 gr. są do nabycia 

w biurze podróży „Orbis” codziennie od go- 

dziny 9 rano do 7 wiecz. 

RADJO 
ŚRODA, dnia 30 grudnia. 1931 roku. 

11.58: Sygnał czasu, 14.10: Program dzien- 

ny. 14. Muzyka z płyt. 15.15: Kom. 15.25: 

„Mala skrzyneczka“ Koncert da mlo- 

dziežy (plyty). 16.15: Kom, sport. 16.20: „Ko- 

morka foto-elektryczna i jej zastosowanie do 

filmu džwiękowego“ odezyt. 16.40: Codzien- 

ny odcinek powieściowy. 16.50: Muzyka z 

płyt. 16.55: Lekcja angielskiego. 17.10: Fun- 

dator poznańskiej „Złotej Kaplicy" odczyt. 

17.35: Koncert. 18.50: Chwilka strzelecka. 

19.00: Przegląd prasy litewskiej. 19.15: Muzy- 

ka z płyt. 19.20: „Teatry objazdowe na kre- 

sach wschodnich* fełj. 19.35: Program na 

czwartek i rozm. 19.45: Pras. dzienn radj. 

20.00: „Koloratura a sztuka włoska”. 20.15: 

Muzyka lekka. 20.40: Koncert solisty. 21.00: 

Kwadr. liter. 21.15: Koncert. 22.10: Muzyka 

z płyt. 22.30: Kom. 22.45: Muzyka z płyt 

23.00: Muzyka taneczna. 

  

    

   

    

CZWARTEK, dnia 31 grudnia 1931 roku. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Kom. meteo*. 

12.15: Pogad. 12.35: Muzyka. 15.00: Progr. 

dzienny. 15.05: Kom. 15.25: „Wśród książek 

pogad. 15.50: Aud. dla dzieci. 16.20: Lekcja 

francuskiego. 16.40: Codzienny odcinek po- 

wieściowy. 16.50: Utwory Chopina z płyt 

gramofonowych. 17.10: „Noworoczne zabie- 

gi wróżebne* odczyt. 17.35: Koncert. 18.50: 

Kom. Akad. Koła Misyjnego. 18.55: Przemó- 

wienie Romana Pikiela, dyrektora Rozgłośni 

„Wileńskiej. 19.00: Przemówienie noworoczne 

wojewody wileńskiego p. Zygmunta Beczkn- 

wicza. 19.10: „Sylwestrowa Skrzynka pocz- 

towa Nr. 182“. 19.25: Program na piątek. 

19.30: „Co bedzie z operą w Polsce“? odezyt. 

19.45: Prasowy dziennik radj. 20.00: „Za ku- 

lisami wszechświata”* felj. 20.15: Koncert. 

21.25: Słuchowisko. 22.15: Kom. muzyka 

taneczna, przemówienie noworoczne, słucho- 

wisko. 

NOWINKI RADJOWE. 
JAK SIĘ ROBI FILMY DŹWIĘKOWE. 
Jak powstał wynalazek filmu dźwiękowe- 

go i na jakich zasadach opiera się produk- 
cja Ł zw. Talkesów opowie dzisiaj p. Wac- 
ław Staszewski, objaśniając w sposób @а 
wszystkich przystępny budowę komórki fo- 
toelektrycznej i jej zastosowanie do nowo- 
czesnego filmu dźwiękowego. 

TEATR OBJAZDOWY NA KRESACH. 
P. Zbigniew Śmiałowski długołetni, do- 

świadczony organizator życia teatralnego w 
Wilnie będzie mówił dzisiaj o potrzebie te- 
atru objazdowego dła „Kresów, . którego 
brak odczuwa bardzo dotkliwie ludność pro- 
wincjonalna. Może głos, uzasadniający konie- 
czność wypełnienia tej poważnej łuki w ży- 
ciu kułturalnem naszych miasteczek i wsi, 
nie będzie tylko „głosem wołającym na pu- 
szczy*...
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NOWOŚCI WYDAWNICZE 
Firma Św. Wojciecha wypuściła na rynek 

księgarski szereg nowości dla dzieci i mło- 
dzieży, daje się zauważyć zbytnia przewaga 
tłumaczeń w tej dziedzinie, szkoda dopraw- 
dy, mamy tylu dobrych autorów, tyle oj- 
czystych tematów, pocóż młodzież karmić 
strawą obcą i niezawsze stosowną? 

— Emilja Salgari. Dramat na Oceanie 
Spokojnym, w tłumaczeniu, niezbyt staran- 
nem Birkenmajera, to krwawy, sensacyjny 
romans, w którym pełno mordów, podstępów 
zdrad i trupów, strzelaniny, nawet ludożer- 
stwa! Czy takiemi obrazami mamy karmić 
młodych czytelników? 

— M. Reuttówna. Królewna. Powiastka o 
dobrej i szlachetnej tendencji, ale pozbawio- 
nej poczucia humoru i zabarwiona sentymen 
talizmem nad miarę. Trudno pisać dla mło- 
dzieży, ale jak to ktoś potrafi, to go czytają 
pokolenia jak np. Verne'a i Alcott. 

— Ronald A. Knox. Powieść tł. Anny 
Szottowej. Czyja Ręka? W tytule angielskim 
zaznaczono że jest to powieść detektywna z 
morałem, nic też innego nie da się o tem 
dziele powiedzieč.Došė rozwlekle ale sensa- 
cyjne. 

— Zdzisław Kleszezyński. Tyran. Powieść. 
Nakład Gebethnera i Wolffa. Warszawa. 

Miłość jest tym dobrym lub złym tyranem 
w życiu dwojga bardzo szlachetnych roman- 
tyków: pani Marty, która ma złą przyja- 
ciółkę i Stacha Grawiny, który jest jej uleg- 
łym niewolnikiem, mimo iż jego ideał jest 
najbardziej bluszczowatą kobietką pod słoń 
cem. Cała powieść tchnie wybitnie remini- 
scencjami epoki romantyzmu i okazuje się 
że auto doskonale spełnia zadanie konia — 
upiora z ballady. Udręczając się dla wypró- 
bowania swych uczuć i przez niewspółczes- 
ne skrupuły, dochodzą jednak kochankowie 
do happy end, owiani cnotą, jak zapachem 
z flakonu babek, (jakoś prababki zwykło się 
uważać za mniej cnotliwe). Znajomość pięk- 
nych zakątków zagranicznych, dróg auto- 

  

mobiłowych i subtelne wyczucie gier miłości, 
zdrada i- ryzyka, jakieś niezwykłe ciepło, 
pozbawione ironji, czyni z tej powieści nową 
kartę w twórczości autora. 

— Dr. Edward Grabowski. Rozwój za- 
ludnienia w Polsce w zestawieniu z innemi 
krajami. Wobec zbliżającego się terminu 
drugiego spisu ludności Polski, w dniu 9 
grudnia r. b., który zatrudni ogromną licz- 
bę komisarzy spisowych, pierwszy raz ma- 
jących z tą pracą do czynienia, wiełką usłu- 
gę powinna oddać popularna a ścisła bro- 
Szura znanego statystyka Dr. E. Grabow- 
skiego o zaludnieniu Polski. Porusza ona 
szereg zagadnień, z któremi komisarz spi- 
sowy będzie miał do czynienia, dobrze więc 
jeżeli zapozna się z niemi przed przystą 
pieniem do swych obowiązków. 

— H. Gheon. „Szafrz łask bożych*. Św. 
Jan Vianney, proboszcz z Ars. Tłumaczenie 
autoryzow. z francuskiego K. Bobrowskiej 
Str. 184. Cena zł. 3-—. Nakład Księgarni Św. 
Wojciecha. Poznań — Warszawa — Wilno -— 
Lublin. 

Święty Wincenty A Paulo wyraził kiedyś 
życzenie, by Śmierć zastała go słuchającego 
spowiedzi wieśniaka. W paręset lat później 
na tejże ziemi francuskiej nieuczony kapłan 
postanowił być całe życie ojcem duchownym 
gromady wiejskiej i przez pokutę i inne sak- 
ramenty wprowadzić ją na wyżyny kultury 
religijnej. Był to Jan Vianey, proboszcz z 
Ars, niedościgniony wzór duszpasterstwa 
wiejskiego, święty prostotą, święty miłosier- 
dziem, kapłan w pańszczyźnie u własnego 
ludu, szafarz skarbów, niosących życie wie- 
kuiste, taki, jakich nie miała żadna inna 
kraina, ani nie oglądała nasza epoka. 

— „Sprawy Narodowościowe*, ezasopis 
mo poświęcone badaniu spraw narodowoś- 
elowych (R. V. Nr. 4—5). Cena 8 zł. 

Ukazał się nowy numer „Spraw Narodo- 
wościowych* za mies. sierpień —- paździer- 
nik 1931 roku. Numer zasługuje na specjal- 
ną uwagę czytelników, interesujących się za- 
gadnieniami mniejszościowemi, ze względu 

  

KU R J E R w 

na szereg opracowań, które zarówno w dzia- 
le artykułowym jak i w kronice zostały za- 
mieszczone. 

P. St. J. Paprocki w artykule wstępnym 
p. t. „Ś. p. Tadeusz Hołówko wobec probłe- 
mów narodowościowych* rysuje zapatrywa- 
nia Ś. p. posła Hołówki na wewnętrzne pro- 
blemy narodowościowe Polski. Będąc jednym 
z nielicznych znawców zagadnień narodo- 
wościowych, Hołówko zdawał sobie sprawę 
z wielkiego trudu ich rozstrzygnięcia i szu- 
kał najwłaściwszej drogi dla pogodzenia in- 
teresu państwowego ze słusznemi potrzeba- 
mi kułturalno-narodowemi wszystkich naro- 
dowości Rzeczypospolitej. Jakkolwiek z do- 
brą wołą i życzliwem zrozumieniem podcho- 
dził do tych zawiłych problemów, padł ofia- 
rą zaszezepionej niepoczytalnemi rękami nie 
nawiści narodowościowej. 

P. Dr. A. Krysiński w dokończeniu swej 
pracy na: temat „Tendencyj rozwojowych 
ludności Polski pod względem narodowościo- 
wym i wyznaniowym w dobie powojennej“ 
omawia przyrost naturalny i procesy asy- 
milizacji oraz konwersji, dochodząc do bar- 
dzo ciekawych wniosków końcowych swej 
pracy. Grudniowy spis ludności może pew- 
ne korektywy do tej pracy wprowadzić, 
względnie jej słuszność utwierdzić. 

P. Dr. Jan Stankiewich w artykule p. t. 
„Czas powstania narodów białoruskiego i 
ukraińskiego" polemizuje z prof. dr. Miro- 
nem Kordubą, który artykułem, opubliko- 
wanym w „Litteraturno-Naukowym Wistni- 
ku* na temat najważniejszego momentu w 
historji Ukrainy, wywołał b. ożywioną dy- 
skusję o czasie powstania narodu ukraińskie 
go i białoruskiego. 

Kronika, jak zwykle w „Sprawach Naro- 
dowościowych* bardzo bogata. zamieszcza 
szereg interesujących danych, dotyczących 
przejawów życia mniejszości w Polsce w 
IM-cim kwartale r. b. 

W dziale zagadnień mniejszościowych na 
teresie międzynarodowym mamy omówienie 

debaty mniejszościowej na VI-ej Komisji х П 
Zgromadzenia Ligi Narodów i na 64-ej sesji 
Rady Ligi Narodów. 

Pozatem szczegółowo 

    

  

został rozważony 

L“ E NS KA 

przebieg VII Kongresu Mniejszości Narodo- 
wych w Genewie, o którego działalności 
możnaby szereg bardzo ciekawych, zasadni- 
czych wniosków wysnuć. 

W rubryce wiadomości o działalności In- 
stytutu Badań Spraw Narodowościowych, 
którego organem są „Sprawy Narodowościo. 

podany jest bez streszczenia tekst od- 
czytu, wygłoszonego na zebraniu Instytutu 
przez p. dr. Mikołaja Kowalewskiego na te 
mat „Sowiecka polityka narodowościowa”. 

Omawiany numer „Spraw Narodowościo- 
wych* zamykają recenje z wydawnictw, 
traktujących o zagadnieniach mniejszościo- 
wych. 

Pojedyńcze egzemplarze „Spraw Narodo- 
wościowych** można otrzymać we wszystkich 
księgarniach i administracji tego czasopis- 
ma: Warszawa, ul. Nowy Świat 21 m. 3, 
tel 248-74. 

  

Wzrastająca depresja i chaos gospodar- 
czy, zaogniające się wciąż przeciwieństwa 
społeczne i międzynarodowe, cały szereg ob- 
jawów, wskazujących na coraz bardziej pog- 
łębiający się kryzys ogólnej gospodarki świa- 
ta, zmuszają do poważnych refleksyj polity- 
ków — interesując jednocześnie najszersze 
kręgi łudzi myślących. 

* Wyrazem tego zainteresowania i tej pot- 
rzeby refleksji jest świeżo wydana: praca 
Artura Śliwińskiego: Na przełemie dwóch 
epok. 

Śliwiński stawia sobie zadanie uświado- 
mienia czytelnikom konsekwentnie - ujętego 
kompleksu wszystkich bolączek i zagadnień 
chwili obecnej, traktowanego — w miarę 
potrzeby — na tle wydarzeń wielkiej wojny 
i okresu, tę wojnę poprzedzającego. 

Omawia tedy Ślwiński ostatnie zdobycze 
techniki i wynikłą z nich — oraz z dążenia 
do racjonalizacji pracy — rewołucję w świe- 
cie pracy i bezrobocie. Mówi o fluktuacjach 
złota i o walce o złoto — oraz o paradoksal- 
nem wprost: zagadnieniu nędzy, wzrastającej 

przy jednoczesnem gromadzeniu się w ca- 
łym świecie nietylko zapasów — ale nadmia- 
ru bogactw — w związku ze wzmożoną, po- 
nad -zapotrzebowanie, produkcją. 

    

  

   

  

  

Przechodząc do spraw półityczno-społecz- 
nych, omiawia Śliwiński tak aktualne zagad- 
nienie „parlamentaryzmu i dyktatury”, roz- 
patruje stosunek wzajemny socjalizmu, boł- 
szewizmu i faszyzmu, dochodząc w konsek- 
wencji do stwierdzenia kryzysu — a bodaj 
zmierzchu — kultury współczesnej świata, 
stojącego „na przełomie dwóch epok". 

Praca Śliwińskiego, pisana żywo a prosto, 
winna odbić się szerokiem echem wśród wszy- 

stkich, którym przyszłość — i to już najbliż 
sza — leży, jak to się mówi na sercu. 

(Nakład Gebethnera Wolffa, cena 5 zło- 
tych). 

"TEO 
NA WILEŃSKIM BRUKU 

AWANTURA NA ULICY KOPANICA. 

W dniu wezorajszym wynikła awantura 
na uliey Kopaniea, podezas której doznała 
poważnych obrażeń 34-letnia Lija Gortung. 
Poszkodowanej udzielił pomocy lekarz po- 
gotowia ratunkowego. Bójka wynikła na tie 
eretycznem. (e). 

OFIARA CZADU NA UL. SZPITALNEJ. 

Wezoraj późno wieczorem zawezwano po- 
gotowie ratukowe na ulicę Szpitalną Nr. 8, 
gdzie uległy poważnemu zaczadzeniu 19-let- 
nia S. Machtenberg i 40-letnia M. Glebowi- 
czowa. Zawezwane pogotowie ratunkowe о- 
bie uratowało. 

OFIARA ŚLIZGAWICY. 

Wezoraj wieczorem naskutek ślizgawiey 
upadł i doznał poważnych obrażeń eieles- 
nych urzędnik magistracki Juljusz Zaborow- 
ski, Pierwszej pomocy udzeliło poszkodowa- 
nemu zawezwane pogotowie ratunkowe. (e). 

W dniu 28 b. m. autobus Nr. 38434, pro- 
wadzony przez szofera Busza Dawida (Pod- 
brzezie), ma szosie Kalwaryjskiej wskutek 
$izgawicy wjechał do rowu. Z pasażerów au- 
tobusu nikt nie doznał szwanku. Autobus nie 
został uszkodzony. 

W tym samym dniu autobus Nr. 14427, 
prowadzony przez szofera Józefa Lipnisa 

Nr. 299 (2241) 

(Archanielska 34), ześlizgnął się na ul. Mły- 
nowej wskutek nieostrożnej jazdy koło domu 
Nr. 11 z jezdni. Autobus zjechał do rynsz- 
toku, wybijając szybę w oknie domu. 

NAGŁY ZGON EMERYTA, 

Wczoraj o godzinie 2 na rogu ulicy Ś-to- 
Jakóbskiej i Dąbrowskiego zmarł nagłe 60- 
ciokilkuletni emeryt Zygmunt Kondracki za- 
mieszkały przy ulicy Mickiewicza Nr. 24. 

Zwłoki zmarłego przewieziono do kostni- 
cy szpitala $w. Jakóba do dyspozycji władz 
sądowo-lekarskich (e). 

OSZUKAŃCZA AFERA. 

Łubiński Paweł (Turgielska 2) i Kirjanow 
Grzegorz (Zarzecze 21) na podstawie fałszy- 
wych orderów, rzekomo wystawionych przez: 
Okręgową Dyrekcją K. P. w Wilnie, otrzy- 
mali w sklepie K. O. P. przy ul. Ostrobram- 
skiej 25 artykułów spożywczych na sumę 
121 zł. oraz w domu handlowym Rymkie— 
wieza przy ul Mickiewicza 9 towarów na su- 
mę 100 zł. Oszustów w dniu 22 b. m. zatrzy- 

mano. , 

ŁADNY BRACISZEK. 

Balcewiczowi Cyprjanowi (Majowa 11р 
brat jego Balcewicz Piotr skradł kostjunu 
męski wart. 50 zł. i sprzedał Wąsowiczowk 
Leonowi, zam. przy ul. Trakt Batorego 6. 

   

KRADZIEŻ GARDEROBY. 

Do mieszkania Bohdziewicza Władysława 
(Śniegowa 30) zapomocą dobranego klucza 
dostali się nieznani sprawcy i skradli gar- 
derobę i bieliznę łącznej wartości 495 zł. 

Humor. 
PRZEZWISKO. 

— No, proszę mówić! Dłaczego nadališcis- 

mi przezwisko „wyrostka robaczkowego”? 
— Ponie dyrektorze, po pierwsze jest pam 

zawsze podrażniony, a po drgie nikt nie wie, 
co pan tu właściwie robi. ile. Rire) 

    

a_a «_ | Od poniedziałku 28.Xił. 

Kia Miejskie | a 
SALA MIEJSKA 

m. Ostrobramska 5. 

CYRR WOLFSONA 
Początek o godz. 4. 6, 8 i 10 wiecz. Ceny miejsc: balkon 30 gr., parter 60 gr. Kasa czynna od 3.30 40 10 wiecz. 

Ko"certowa orkiestra pod batutą M. Salnickiego 

  

Bźwięk. Kino-Teatr 

HELIOS 
Wilożska 38, tel. 9-26 

Najgłośniejsza atrakcja sezonul 
Arcysensacyjny film dźwiękowy! 

W rolach główn.: Bohater filmu „Marocco* Gary Cooper i najnowsza wszechświat. sławy gwiazda Silvia Sidney 
bohat. superprzeboju „Ameryk. Tragedja”. 
NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe. 
WKRÓTCE: Norma Shearer w przeboju „Rozwódka” i niezr. Greta Garbo w superfilmie „Natchnienie'' 

Rewelacyjne 
arcydzieło. WIELKOMIEJSKIE ULIC 

  

Sensac.-erotyczna treść. statni wyraz techniki 
Na |-szy seans ceny zniżone. 

Szalone napięcie. 
Początek o g. 4-ej, w dnie św. o Ż-ej. 

  

Ulubieniec 

kobiet całego świata Ramon Novarro 
w przebojowym i najlepszym 

Nad ranem filmie śpiewno - dźwiękowym 

JUŻ WYSZEDŁ Z DRUKU 
ILUSTROWANY 

KALENDARZ-ALMANACH 
„KURJERA WILEŃSKIEGO" 

NA 

ROK 1932 

M. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

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

W. Z. P. 29. 
  

DOKTÓR MED. 
Hauryłkiewiczowa 
przyjmuje od godz. 11—12 
i 5—6 po poł. Choroby 
skórne, leczenie włosów, 
kosmetyka lekarska i ope- 

racje kosmetyczne. 

ul. Wileńska 33, m. 1. 
8494 

HOTEL VERSAL 
WHno, Zamkowa 26 

Hókiic pa Sir Zzł. 
dziennie lub od 30 zł. 

miesięcznie. : 

OOWUGOKCYSRZTEWTDEKOWZE 

MASZYNISTKA 
poszukuje posady.. 
jak również może być: 
angażowana do biura. 
na terminową pracę.. 
bez zobowiązania в 

   
wszelkich praw. Rów-- 
nież wykonuję różne 
prace w domu po 
b. niskich cenach.. 
Łaskawe oferty pro- 
szę kierować do Adm.. 

WSZYSTKO DLA WSZYSTKICH 
W; JEDNEJ KSIĄŻCE 

  

  Hollywood NAD PROGRAM 
Kiekiew 22, tel. 15-28 p, skt 

Napanisła ko „t Psja intryga i dźwiękowy tygodnik „Poxa“ 
Ž Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10'15, w dnie świąt. o godz. 2-ej. Na i-szy saans ceny znižone. 

Bźwięk. Kino-Teatr | Dziśl 

KALENDARZ | 
ALMA NACH | Dr. GINSBERG 

choroby skórne, wene 
ryczne i moczopłciowe 

Wileńska 3 

  

я i i že » 2 G fja, historja, literatura, - 
Wielka sensacja dnia! Przebėj nad przebojel Po raz pierwszy PE Jas A US a M 
w Wilnie najnowszy i naj- Obława w Paryżu 
łepszy film dźwiękowy p.t. 

559 ССНОЙ GDŁAWA . PARYŻU larstwo, rzeżba, wynalazki, odkry- Dźwiękowe Kino 

  

  

  

  

     

„| W rolach Н i ulubiony pio- 7 cia, statystyka, prawo, medycyna, od godz.8—1 1 4—8. „Kurjera  Wilensk.“ 
i GII = głównych Anna Bella l Albert Projean senkarz stolic ы — Е tel 567. 6677 | pod „Maszynistka“ ! 

šwiata, bohater filmu „Pod dschami Paryža“ @ k 5 kosmetyka, rolnictwo, ogrodnictwo, 
е NAD PROGRAM: Urozmaicone dodatki dźwiękowe 7 : i ; i u. Wielka 47, tel. 1541 | pirat o god, 4 6, B1 1030, a Aa ikos aaa о-) о Stenas Akuszerka PIANINO | 

Na |-szy seans ceny zniżone. cerstwo, wychowanie fizyczne, mo- 2 > 

ANJA UTENA | side Dziś wielka premiera! Po raz pierwszy w Wilniel dy, wskazówki dla gospodyń, rady : Jagiellońska 3—27 8492 
Bžwigk. Kino-Taatr 

PAN 
uiłea Wieika 42 

kulisowego cyrkowców. 

NAD PROGRAM: 

Świąteczny program 
od dnia 26 grudnia r.b. 

Arcydzielo Foxa 

Kina Kolejowe 

QGNISKO 
tehek dworca kolejew.) 

Bfwięk. Kino-Teatr 

STYLÓW 
ов Wielka 36 

Dźwiękowe kino z 

Światowid 
wł. Mickiewicza 9. 

wielki piosenkarz 

I Anons   

Przebojowy film dźwięk. z cyklu przeb. „Sfinksa“ p t. 
W roli głównej |]; jqj i słynny pogr Iwėow Oskar Marion ze współudz. zespołu 

znakomita gwiazda europejskiego ekranu Liana Haid 
Jeszcze jedna popularna piosenka, którą śpiewać będzie całe Wilno „Ty moje kobieciątko". 

Atrakcje dźwiękowe. — 

KRYSTYNA 
oraz Locu Doraine jako kobieta, która nienawidzi Charles Morton i Rudolf Schildkrant. 

NASTĘPNY PROGRAM: Przedziwne kłamstwo Niny Pietrowny z Brygidą Helm. 

"Najnowszy 100% dźwiękowiec w-g 
powieści Rexa Beacha porywający 
konflikt dwu ras białej i żółtej p.t. 

Wócaech R. Barthelmes i Const. Benett, NADLPROGRAM: Opera ŻydÓWKA giai; rentos 
ANONS: Qd 2 stycznia r. n. nowa realiz. dźwięk. arcydz. 

Wiejki Świąteczny Program ! 
Film,który poruszył cały świat PARADA MIŁOŚCI 

Maurice Chevalier 
Już wkrótce 
wielkie przeb. 

Arena namiętności Zu zc: 
akrobatów n: powietrznych wszechśw. sławy „5 Artonis" 

Początek o godz 4-ej, w dnie świąteczne o godz. l-ej. 

Dramat w 10 aktach. Porywające wizje 
najpiękniejszej miłości. W rołi głównej 
Jaoet Gaynor jako kobieta, która kocha 

  

Początek o g. 5-ej, w święta o godz. 4-ej po poł. 

Monumentalny 
epokowy dramat 
w l4-tu aktach. SYN BOGÓW 

  
urjer carski'* z lw. Mozżuchinem i Nat. Kowanko 

  

Najpiekniejsze arcydzieło 
dźwiękowe. W rolach gł. 
ulubieniec publiczności, 

„Król Żebraków” Jeanette Mac Donald 

„Siódme Przykazanie” : pźwiękows „Dźwonnikz Noire Dame 
oraz urocza bohaterka 

  

  

| Pracownia OBUWIA 

M. DRZEWIŃSKI 
Bonifraterska 6 

PRZYJMUJE OBSTALUNKI i REPERACJE 

oraz reperacje kaloszy i śniegowców.       

Ogłoszenie. Instalacje plek(ryCZnE 
SS o: з З dzwonki sygnalizacyj- Oddaje się w dzierżawę jadłodajnia Kasyna Pod- B A 

olicerskiego 85 P. Strz. Wileńskich w Nowej Wilejce. allegro i dau 
Bližszych informacji i o warunkach dowiedzieč i yc Е оООО 

śię można u porucznika Burhardta, dom koszerowy z A ano as 
Nr. 6 m. 1. Zarząd Kasyna. ny elektromonter 

ST. PI 

GERAS ORENICZ ul. Oflarna Nr. 4, m. 9.   

  

różnych najciekawszych 

praktyczne, gry i zabawy i wiele 

rzeczy. 

Wszystko to opracowane przez wy- 

bitnych specjalistów tworzy razem 

ENCYKLOPEDJĘ ŻYCIA CODZIENNEGO 

na 304 stronach, w formie kilku tysięcy artykulików. 

Czytelnicy nasi, którzy się zgłoszą bezpośrednio do naszej Administracji 

(šgisllošska 241 81-90), tonzymają: Kalepdni: Almanach zS%ERŻGRE 
cenę zł. 1.50. Wraz z przesyłką pocztową zł. 2. 

Zawiadomienie. 
Okręgowy Urząd Budownictwa Nr. III Grodno 

zawiadamia, że w dniu ll stycznia 1932 roku o godzi- 
nie 10 rano odbędzie się w Grodnie przetarg nieogra- 
niczony na urządzenie kanalizacji i wodociągów w 
Składnicy Mat. lnt. Wilno, obicie blachą ołowianą 
sali „Rentgena* w szpitalu O. W. Wilno, oraz na re- 

mont dachów w 3 baonie saperów, | p. a. p. i szpi- 
talu w Wilnie. 

Szczegółowe ogłoszenie ukaże się w „Polsce 
Zbrojnej* i Przeglądzie Technicznym w Warszawie. 

Okr. Urząd Budown. Nr. Iii 

1827/V1 
= 

Grodno 
L. dz. 878!/Bud. 

  

Pamiętajcie o głodnych! 

8721   
La PIEIBIE ) 

NOWOOTWORZONA 
POLSKA 

MLECZARNIA 
przy ul. Wielkiej 29 

Poleca: codz. świeże 
mleko, masło, sery, jaja, 
mleko zsiadłe, wędliny, 
i inne chłodne zakąski, 
napoje chłodzące ora 

obiady domowe 
smaczne i zdrewe 

od 70 gr. 

ЕЕЕБ 

przyjmuje od 9 r. do 7 w 
przeprowadziła się 

ul. Mickiewicza 22, m. 5 
tel. 14-05. W. Z. Nr 3093 
  

Akuszerka 

Мае [aknertwa 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz 
ulica Kasztanowa 7, m. 5 
W. Z. P. Nr. 69. 852( 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

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

Lperanfa lekcję, 
indywid. lub w grupach. 
Ul. 3-go Maja 7, m. 11. 
Porozumieć się w godz. 
S Hi 8626 

  

  

  

Potrzeba 5.000 — 6.000 
tyś. zł. pod I numer hi- 
poteki placu w Wilnie. 
Wiadomość w Biurze Re- 
klamowem Garbarska |.     

  

Dwie panienki + šred- 
niem wykształceniem po- 
szukują posady ze skrom- 

nem wymaganiem. 
Obojętne — na wsi czy w 
mieście. Łaskawe oferty 
do redakcji Kurjera Wi- 
leńsk. pod „Kryzys“. 
  

Tanio do sprzedania sklep 
spożywczy z koncesją 

wódczaną w centrum mia- 
sta. Wiadomość w Biurze: 
Reklamowem St. Grabow- 
skiego Wilno, Garbarska 1 
  

Zginął pies — suka, rasy 
bułdog, żółta z czarnym 
pyszczkiem. wabi się „Ża- 
ba*. — Własność ppułk- 
Stefana Błockiego, komen- 

danta m. Wilna. Odpro- 
wadzić do Komendy 

miasta.     

Zakład Fryzjerski 
męski i damski E. Trocki 

W. Pohulanka 15 
ceny dostępne. 8807 
  

Nowootwarta 

JADŁODAJNIA 
Ii PIWIARNIA 
Skopówka Nr. 6 

- Ceny dostępne. 
Obiady od 80 gr. do | zł. 

L) 

FRANCISZEK PIETKIEWICZ 

  

3) 

Sołowki — wyspa tortur 
i śmierci. 

( Wspomnienia: z katorgi sowieckiej). 

Krzyżowa droga więźniów 

podczas etapu. 

Na dalekiem Białem morzu, w by- 
łym klasztorze prawosławnym, który 
i za czasów caratu był miejscem ze- 
słania, mieści się jedna z najwięk- 
szych i najokropniejszych pod słoń- 
cem, katorga sołowiecka. Na pięciu 
większych wyspach były dawniej po- 
siadłości klasztoru  Sołowieckiego 
Największa z nich Sołowiecka — ma 
powierzchni 28X17 klm., w odległo- 
ści 5 klm. od niej leży druga według 
rozmiarów, wyspa Anzer, dalej Za- 
jęcze, Muksulma i w odległości 130 
klm. od wyspy Sołowieckiej—Kond 
wyspa, wszystkie one razem tworzą 
t. zw. archipelag Sołowiecki. Na wy- 
spie Sołowieckiej na przestrzeni kil- 
ku hektarów, rozlokowane są zabu- 
dowania mnichów, oraz cerkwie z 
największą z nich soborem Preobra- 
żeńskim. Wszystkie zabudowania o- 
toczone są potężnym murem grubo- 
ści 6 i wysokości 10—12 mtr., co czy- 
niło niegdyś. z klasztoru silną for- 
tecę. 

W r. 1920 zajęli Sołowki Anglicy, 
zaś po ich wycofaniu się przeszły one 
w r. 1921 pod władzę bolszewików, 
którzy po zrabowaniu cenności klasz- 
tornych, mnichów wywieźli, lub roz- 

strzelali i od końca 1922 r. zaczęli 
tu przenosić z pod Archangielska 
więzienie, służące za miejsce zesła- 

nia.” 
Jako schronisko dła więźniów do 

chwili otwarcia nawigacji na Sołow- 
ki w odległości 6—7 klm. od st. Kiem 
przy kolei Murmańskiej, na lądowej 
wysepce, urządzony został prowizo 
ryczny oddział katorgi sołowieckiej, 
który jednak istnieje po dzień dzisiej. 
szy i nazywa się  Kiem-pier-punkt 
(Kiemskij piersylnyj punkt). 

Tutaj przedewszystkiem trafiają 
więźniowie z etapu i stąd odsyłani są 
do różnych odziałów katorgi. jak ró- 
wnież stąd kierują bolszewicy praca- 
mi więźniów zatrudnionych na lą- 
dzie, w tartaku „Siewierolesu', na 
„lesozagotowkach“ & przy budowie 

szosy na Uchcie. 
Zanim przystąpię do dalszego opi- 

sywania tego strasznego miejsca że- 

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

słania, wróćmy jeszcze do Mińska. 
Z więzienia wyprowadzają „.przestęp- 
ców* skazanych na zesłanie. Niektó- 

rzy nie chcą wychodzić, uważając się 
za niewiinnych. Wynoszą więc ich na 
rękach, a żołnierze w dziedzińcu sta- 
wiających opór ugaszczają (dla trzeź- 
wości) kolbami karabinów. 

Po paru dniach okropnej podróży 
zesłańców osadzono w więzieniu os- 

szańskiem mieszczącem się w daw- 
nym. klasztorze po-Bernardyńskim 
przerobionym na dom kary po pow- 
staniu 1863 r. Więzienie to, jak i inne, 
mieściło w swych murach cztery razy 
więcej więźniów niż przewiduje stan 
normalny. 

Po prawie dwumiesięcznym w 
niem pobycie z powodu tyfusu plami. 
stego, który wówczas pochłonął wie- 
le ofiar z pośród zaniedbanych więź- 
niów, wyruszyliśmy w dalszą drogę. 
przez Witebsk na Piotrogród. Tutaj 
dopiero dowiedzieliśmy się coś nie- 
coś o Sołowkach od powtórnych na 
nie zesłańców. Były to jednak infor- 
macje szczupłe, gdyż każdy z nich 
obawiał się cokołwiek o tem powie- 
dzieć, bo opowiadanie o Sołowkach 
na terenie Rosji jest zabronione pod 
groźbą najsurowszych kar. Kto z wię- 
źniów zwolnionych do tego się nie 
stosował, wracał z podwójną porcją 
lat (np. Ziemlancew). 

Z Mińska jechało na Sołowki kil- 
ka osób, w tem trzech studentów uni- 

Drukarnia „Eniez    АЙ 
  

wersytetu mińskiego oskarżonych o 
kontr-rewolucję i szowinizm białoru- 
ski i jeden obywatel polski Jan Tatur 
— przemytnik. Dowiedziawszy się 
więc co nas czeka na tych strasznych 
wyspach postanowiliśmy uciekać. W 
tym! celu zaczęliśmy starać się o nóż 

i po wielkim wysiłku zdobyliśmy go 
za 10 rb. złotem. Kłopot był tylko 

z jego przechowaniem. 

Z więzień piotrogrodzkich zbiera: 

ja partje na etap. 

Z siąsiadujących z nami cel wy- 
prowadzono do rewidowania grupę 
kryminalistów, następnie po koryta- 
rzu przedefilowało przeszło sto osób 
przeważnie inteligencji, w tem kilka 
księży prawosławnych i kilkunastu 
mnichów, z których jeden. mający 
108 lat, był zupełnie ślepy, i skazany 
został za... kontr-rewolucję na 10 lat. 

Następnie dołączyli do nas dużą. 
składającą się z przeszło 200 osób, 
grupę kozaków dońców. W Котас- 
kich burkach, kosmatych czapkach 
stali ponurzy, czekając wyruszenia 
oddziału. Nie widać w nich było na- 
wet śladu dawnej wojowniczości. 
Wreszcie do partji, formowanej na 
dziedzińcu więziennym, dołączyła się 
ostatnia grupa, znów przeważnie in- 
teligencji; kilka Żydów — za sprze- 
sdaż waluty, jeden ksiądz katolicki i 
koło 50 kobiet. Partja składała się 
z 261 osób, gdyż w poprzednim tygod- 

Wilno, ml. Ś-to Jańska 1, telefon 3-40. 

  

miu etap z Piotrogrodu do Kiemi wy- 
syłany nie był. 

Gdy wyszliśmy z bramy więzien- 
nej zostaliśmy natychmiast otoczeni 
przez bataljon  czerwonoarmiejców, 
którzy z wymiierzonemi do nas kara- 
binami i nasadzonemi na nie bagne- 
tami mieli odtąd stale czuwać nad 
naszem... bezpieczeństwem. 

Po urpzedzeniu, że wszelkie nie- 
stosowanie się do rozkazu, rozłażenie 
się, rozmowy i t. p. przestępstwa będą 
surowo karane, dowódca dał rozkaz 
wymarszu. 

Tymczasem przed więzieniem ze- 
brał się olbrzymi tłum ojców i ma- 
tek, synów, córek i wnuków, krew- 
nych i znajomych, którzy może pa 
raz ostatni pragnęli uścisnąć, a przy- 
najmniej jeszcze raz spojrzeć na uko- 
chane postacie. Czy wrócą, czy ujrzą 
jeszcze strzechy, z pod których bru- 
talna siła ich wyciągnęła? Żelazny 
kordon wojska nie pozwalał na żadne 
pożegnania i tylko zdławione jękiem 
głosy wykrzykiwały słowa pożegnania 

a łzami zalane oczy chciwie. wpatry- 
wały się w kochane twarze. Tłum 
żegnających otoczył nas drugim kor- 

donem i tak krok za krokiem, wśród 

nawoływań i szlochów posuwaliśmy 

się w stronę stacji, skąd pociąg towa- 

rowy miał dalej nas powieźć. Nieda- 
leko stacji jedna z matek nie zważa- 
jąc na bagnety i razy żołnierzy prze 
darła się do jednego z młodych więź: 
niów i porwawszy go za nogi wśród 

    
Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 

strasznych przekleństw żołnierzy 
krzyczała rozpaczliwym głosem: 
„gdzie uwozicie mego synaczka jedy- 
nego, puśćcie go, albo zabijcie nas 
razem”, 'W szeregach powstał zamęt, 
a poprzez grupę więźniów przeszedł 
groźny pomruk. Czarne otwory luf 
karabinowych szybko jednak przy- 
wróciły porządek i spokój; potłuczo- 
ną, skrwawioną kobiecinę oderwano» 
siłą od nóg syna i wyrzucono na bruk, 
do rynsztoku skąd tyłko słabe jęki 
coraz ciszej i ciszej płynęły za nami. 

Wówczas to poznałem i oceniłem 

miłość matek, które dyżurowały koło 
więzienia prawie trzy doby, bowiem 
administracja więzienia chcąc uniknąć 

„ekscesów* starannie ukrywała, lub 

podawała kłamliwe wiadomości co do 
terminu wywiezienia więźniów. 

„Widać dobrą nam dziurę przyszy- 
kowali, skoro tak triumfalnie , odpro- 
wadzają”, siląc się na żart powiedział 
koło mnie kroczący b. wice-admirał. 

Nie mogłem mu nie odpowiedzieć, 
bo podchodziliśmy do wagonów i do- 
wódca wydał rozkaz ładowania się. 

Rozdzieliwszy się więc na grupy 
zaczęliśmy wciągać rzeczy do wago- 
nów oczywiście towarowych z których 
każdy miał zawierać po 20—30 ludzi. 

Po upływie godziny dobrze obsa- 
dzony żołnierzami pociąg ruszył powo- 
li na północ... 

   

(D. e. n.) 
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