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Nowy Rok. 
Trudne są do wyrażenia życzenia 

noworoczne gdy mrok ponurych prze- 

widywań okrywa najbliższą przyszłość 

gdy pustki w kasach wszelkich odbija- 

ją echa stękań nieopłaconych podat- 

ków i podatników, gdy szeleszczą pro- 

testowane weksle i zaległe rachunki... 

Więc życzyć należy, by się wszy- 

stko zinieniło na lepsze. By się znalazł 

genjusz finansowy, społeczny, polity- 

czny, który dla ginącego kapitalistycz- 

nego świata wynajdzie drogę zbawie- 

nia... ale słabą jest nadzieja, by się ta- 

ki genjusz znalazł, i słabością jest li- 

czyć na wyjątkowy wypadek i pomoc 

z zewnątrz. Każdy musi wytężyć 

wszystkie siły i zdolności, by ratować 

siebie i najbliżej go obchodzących. 

Nie o systemy chodzi, ałe o uczciwe 

spełnianie zadań społecznych, o chrze- 

ścijańskie postępowanie w życiu co- 

dziennem, 0 czujną troskliwość, o 

nieustępliwą pracę każdego z nas. 

Samo spełnienie najbliższych, wzię- 

tych na sebie możliwie 

najdalej idące czynne współczucie dla 

niedoli bliźniego, wystarczy, by zapeł. 

nić czas, myśli i energję ludzką. W 

tem znajdzie człowiek strapiony i star 

obowiązków, 

gany obawą o jutro jedno bardzo waż 

ne: równowagę moralną. 

A wtedy może trzeźwiej „oceniać 

wypadki i łudzi, łatwiej przyjąć trud- 

ności życiowe i z pogodniejszem czo- 

łem znosić przeciwności. 

Zresztą co łu życzyć w Wilnie 

wilnianom rdzennym i adoptowa- 

nym? WYTRWAŁOŚCI W "WY- 

TRZYMANIU. My to umiemy tutaj i 

stosowaliśmy długie łata z dobrym 

skutkiem. Twardy jest tutejszy czło- 

wiek i żadna go bieda nie potrafi 

ta zgryžč i zmienić. 

Siedząc w kółku własnych, jado- 

witych kłopotów, kręcąc się jak przy- 

trute kryzysem muchy w ukropie ter- 

minów, niezupełnie może: zwracamy 

uwagę na to, że na całym świecie nie 

o wiele lepiej niż u nas. Ale, każda 

chwila zastanowienia ukaże nam wy- 

raźnie, że łos dał obecnemu pokoleniu 

istnieć w epoce ołbrzymich przełomów 

zmian w psychice ludzkości i ustroju 

społeczeństw. 

Jeśli w prywatnem 

jest zastosować się do zmienionych 

warunków, to cóż dopiero mówić o ca- 

łych społeczeństwach? Cóż mówić o 

Polakach walczących o swój byt w 

ze wszystkich połaże- 

życiu ciężko 

najtrudnićjszem 

niu? 

Wszak Państwo nasze budowali 
łudzie z trzech zaborów, więc o trój- 

gatunkowej psychice i systemach, ob- 

cy sobie i już dalecy, wszak wojsko 

urzędnicy, szkolnictwo z takich nie- 

skoordynowanych elementów musiało 

się złożyć, scalić i iść twórczą drogą 

dalej. I wytrzymać wyścig wszech- 

światowej gonitwy. 

Jeśli się zważy, że się, jak FE, 

trzymam je ani nasz pieniądz, 

  

     

  

      
      szystkie tragiczne strony ws 
życia: nędza rolnika, wzrost 

ezrobotnych, upadek przemysłu przed 

stawią się nam jako ciężkie klęski, z 

któremi na każdym kroku, cierpłiwie, 

musimy i będziemy. 

ani chcemy 

  

presnego 

ie wałczyć 

Bo ani możemy zginąć, 

upaść. ar 

Dzwigamy pospołu z resztą cywili- 

zowanego świata wielkie ciężary woj 

ny, ale pamiętajmy, że gdy tamtym 

dała ona jakieś nowe, pożądane grani- 

ce, to nam dała stokroć więcej: Niepo- 

dległość! I dlatego wytrwanie wśród 

trudności współczesnych musi być 

przez nas uważane za moralny okup 

za,ten skarb najcenniejszy. 

. Rok, który się zaczyna, będzie ma- 

terjalnie ciężki, nie łudźmy się, ale 

tem mocniejsze musimy mu przeciw- 

stawić moralne wartości. Z tem wska- 

zaniem  zaczynajmy te tajemnicze 

366 dni 1932 roku! 7 
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Od Wydawnictwa. 
Z powodu ogólnego kryzysu gospodarczego i wynikających stąd trud- 

ności dła wszystkich prz zedsiębiorstw w kraju, a w ich liczbie i naszego 
wydawnictwa, 
bezpłatnego dla prenumeratorów w 

zmuszeni jesteśmy ograniczyć rozmiary naszego premium 
postaci „Albumu Sztuki Wileńskiej”. 

Poczynając od dnia 1-go stycznia 1932 roku będziemy starali się w miarę 
możności rozsyłać reprodukcje barwne raz na kwartał tym naszym odbior- 
com, ktėrzy prenumerują „Kurjer Wilenski“ conajmniej od 3-ch miesięcy, 
względnie tym nowym prenumeratorom, którzy wniosą prenumeratę za 
kwartał zgóry. 

Do dzisiejszego numeru 

płatne reprodukcję obrazu p. t. 

„Kurjera Wileńskiego" 
. numeratorom miejscowym i zamiejscowym dołączamy jako premjum bez- 

wszystkim naszym pre- 

„GRAJEK* 
pędzla wysoce utalentowanego artysty malarza Tymona Niesiołowskiego. 

* 

Art. malarz Tymon Niesiołowski obecnie 
starszy asystent Wydziału Sztuk Uniw. 
Stefana Batorego ur. 1882 r. we Lwowie tam 
też ukończył szkołę średnią. Od roku 1900 
do 1905 studjował w Krakowskiej Akademji 
Sztuk Pięknych. W! latach następnych uzu- 
pełniał swą wiedzę artystyczną w Niemczech, 
Italji i Francji. Po powrocie do kraju T. Nie- 
siołowski dłuższy czas przebywał w Zakopa- 
nem. Od roku 1926 osiadł w Wiłnie i poś- 
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Wszystkim Swoim Prenumeratorom, 

NAJLEPSZE ŽYCZENIA NOWOROCZNE 

Redakcja i Administracja 
AAS WILEŃSKIE: 

WSZYSTKIM SWOIM SZANOWNYM 

PRZYJACIOŁOM ł KLIJENTOM 

ŻYCZENIA NOWOROCZNE 
„ABKŁADA 

/ ZAKŁADÓW GRAFICZNYCH 

* * 

więcił się pracy artystycznej i pedagogicznej. 
Dotychczasowy dorobek twórczy tego artysty 
posiada znamiena wszystkich cech samodziel 
nego i niepowszedniego talentu. Tymon Nie- 
siołowski jest jednym ze współtwórców zrze- 
szenia „Formistów Polskich" i grupy „Rytm“ 
której jest członkiem. Również jest człon- 
kiem Wfleńsk. Towarzystwa Artystów Pla- 
styków. T. Niesiołowski wystawia swe dzieła 
na wystawach T-wa Krakowskiej „Sztuki”. 
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ŻYCZENIA NOWOROCZNE 
wszytkim Szanownym swym Klijentom 
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BIURO REKLAMOWE 

Stefana Grabowskiego 
w Wilnie, . Garbarska I, tel. 82.   SEZ 2003 208009002028 302002070: 
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KOWANIE 

Poczuwam się do obowiązku, aby wyrazić gorące podziękowanie 
P. Dr. Lekarzowi Dentyście, Stanisławowi Gintyłło, ul. Jagiellońska 9— 
za niebywale sumienne i zupełne wyleczenie zawikłania, z którem 
zgłaszałam się do całego szeregu lekarzy w rozmaitych miastach 

i zagranicą. 

JADWIGA HEJBEROWA 
Wilno, Bogusławska | m. 3. ` —= 

  

     

T-wo Miejskich i Międzymiastowych 
Komunikacyi Autobusowych 

Sp. Akc., Oddział w Wilnie, 
ulica Jagiellońska 8, m. 15, telefon 18-00 

podaje do wiadomości publicznej, że z dniem 1-go Stycznia 1932 r. uru- 

chamia komunikację autobusową w m. Wilnie na następujących linjach: 

1) ŁINJA Nr. 1 — od Dworca Kolejowego do ulicy Niedźwiedziej. 
Autobusy kursować będą ze stacyj krańcowych tytułem próby w odstępach 
7—8 min., poczynając od godz. 6-ej min. 55 rano do godz. 23-ej min. 30. 

2: LINJA Nr. 2 — od Dworca Kolejowego do Rogatki Kalwaryjskiej. 
Autobusy kursować będą ze stacyj krańcowych tytułem próby w odstępach 
8—9 min., poczynając od godz. 6.ej min. 55 rano do godz. 23-ej min. 30. 

3) LINJA Nr. 3 — od Dworca Kolejowego do ulicy Tramwajowej. 
Autobusy kursować będą ze stacyj krańcowych tytułem próby w odstępach 
7—8 min., poczynając od godz. 6-ej min. 55 rano do godz. 23-ej min. 30. 

4) «INJA Nr. 4 — od Szpitala Kolejowego do ulicy Strycharskiej. 
Autobusy kursować będą ze stacyj krańcowych tytułem próby w odstępach 
co pół godziny, poczynając od godz. 7-ej rano do godz. 23-ej. 

5) LINJA Nr. 5 — od ulicy Królewskiej do ulicy Krzywe Koło 
i LINJA Nr. 6 — od Cerkwi na W. Pohulance, uruchomione będą dnia 
2-go ewentualnie dnia 3-go stycznia. 

Przyjazd ministra spraw zagraniczn. 
Rumunji do 

BUKARESZT, 31. XII. (Pat). Mi- 

nister Spraw Zagranicznych Rumunji 

Ghica w towarzystwie sekretarza le- 

Warszawy. 
gaeyjnego Magheru przybędzie do 

Warszawy z wizytą ofiejalną dnia 8 

stycznia roku przyszłego rano. 

Czego należy spodziewać się 
od hitlerowców. 

Oświadczenie szefa hitlerowskiego biura prasowego. 

PARYŻ, 31. XII. (Pat). Dzisiejszy 
„Paris-Midi* przynosi dalszy ciąg 04- 
łoszopego wczoraj wywiadu z de. 
Sehaitzem, szefem hitlerowskiego bia- 

ra prasowego w Paryżu. 
Dr. Schultz oświadczył redaktoro- 

wi „Paris-Midi*, że Hitler spodziewa 
się dojść do władzy na wiosnę. Pierw- 
szą jego czynnością będzie wypowie- 
dzenie art. 231 traktatu wersalskiego, 
ustalającego jednostronną odpowie- 
dzialność za wybuch wojny w 1914 r., 
a co z tego wynika kategoryczna od- 
mowa wykonywania wypływających 
z tego artykułu warunków płacenia 
wszelkich danin. W dziedzinie gospo- 
darczej nastąpi natychmiastowe zam- 
knięcie giełdy pieniężnej i wprowa- 
dzenie w życie ustawodawstwa, ana- 
logicznego z ustałonym przez Musso- 
liniego statutem pracy (Arta di lavo- 

ro), regulującym stosunki między 
pracodawcą a robotnikiem oraz mieę- 
dzy tym ostatnim a państwem. 

Zapytany 0 stanowisko, które hi- 
tlerowcy zamierzają zająć wobec Pol- 
ski, dr. Schultz odrzekł, iż domagać 
się będą zwrócenia Niemcom Pomo- 
rza i Śląska. W stosunku do Francji 
hitlerowcy zajmują stanowisko wy- 
czekające, nie rezygnując jednak z 

pretensyj do odzyskania Alzacji i Lo- 
taryngji. 

Komentując te dekłaraeje, redak- 
cja „Paris-Midi* oświadeza w zakoń- 
czeniu, że są one o tyle dobre, iż wia- 
domo, czego należy się spodziewać od 
hitlerowców. Człowiek uprzedzony— 
głosi stare przysłowie franeuskie — 
wart jest dwóch. Naród uprzedzony 0 
tem, eo go czeka, wart jest dziesięciu 

roeictowana zamachowe komunistów 
na 2 stycznia. 

Aresztowania. 

BERLIN. 31. 12. (Pat) - Policja w Werne 
arcsztowała w środę wieczorem tygodniewe 
zebranie instruktorów partji komunistycz- 
nej. Skonfiskowano szereg obciążających do- 
kumentów, z których wynika, iż komuniści 
opracowywali szezegółowy plan akcji straj- 
kowej w zagłębiu Ruhry na dzień 2 stycznia 
1932 r. 

Aresztowano 40 uczestników zebrania. 
BERLIN. 31. 12. (Pat). Policja w Ham- 

burgu wpadła na trop przygotowań, czynio- 

Smutny los 

mych przez komunistów, celem wywołania 
strajku generalnego na okrętach niemieckich, 
względnie na obeych okrętach, stojących na 
kotwicy w portach niemieckich. Od dwóch 
dni komaniści rozwijają w Szezecinie, Bre- 
menhaven, Gdańsku, Kilonji i Hamburgu 
akeję, formując wśród załogi znajdujących 
się tam okrętów t. zw. komitety wałki czyn-. 
nej, mające zająć się przygotowaniami do 
wywołania strajka w dniu 2 styeznia 1932. 

Cziczerina. 
Echa alarmujących wiadomości prasowych. 

BERLIN, 31. 12. (Pat). W odpowiedzi na 

dementi ambasadora sowieckiego w Berli- 

nie w sprawie alarmujących wiadomości o 

byłym komisarzu spraw zagranicznych Czi- 

czerinie, socjalistyczny „Vorwaerts* wystę- 

puje z oświadczeniem, iż Z. S. S. R. nie 

- ma ustawy mormującej emerytury urzędni- 

czej i że przyznanie ich zależy w zupełności 

od decyzji rządu. 

Będąc od lat ciężko chorym, Cziczerin 

wielokrotnie zwracał się do władz sowiec- 

kich z prośbą o pozwolenie na wyjazd za- 

granicę celem odbycia kuracji. Prośby te 

jednak były stałe odrzucane. 

Osoba Cziczerina znana jest, podobnie jak 

i metody stosowane przez Stalina, wobec 

niemiłych mu ludzi i z tego powodu wystą- 

pić należy z zapytaniem, gdzie przebywa i 

jak żyje Cziczerin? 

Niemcy dalej płacić nie będą. 
Ma to oświadczyć przedstawiciel Rzeszy na konferencji 

reparacyjnej. 

BERLIN, 31. XII. (Pat). Organ 
kanclerza Brueninga „Germania“ о$- 

wiadcza, iż wobec oczekiwanej zgody 

większości państw, zaproszonych na 

wybór Lozanny. jako miejsca obrad 

konferencji, rząd Rzeszy ze swej stro- 

ny nie będzie czynił w tej sprawie 

dalszych zastrzeżeń. 
Niemcy nie mogą jednak odstąpić 

od swego zasadniczego żądania, aże- 

by konferencja w Lozannie definity- 

wnie załatwiła kwestję odszkodowań 
wojennych. Rząd Rzeszy nie podziela 

  

opinji miarodajnych kół angielskich, 
iż na konferencji reparacyjnej z uwa- 
gi na rezerwę Ameryki będzie miał 
tylko ograniczony zakres działania. 

Na konferencji tej przedstawiciel 
rządu Rzeszy oświadczy, iż dalsze uisz 
czanie przez Niemcy spłat reperacy j- 
nych w jakiejkołwiek bądź postaci u- 
ważać należy na rzecz wykluczoną -- 
podkreśla „Germania“ — i że skreś- 
lenie reparacyj będzie jedynym šrod- 
kiem dła położenia kresu stanowi 
chronicznego kryzysu światowego. 
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Silne lotnictwo to potęga Państwa! 

oe AN INIT SIA PAP PORA AINA 

2350 milį. dolarów deficytu 
w St. Zjedn. 

WASZYNGTON, 31. XII. (Pat). 
Deficyt rządowy na rok kałendarzo- 
wy 1931 obliczany jest w przybliżenia 
na 2350 miljonów dolarów na pod- 
stawie danych statystycznych za 05- 
tatnie półrocze r. b. i przewidywań 
na pierwsze półrocze roku przyszłego 

Anglia — indje. 

KALKUTA. 31. 12. (Pat). Donoszą ze źró- 
deł autorytatywnych, że oświadezenie wice- 
króla, złożone w odpowiedzi na zapytanie 
Gandhiego, wskazuje, że wiee-król skłonny 
jest omówić z Gandhim zagadnienie konsty- 
tucyjne, powstałe w wyniku koferencji O- 
krągłego Stołu, jednak wiee-krół nie 
ei pod żadnym pretekstem, aby Gandhi po- 
ruszał kwestje ostatnich roz;<rządzeń, do- 
dająe przytem, że jeżeli kongres zcłeci sto- 
sowanie biernego oporu, rząd okaże się cał. 

kowieie zdecydowany przeciwstawić sie te- 
mu. 

Będzie, czy nie będzie wódka? 

HELSINGFORBS, 31. XII. (Pat). U- 
dział głosujących nad ustawą prohi- 
bicyjną obliczają na przeszło 50 proc. 

w miastach i poniżej 50 proc. na pro- 
wincji. Obliczanie głosów rozpoczęło 
się o północy. Dotychczas niepodob- 
na jeszcze obliczyć podziału głosów. 
HELSINGFORS, 31. XII. (Pat). Ob- 

liczone wyniki referendum nad usta- 
wą prohibicyjną w Helsingforsie wy- 
kazują przeszło 13 tysięcy głosów za 
otrzymaniem prohibicji, 600 — za 
pozwoleniem sprzedaży win, zawiera- 
jących maksimum 12 proc. alkoholu 
1 65 tysięcy — za zupełnem zniesie- 
niem prohibicji. 

  

Drukowana w odcinku 
„Kurjera Wileńskiego" 

powieść a Sikorskiego 

Życie na gapę 
jest do nabycia 

w wydaniu książkowem 

w księgarniach wiłeńskich. 

  

  

NA TNA PODARUNKI ŚWIĄTECZNE 
DLA MŁODZIEŻY 

Wydawnictwa 
Zygmunta Nagrodzkiego: 

Urodzony Jan Dęboróg, poemat 
Wiadysława Syrokomli z ilustra- 
cjami Andriollego gr 80 

Gawędy i plosnki "Władysława Sy- 
rokomli, ozdobił Jerzy Hoppen 

zł 3— 
Najpiękniejsze bajki polskie—Wy- 

bór bajek Glińskiego, ilustrował 
Jerzy Hoppen zł. 1— 

Do nabycia we wszystkich księgar- 
niach w Wilaie i na prowincji. 

Пеозжтосс от LL 

Dr. med. EM. CHOLEM 
Urolog. 

Choroby nerek, pęcherza i dróg moczowych 

Jagiełlońska 8, tel. 10-63. 
Przyjmuje 12—2 i 5—7 

  

Giełda warszawska z dnia 31.XII. b.r 

  

WALUTY — ЭЕМАг 

Do;ar; „Ža AZ 889 - 891 - 8,87 
Belgja 1.390 iż ,21—1.3539 
Białogród . „.. . ‚ ЕВ PoE 
Bukareszt .5,23— 5.301/,—5,261/, 
Gaańsk | „ 1788) 17425 1 3,42 
KOLWIO + 356,75—357 65—35>,70— 855,52 
Kopeuhaga > 16733 163,67 
LoBoy | «2.2 + . . 80,3:—10,50— 3020 
Nowy York +5,917—3,027 8,897 

Nowy Yorš kabel 8,923—8 013 8903 
ar: - „84,96 350 — 34,57 
Praga .26,4i1/, 26,48 26,35 
Szwajcarja . 73,80 17',75—173.47 
Beri br. nieoficjaln ° - 211,80 
Tendencja niejednolita. 

PAPIERY PROCENTOWE: 

3% pożyczka budowl. . . 30,0 
4% iuwest; eyjna e «PROG 
5% pożyczka Konwersy ine „ 38,00— 39,00 
6% dolarowa 5 52,50 54.00—53,40 
4% dolarowe 5 220 43,25 
B Le K BR, В.0 ® 94,00 
Te same 7% sc 83,35 
4'/,% ziemskie || 39, 5 
3% warszawskie . . „62,0(—6 75 
8% Częstochowy : kowe 2 „GRU 
1% Lublina z ea 6 ‚ . 7000 
boy Łodzi 2 „4 2 . 59,50— 59,75 
10% Radomia : о ‚ . 6375 
895 Kielo .. .. . - ‚ . 520 
8% warsz pożyczki szkolnej li em. -. 6475 
Tendencja dla pożyczek i listów niejednolita 

AKCJE: 

B. Polski . ża ę< 105,06 
Sole potasowe ++. . —. 9500—9%, 0 
Lilpop .12,55—12,75—12,50 

. Tendeneja utrzymana 

POŻYCZKI POLSKIE w NOWYM YORKU: 
Diilonowska . . . « « « » . . 40,00—50, @ 
Stabilizaeyjna . . . 47,00—47 © 

Dołar w obrctach pryw. w płac. . 8,90 
Rubel za 10u w tranzakcji - «. . .501,5 
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Wilno i Wileńszczyzna w roku 1931 
(Przemówienie przez radjo wojewody wileńskiego p. Zygmunta Beczkowicza). 

Gdy za kilka godzin Stary Rok 
1931 dobiegnie kresu, a rozpocznie się 

Rok Nowy, oczekiwany i witany przez 
nas wszystkich z nadzieją lepszej 
przyszłości i z wiarą w pomyślny wy 
nik naszych żmudnych prac i ciężkich 
zmagań — przypada mi miły obo- 
wiązek stanąć przed mikrofonem 
Radjostacji wileńskiej i złożyć wszy 
stkim mieszkańcom Ziemi Wileńskiej 
serdeczne życzenia Noworoczne. 

Pragnę przy tej sposobności rzu- 
cić okiem wstecz, by pokrótce zobra- 
zować warunki, które w tym. znajdu- 
jącym się u schyłku 1931-szym roku. 
lak wybitnie wycisnęły piętno na 
wszelkich przejawach zbiorowego i 
indywidualnego życia społeczno-gos- 
podarczego i życia państwowego, - - 
dalej zaznaczyć charakter wysiłków 
Rządu i społeczeństwa, podejniowa- 
nych celem; usunięcia piętrzących się 
zewsząd trudności. 

Objąłem odpowiedzialny posteru- 
nek w Wilnie w połowie roku, prze- 
chodząc z ziemi Nowogródzkiej, 
związanej tak blisko — historycznie 
duchowo i gospodarczo — z iZemią 
Wileńską. Z żałem głębokim pożeg- 
nawszy Nowogródezyznę: długo- 
letni, ciężki lecz jasny etap mych wy- 
siłków — z radością powitałem dro- 
gą sercu każdego Polaka, pełną chwa- 
lebnych tradycyj Ziemię Wileńską. 
nad którą Rząd Najjaśniejszej Rze- 
czypospolitej poruczył mi pieczę. 

Działalność moja przypadła: w о- 
kresie, gdy wszechświatowy kryzys 
gospodarczy, obejmujący równie? 
Polskę, zaostrzył się ze szczególną si- 
łą i odbił się ciężko na życiu pełnej 
htrtu lecz słabej gospodarczo, Wileń- 
szczyzny. Przeto wysłki Rządu i moje, 
jako jego przedstawiciela na tym te- 

renie, szły i idą w kierunku złagodze 
nia skutków ciężkiej sytuacji gospo- 
darczej. Dołączyła się przytem klęs- 
ka powodzi, która przezyniła tak ol- 
brzymie szkody materjalne mieszkań 
cóm wsi i miast, że, nie mówiąc już o 
akcji ratowniczej przedsięwziętej nie- 
zwłocznie przez Rząd, — zaszła ko 
nieczność pomocy z zewnątrz woje- 
wództwa. Na apel Komitetu powo- 
dziowego, powołanego z inicjatywy 
i przy najczynniejszym udziale Mar- 
szałka Raczkiewicza odezwała się lu- 
dność całego Państwa i pośpieszyła 
z wyjątkową ofiarnością. щ 
Później przyszła klęska gradobicia, 
która zniszczyła zasiewy na dużych 

      

  

  

        

  

  

  

      

przestrzeniach, a sięgający 50-ciu 
proc. tegoroczny niedobór żyta po- 
zbawił ludność środków przeżycia. 
A przecież niezależnie od tego rozpę- 
łany z żywiołową siłą huragan kry- 
zysu gospodarczego w dalszym ciągi: 
niszczył warsztaty pracy, czyniąc je 
deficytowemi skutkiem spadku cen 
poniżej kosztów produkcji. Zwłasz- 
cza duże straty ponosiła najliczniejsza 
warstwa producentów——rolnicy. Obok 
niskich cen na produkty wytwórczo 
ści roślinnej nastąpił wprost katast- 
rofalny spadek cen na inwentarz ży 
wy. W związku z tem obniżyła się za- 
trważająco zdolność płatnicza i na- 
bywcza rolnictwa, co miało poważny 
„wpływ na stan miejscowego przemy 
słu i handlu uzależnionych tu w wię- 
kszości wypadków od konsumcji na 
ograniczonym terenie województwa. 
względnie najbliższych rejonów. 

Wobec wszechświatowego charak 
teru kryzysu, przesąd ego z góry 
hezskuteczność prób likwidacji kry 
zysu w ramach odosobnionych wysił- 
ków jednego Państwa, zabiegi Rządu 
szły w kierunku łagodzenia przeja- 
wów i skutków kryzysu oraz stwo- 
rzenia warunków, umożliwiających 
jego przetrwanie. 

A więc: polityka oszczędnościowa, 

      

  

  

  

akcja w dziedzinie kredytu, ulg po- 
datkowych. polityki celnej i wywozo- 
wej — oto najważniejsze z przedsię- 
branych poczynań Rządu. 

Sfery gospodarcze ze swej stro- 
ny poczyniły wielkie wysiłki w 
dziedzinie organizacyjnej czy to w 
kierunku normowania wytwórczości 
czy też wyszukiwania nowych form 
zbytu. W tej ostatniej dziedzinie woj- 
sko (intendentura) zaczyna stawać 

się coraz bardziej ważkim czynnikiem 
wpływającym na bardzo znaczne roz- 
szerzenie pojemności rynku wewnętrz 

nego. 
Powwżej przytoczone wspólne wy- 

siłki Rządu i społeczeństwa przeła- 
mują powoli depresję Psy chiczną spo- 
teczeństwa i ierowują uwagę jego 
na najskuteczniejsze środki obronne 
jakimi jest zasada samowystarcza!- 
ności i uniezależnienia się od rynków 
obcych, które zamykają się systema- 
tycznie przed naszym eksportem 
Ostatnie zarządzenia celne naszego 
Rządu, zwrócone przeciwko inmporto 
wi bawełny, juty, a skierowane dla o 
<«hrony lnu, podstawowego czynnika 
<lobrobytu rolnika szczególniej drob- 
nego, ułatwiają bezsprzecznie podź- 
wignięcie w niedalekiej przyszłości 
maszych ziem z gospodarczego upad- 
ku, w jakim się obecnie znajdują. 

Również zgodna panuje współpra- 
ca czynników rządowych ze społecz - 
nemi na gruncie zwalczania jednego 
z majbardziej poważnych objawów 
kryzysu, bezrobocia. Nie zatrzymując 
się dłużej nad poczynaniami Rządu 
na froncie walki z bezrobociem wspo- 
mnę tylko o przepisach, regulujących 

  

  

   

      

   

pracę młodocianych i kobiet, godziny 
nadliczbowe i t. p.. a umożliwiających 
dostęp do fabryk liczniejszym rze- 
szom oraz o zasileniu funduszu bez- 
robocia przez pomoc, uzyskiwaną 
w drodze ścigania podatków w natu- 
rze. Chociaż Ziemia Wileńska jako 
mniej od innych dzielnic Polski u- 
przemysłowiona, mniej też zostala 
bezrobociem dotknięta — to jednak 
liczba bezrobotnych stawia przed na- 
mi, jako najpilniejszy nakaz chwili 
obecnej, skonsolidowanie całego spo- 
łeczeństwa. dla poparcia wysiłku 

  

Rządu, zmierzającego do zabezpiecze- 
nia pozbawionym pracy i 
przeżycia. 
Z prawdziwą radością stwierdzam, iż 

środków 

  

(zy Francja jest istotnie tak 
bogata, za jaką uchodzi? 

Poniżej zamieszczamy ciekawy arty- 
kuł sen. Henri Bórengera o istotnem bo- 
gactwie Francji, nazywanej dziś znowu 
jak i przed wojną „bankierem świata”. 

Francja jest w danej chwili przed. 
miotem pretensyj nieuzasadnionych, 
a jednocześnie do pewnego stopnia 
niebezpiecznych. Pretensje mają swe 
źródło w legendzie o prosperity fran- 
cuskiej, którą — trzeba to przyznać 
— rozpowszchniały sfery rządowe od 
czasu do czasu. Ciągłe powtarzanie, iż 
Francja od r. 1926 zbogaciła się o- 
gromnie. utkwiło mocno w przek”- 
naniu innych narodów jako pewnik. 
W ten sposób powstała naokoło Fran- 
cji atmosfera. która zwykle otacza 
bogaczy, atmosfera przepojona chci. 
wością i zawiścią. Tego rodzaju at- 
mosfera nie przyczynia się do ułat- 
wienia stosunków zewnętrznych, prze 
ciwnie, stwarza trudności. 

„Pożycza się tylko od bogaty ch“- 
mówi przysłowie. Pożycza się lub sta- 
ra się zaciągnąć pożyczkę Od tych. 
którzy wydają się być bogatymi lub 
chcą za takich uchodzić. Niema dzi- 

siaj takiego państwa, któreby nie spo 
glądało chciwie i zazdrośnie na mi- 
ljardy, spoczywające w skarbcu Bau - 
ku Francuskiego, któreby nie preten 
dowało do pożyczenia mu miljarda 
lub kilku miljardów dla zażegnania 
kryzysu. 

Skąd wzięła się ta legenda o boga- 
etwie Francji? 

Legenda ta zrodziła się w r. 1927 
po ustabilizowaniu naszej waluty i 
budżetu, jako skutku niesłychanega 
obciążenia podatników francuskich. 
Uzrowienie naszych finansów dok6- 
nane zostało wtedy za cenę bardzo wy 
soką, może zbyt wysoką. Obciążaj 
w ten sposób podatnika, osłabiono 
dnocześnie producenta. Fakty 

  

    

  

   
po- 

twierdziły w zupełności tę hipotezę. 
Legendarne wieści o naszej pro- 

sperity wpłynęły tymczasem na przy- 
pływ kapitałów zagranicznych do 

Francji. W Banku Francuskim pięt- 
rzyły się góry dolarów na górze fun- 
tów, florenów, koron. Góry złota spo- 
częły w piwnicach bankowych. Co- 
prawda to złoto i dewizy nie należały 
do Francji, ale legenda ma trwałe 
życie. Fama prosperity naszej była 
już ustalona na długo. A wyrażała 
się ona często gęsto w postaci karyka- 
tury złośliwej: oto Francja siedzi na 
worku złota i zagradza drogę do pod- 
jęcia zpowrotem pracy na całym 
świecie. 

W tym zaś czasie produkcja u nas 
nie wzrosła bynajmniej, przeciwnie— - 
zaczęła maleć. Nasz bilans handlowy 
wykazuje deficyt w sumie 11 miljar- 
dów franków, * w naszym bilansie 
płatniczym nie figurują już wielkie 
sumy pozostawione we Francji przez 
turystów zagranicznych, wreszcie pa- 
piery procentowe uległy baissie, któ- 
rej tempo przyczynia się do zmniej- 
szenia majątku narodowego. Wszyst- 
ko to razem wzięte daje podstawę do 
twierdzenia, iż legenda o prosperity 

  

    

francuskiej jest tylko legendą i ni 
czem więcej. 

Podtrzymywanie dalszego istnie- 
nia tej legendy może pochlebiać na 
szej ambicji, ale nie dogadza z pewnoś 
cią naszym istotnym interesom. Fran - 
ćja—oczy wiście jest i pozostanie na- 

dal krajem pracy i oszczędności. dy- 
sponuje nadal kolonjami obfitujące 
mi w bogactwa, żywotna siła i prze- 
zorność w gospodarce uchronią Fran- 
cję od groźby katastrofy ekonomicz- 
nej. Wszystko składa się na to, aby 
równowaga panowała nadal we Fran 
cji i będzie panowała. o ile tylko nie 
wmówimy w siebie, że jesteśmy bo- 
gatsi, niż jesteśmy nimi w rzeczywi 

stości. : 

    

Henri Bėrenger 
senator Francji. 
  

NAJWIĘKSZY FILM 
WSZYSTKICH CZASÓW 

Trader Horn 
Czegoś podobnego świat 
— jeszcze nie widział! — 

W tych dniach 
w kinie 

НОШУМООВ 

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

  

  

    

ogół społeczeństwa Ziemi Wileńskiej 
należycie docenił rozmiary i niebez- 
pieczeństwo bezrobocia. Na apeł u- 
tworzonego pod mojem przewodnic 
twem Komitetu do spraw bezrobocia 
stanęły wszystkie organizacje społecz- 
ne i kulturalne, dążąc zgodnie i ofiar- 
nie do niesienia pomocy bezrobotnym 
do ulżenia ich ciężkiej doli. 

Trudności budżetowe Państwa si- 
łą rzeczy zaważyć musiały na roz 
miarach pracy, podejmowanej przez 
poszczególne lokalne agendy państ- 
wowe, celem podniesienia stanu kuł- 
turalnego i gospodarczego kraju. Ten 
nie mniej miało to miejsce w odnie- 
sieniu tylko do tych odcinków, gdzie 
zwężenie pracy nie pociągało za sobą 

  

EMMA 

bezpośrednich skutków ujemnych. 
Mniej naprzykład wybudowaho w 

   
tym roku dróg i mostów, mniejszą niż 
zwykle odwodniono przestrzeń ba- 
gien, mniej wydano subwencyj na wv- 
stawy i pokazy rolnicze. Natomiast w 
trosce o zdrowie publiczne prowadzo- 
no w dalszym ciągu ciężką lecz sku- 
terzną walkę z epidemjami i t. zw. 
chorobami społecznemi jak jaglica, 
gruźlica i inne — nie zamknięto wre- 
szcie żadnego szpitala. Nie uległa za- 
łamaniu praca w dziedzinie oświato- 
wej. Nie uległy przerwie starania o 
uzdrowienie stosunków agrarnych. 

W zabiegach o zachowanie równo- 
wagi sił wytwórczych i kulturalnych 
dużą rołę odegrał nasz samorząd te- 

  

TAN UZNANA w CAŁEJ POLSCE ZA NAJLEPSZĄ 

ERBATA 

Warszawskiego T-wa Hadlu Herbatą 
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н z KOPERNIKIEM 

+ PIERWSZEJ POLSKIEJ HURTOWNI 
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Długokęcki i W. Wrześniewski 
Sp. Akc. 

Przedstawiciel St. Zatorski Wilno, ul. ]. Jasińskiego I 

          

| „Czasy się zmieniają!" 

8443—0 

  

Ja tylko nigdy nie zmienię swych przekonań do prawdziwie 
eleganckiej i wytwornej bielizny 

w Polskiej Składnicy Galanteryjnej 
FRANCISZKA FRLICZKI, zamkowa 9, tel. 6-46. 

  

Na Dalekim Wschodzie. 
Ruchy wojsk japońskich. 

TOKJO, 31. XII. (Pat). Poważna 
odnoga kolei Kn-Pang-Tsu znajduje 

się obecnie w rękach Japończyków. 
Oddział czołowy gen. Tamona wkro- 
czył do Ku-Pang-Tsu, nie napotkaw- 

Szy żadnego oporu, gdyż Chińczycy 
poprzednio wycofali się w kierunkn 
Czin-Czou. Według nadchodzących 
tu wiadomości, wojska japońskie mia 
ły zająć ponownie New-Czwang. 

Centrolew przed sądem. 
Przemówienia adw. Jarosza i Dąbrowskiego. 

(Tetef. od własn. 
W. dniu dzisiejszym w procesie przeciw- 

ko przywódcom Centrolewu, przemawiali 
odwokaci Jarosz i Dąbrowski obrońcy osk. 

Putka. 

  

kor. z Warszawy). 
Przemówienia ich nie zawierały żadnych 

momentów ciekawych i oparte były wyłacz- 
nie na wywodach prawniczych. 

Podstępny zamach bombowy. 
1 osoba zabita, 

NOWY YORK. 31. 12. (Pat). W, Easton 
w stanie Pensylwanji do miejscowego biura 
pocztowego dwaj osobnicy, którzy wkrótce 
potem szybko się oddalili, przynieśli 7 paczek 
adresowanych do konsula generalnego włos- 
kiego w Nowym Yorku i do konsulatu włos 
kiego w Pittsburgu. Paezki te miały zawie- 

Stłumienie ruchawki 
PESHAWAR. 31. 12. (Pat). Władze opa- 

nowały w zupełności sytuację i wszelkie nie- 
bezpieczeństwo, Rozszerzanie się ruchu „ko- 
szul czerwonych* zostało oddalone. Pewna 
lleść członków organizacji, którzy obiecali, 

4 ciężko ranne. 
rać dziennki włoskie i dzienniki cudzoziem- 
skie. 

Dwie z tych paczek eksplodowały w chwi- 
li, gdy ogiądali je funkejonarjusze pocztowi. 
Jeden z rannych ma oderwane obydwie ręce. 
Aresztowano w pobliżu biura pocztowego 
dwóch Włochów, pochodzących z Nowego 
Yorku. 

„Czerwonych koszul''. 
iż nie będą brali udziału w ruchu, została 
zwolniona... 

Ogółem wczoraj w Peshawarze areszto- 
wano 150 osób. 

  

Nowe podatki. 

  

ŃWA, 31. XII. (Pat), W nu- 
„Dziennika Ustaw R. P.“    

_MEEZE 

  

         

  

z dnia 3ł-go grudaia 193 

na została ustawa  ustar 

kryzysowy dodatek do pa 
  „go podatku od nieruchomości w gw: 

nach miejskich oraz od niektóryc 
budynków w gminach wiejskich, wy- 
noszący 3 proc. podstawy wymiaru 
podatku od nieruchoości. Od kr 
sowego dodatku wolne są budyn 
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Kryzysowy dodatek do podatku od nieruchomošci. 

mieszkalne, których roczny czynsz nie 
przekracza tysiąca złotych. Do tego 

SORKA nie mogą być pobierane żad- 
e łatki na rzecz państwa i związ- 

Jstawa wchodzi 
stycznia 1932 roku 

$ Rzeczypó5p 

jątkiem województwa Si 
ci moc obowiązującą w ter 
ry zostanie określony przez ró*00:2%- 
dzenie Rady Ministrów. 
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Podatek od energji elektrycznej. 
WARSZAWA, 31. XII. (Pat). W nu 

merze 112 „Dziennika Ustaw R. P“ 
z dnia 31 grudnia 1931 r. ogłoszona 0 
stała ustawa z dnia 17 grudnia 1931 r. 
zgodnie z którą państwowemu podal- 
kowi od energji elektrycznej podlega 
energja elektryczna niskiego napię- 
cia, pobierana przez poszczególnych 
odbiorców dla celów oświetleniowych 
oraz dla innych cełów, o ile jest mie- 

rzona wspólnie z energją Światła. Po- 
datek wynosi 10 proc. zużytej energi. 
Od podatku zwolnione jest zu życie - 
nergji elektrycznej dla celów włas- 
nych przez władze, urzędy, instytu- 

cje i zakłady państwowe, przedsię- 
biorstwa państwowe niewydziełone o- 
raz fundusz kwaterunku wojskowe- 
go. Zwolnione są też urzędy i insty- 
tucje oraz zakłady samorządu lery- 
torjalnego, z wyjątkiem  przedsię- 
biorstw samorządowych o charakte- 
rze przemysłowym i handlowym, wre- 
szcie zwolnieniu od podatku podle- 
gają Polskie Koleje Państwowe. Pol- 
ska Poczta, Telegraf i Telefon. Nadto 
zwolnione jest od podatku zużycie e- 
nergji elektrycznej dla celow“ wlas- 
nych przez przedsiębiorstwa, którym 
udzielone zostały ulgi na podstawie 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej z dnia 22 marca 1928 r. w 
sprawie ulg dla przedsiębiorstw »rze- 
mysłowych i komunikacyjnych. 

      

Od podatku zwolnione jest rów- 
nież zużycie „energji elektrycznej na 

cele oświetlenia ulic i placów publi- 

cznych. 

Dalej usława postanawia, że od 
podatku zwolnieni są odbiorcy na te- 
renie województw wołyńskiego. po- 
łeskiego, nowogródzkiego, wileńskie- 
g0, stanistawowskiego i tarnopolskic- 
go oraz z województwa pomorskiego 

powiaty morski, kartuski, kościerski, 
tczewski, gniewski, chojnicki i miasto 
Gdynia na przeciąg lat 10 od dnia wej- 
ścia w życie tej ustawy. Ustawa welio 

dzi w życie z dniem 1 stycznia 1932 r 
i obowiązuje na całym obszarze Rze- 
czypospolitej z wyjątkiem wojewód 
twa Śląskiego, traci zaś moe obowia- 

zującą w terminie, który zostanie оК- 
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rytorjalny, który, sam przechodząc 
ciężki i bolesny wstrząs, uwarunko- 
wany kryzysem gospodarczym i nie- 
zdolnością płatniczą rolnictwa, oraz 
będąc zmuszony do zwężenia rozmia- 

rów i zakresu swej działalności — nie 
przestawał jednak być osią twórczej 
pracy gospodarczo-społecznej na te: 
renie. 

A społeczeństwo, zwłaszcza jego 
szerokie warstwy? Czy uległo dzia- 
łaniu depresji psychicznej, czy znie- 
chęcone daremnem wyczekiwaniem 
końca kryzysu opuściło ręce i zastygło 
w bezruehu? Bynajmniej, pełne har 
tu i zrozumienia swej odpowiedzialnej 
roli na kresach nie ustawało w zma- 
ganiach o lepsze jutro. Rok 1931-szy 

  

Prusy Wschodnie, 
a „niebezpieczenstwo“ 

polskie. 
Wśród mnóstwa związków i zrze- 

szeń niemieckich o bardziej lub mniej 
jawnych celach wyróżnia się organi 
zacja o szumnym tytule: „„Reichsver- 
band der heimatreuen Ost und West- 
preussen'*, co po polsku brzmi: „Pań- 

stwowy Związek wiernych ojczyźnie 
Prus Wschodnich i Zachodnich. Sie- 
dzibą władz centralnych związku jest 
Berlin. й 

Omawianie statutu i caloksztaltu 
działalności „wiernych ojezyžnie“ nie 
zmieściłoby się w ramach krótkiego ar 
tykułu. Pragnąłbym przeto poruszyć 
jedynie ostatni,  charakterystyczny 
przejaw akcji związku. Mam na myś- 
li memorjał, złożony przed, paru tygod 
niami kanclerzowi Brueningowi, oraz 

ministrowi Spraw Zagranicznych Rze- 
szy, w związku z mającą się niezadłu- 
go odbyć powszechną konferencją roz- 
brojeniową. Memorjał ten malować ma 
straszne niebezpieczeństwo, na jakie 
narażone są ;,zupełnie bezbronne* Pru 
sy Wschodnie i Zachodnie wobec ag- 
resji polskiej. 

  

Pozwolę sobie przytoczyć najzna- 
miennniejszy passus memorjału „wier- 
nych ojcz 

  

„Bezpieczeństwo Rzeszy Niemieckiej nie- 
tylko jest zagrożone od zachodu przez Franc 

lecz i od wschodu przez Polskę. Prusy 
hodnie, całkowicie oddzielone od Rzeszy, 

znajdują się w położeniu wyspy i są zupeł- 
nie pozbawione sił zbrojnych. Stoją one w 
obliczu armji polskiej w sile „000 ludzi, 
co łącznie z wyszkolonemi rezerwami — da- 
łoby w wypadku wojny okrągło 3 i pół mil- 
jona ludzi. Stosunek sił na k ym 10-kilo- 
metrowym odcinku granicy Prus Wschadnich 
prze jak następuje: 
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Ponadto, przeszkolenie wojskowe odbywa 
w Polsce okrągło 180.000 chłopców w wieku 
15—20 lat; u nas zaś podobne ćwiczenia mło- 
dzieży są zabronione. Na jedną całki 
starzałego systemu fortecę królewiec| 
w Pillau i Lótzen wogóle nie można brać 

w rachubę) przypada conajmniej 11 twierdz 
polskich mniej lub więcej oddalonych od 
granicy wschodnio-pruskiej i zaopatrzonych 
w najbardziej współczesne środki technicz- 
ne. lstny mur żelaza i betonu, najeżony dzia 
łami wszelkiego rodzaju, które w każdej 
chwili zionąć mogą Śmiercią i zagładą na 
otwarte, bezbronne Prusy Wschodnie. Ty- 
siąc samołotów niszczycielskich i myśliw. 
skich czeka w polskich hangarach, by jak- 
nujcychiej lecieć niemiecką granicę i 
zniszczy: a wschodnio-pruskie, z któ- 
rych żadne nie rozporządza Środkami obro- 
ny przeciwlolnic 

W ten spo: 

    

    
    

       

       

  

jak na dłoni 

obraz beznadziejnej Prus Wschod- 
pich od ZO ściskającego je niby klesz 

sąsiada. Garść po- 
świadczy najlepiej o 
groźbie polskiej, wsku- 

Polsce i Niem- 
е …/пц warunki, w jakich 

achodnio-pruska naszej 
ystej prowińcjh łeżąca po drugiej stro- 
olskiego korytarza. 
1sv Wschodnie może w każdej chwili 

kal los Wilna. Powszechnie są znane 
e głosy Polsce, domagające się wcie- 

lenia) do Polski Prus Wschodnich i innych 
obszarów.  Niebezpieczeństwo 

przez Polskę pewnego dnia fak- 
w tym sensie jest olbrzymie, 

głośniej się po naszej 
ecie od słuszne 

dnej rewizji wsc ich granie 
„a zwłaszcza zniesienia 
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polskiego. 
Olbrzymie niebezpieczeń two nietylko dla 

naszej prowincji, lecz również na dalsz: 

tę i dla innych ziem niemieckich, a przez to 

i dla pokoju powszechnego może być usu- 

nięte jedy nie przez niezwłoczne rozbrojenie 
Polski i sprowadzenie jej do poziomu zbro- 
jeń niemieckich”. 

  

       

To się nazywa mieć czelność! Bied- 
ne. bezbronne Prusy zdane na łaskę 
i niełaskę zachłannej Polski! Memor- 

jał pruskich patrjotow miał oczywiś- 
cie na celu opinję zagraniczną i bez 

tego nieustannie karmioną bredniami 
o polskim imperjalizmie. Wątpić jed- 
nak trzeba, by rzeczony głos „wier- 

nych ojczyźnie” wywołał większe wra- 
żenie niż dotychczasowe, godzące w 
Polskę pociski propagandy niemiec- 
kiej. 

Spectans. 
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zaznaczył się dalszym postępem w 
dziedzinie kształtowania się form or- 
ganizacy jnych życia społecznego i kon 
solidacji pracy organizacyj społecz 
nych. Uszczupliły się środki materja!- 
ne, lecz nie zamarła praca nad zacho- 
waniem dorobku, chociaż życie kul- 
turalne płynęło może węższem łożys- 
kiem, lecz niemniej głębokiem, często 
znajdując krótszą drogę do celu. Wi- 
dzimy to na każdym odcinku, czy 10 
na wsi, czy w mieście: w organiza 
cjach rolniczych i spółdzielczych, os- 
ganizacjach młodzieży wiejskiej czv 
miejskiej —- rzemieślniczej, na odcin- 
ku Wychow. Fizycznego i Przyspo- 
sobienia Wojskowego. Tutaj podkre- 
lić należy wysiłek organizacyjny Fe 
deracji Polskich Związków Obrońców 
Ojczyzny, zawdzięczający swe powsta 
nie b. wojewodzie wileńskiemu Steta- 
nowi Kirtiklisowi. Postawiła sobie Fe 
deracja wielkie i szczytne zadanie 
stworzenia Armji Rezerwowej przez 
zjednoczenie w szeregach Stowarzy- 
szenia Rezerwistów i b. Wojskowych. 
zarówno wszystkich _ uczestników 
walk o Niepodległość Państwa, jak * 
tych, którzy w: czasie pokoju odbyli 
służbę wojskową w Armji Polskiej. 

Rozwijała również pracę na róż- 
nych polach młodz. akadem., szcze- 
gólnie osiągnęła poważne rezultaty 
na odcinku Bratniej Pomocy przez 
uzdrowienie stosunków w tej najlicz- 
niejszej organizacji akademickiej 
przez wyeliminowanie z jej przedsta- 
wicielstwa jednostek szkodliwych. 
Wprawdzie zachmurzył się w listop 1- 
dzie jasny horyzont žy 
kiego, wiatry obce naszemu środowi? 
sku rozpętały burzę niespodziewaną i 
gwałtowną, która spowodowała stra- 
ty przedewszystkiem moralne przez 
pozostawienie w duszach czystych i 
młodzieńczych — trudnego do usu- 
nięcia osadu. Wierzę jednak niezach- 
wianie, że młodzież, którą dokładnie 

poznałem podczas pracy wśród niej 
i dla niej w ciągu ostatnich lat dziesię 
ciu, nigdy długo złych wpływów nie 

zniesie, i że młodzież wileńska, która 
wierna swej szczytnej tradycji, szyb- 
ko do równowagi powróciła, nie poz- 
woli siebie już nikomu ani w bliższej 
ani w'dalszej przyszłości z tej równo - 
wagi wytrącić. 

Dalej muszę podkreślić wyjątkowo 
duże postępy, jakie uczyniła praca 
pośród kobiet, szczególnie na szczęb- 
lach niższych, na wsi i w mieście, za- 
równo w kierunku przygotowania ich 
do stawienia czoła trudnym warun- 
kom życia codziennego jak i w 
zakresie uświadomienia obywatelskie 
go. Konsolidacja społeczna czyniła 
dalsze postępy nietyłko w dziedzinie 
kulturalnej i gospodarczej lecz i w 
najtrudniejszej do opanowania — w 
dziedzinie politycznej. Idea konsołi- 
dacji zaszczepiona przez Marszałka 
Piłsudskiego i ucielešniona w progru- 
mie Bloku Bezpartyjnego dla współ. 
pracy z Rządem, idea przyjmowana 
przez coraz nowe narody, w dalszym 
ciągu gruntuje się qoraz głębiej w 
świadomości społeczeństwa. Przyśpie 
sza ten proces i rozszerza wytrwała i 
celowa praca Koła Wileńskiego B. B. 
pod przewodnictwem senatora Witol- 
da Abramowicza, który objął tę odpo- 
wiedzialną spuściznę po nieodžalowa- 
nej pamięci pośle Tadeuszu Hołówce, 
męczenniku szczytnej idei, której słu- 
żył w ciągu całego swego ofiarnego 

życia. 
Jeszcze słów parę o zdobyczach 

kulturalnych Wilna i pracy na tem 
polu. na którem zawsze Wilno przo- 
dowało. I w tym roku przybyła Wii- 
nu znowu świeżo zapoczątkowana 
przez mego poprzednika placówka — 
Muzeum Sztuki Współczesnej im. Mar 
szałka J. Piłsudskiego. Ten rok cięż- 
ki nie odstraszył również ofiarnega 
społetczeństwa wileńskiego od przy- 
stąpienia do ratunku zagrożonej przez 
powódź Bazyłiki Wileńskiej. Nietyl- 
ko praca trudna ta posuwa się po- 
myślnie naprzód i największe niebez - 
pieczeństwo grożące Bazylice zostało 
już zażegnane, ałe szczęśliwem zrzą- 

dzeniem Opatrzności podczas robót 
odnaleziono relikwje narodowe: ser- 

  

  

        

  

ce Władysława TV oraz szczątki Wła- 
wa z aoAczyka, królowej E! 

żbiety I Barbary. Rozw. 
łówny. Odsłoniła się и 
okresu dziejów królewskiego Wi 
przemėwily do nas najdostojniejsz 
symbole wiełkiej Jagiellońskiej ep 
ki renesansowej naszego miasta. ( 
piekę nad szczątkami królewskiemi 
objął Rząd Rzeczypospolitej. Spoczną 
one pod kaplicą Św. Kazimierza * 
Mauzoleum  wybudowanem przez 
Państwo. 

Kończąc ten krótki przegląd tru 
dności z któremi mieliśmy w roku u 
biegłym doczynienia oraz przegląd о- 
gromu skutecznych wysiłków podję- 
tych wspólnie przez Rząd i społeczeń- 
stwo do ich przezwyciężenia, śmiało 
możemy patrzeć w przyszłość. 

A zatem z wiarą w lepsze jutro, a 
zwłaszcza z wiarą w nieugiętą wytr- 
wałość, niezłomny hart i szlachetny 
zmysł obywatelski — cnoty, które ce- 
chują społeczeństwo Ziemi Wileń- 
skiej, a z któremi przetrwać możemy, 
przetrwać musimy najcięższe próby 

doby obecnej — wkraczamy w Rok 
Nowy. 
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Prawem naczelnem-— dobro panstwa. 
Jako pismo, reprezentujące ideclo- 

gię Obozu Marszałka Piłsudskiego, u- 
dzielamy czołowego miejsca w dzisiej- 
szym noworocznym numerze omówieniu 
wewnętrznych zagadnień politycznych 
w świetle programu i działalności BBWR, 
jako organizacji posiadejącej największe 
wpływy w społeczenstwie. ed. 

Niewiele przykładów znajdziemy 

w historji tak doniosłych i tak rady- 

kalnych zmian i wrażeń. jakie prze- 

żyło starsze społeczeństwo narodu 

polskiego. Zaciekłe zmagania się po- 

tęg militarnych, wstrząsy rewolucyj- 

ne; ewakuacja władz zaborczych, rzą- 

dy okupacyjne; tworzenie polskich le- 

  

Senałor Witold Abramowicz 
prezes Wileńskiej Rady Wojewódzkiej 

B.B. W.R. 

gjonów, ich chlubne dzieje wojenne; 

wskrzeszenie niepodległości, narodzi- 

ny własnego państwa, jego rozrost aż 

do mocarstwowej potęgi — wszystko 

to przeżyło to samo pokolenie, które 

się narodziło i wyrosło w okresie pół- 

które żyło in- 

teresami i kulturą państwa obcego i 

wrogiego, dla którego inne dzielnice 

Polski były przeważnie małoznaną za- 

granicą. 

Nic też dziwnego, że w ten sposób 

powstała odrodzona Polska skazana 

była na ścieranie się tych poglądów, 

nawyknień i dążeń, które nurtowały 

trzy odrębne odłamy społeczeństwa 

polskiego, wychowane umysłowo i 

psychicznie w trzech odmiennych or- 

ganizmach państwowych. 

torawiekowej niewoli, 

Prawdą jest, że wszystkie dawne 

zabory łączyła jedna wspólna idea — 

tworzenie własnego niepodległego pań- 

stwa, wprawdzie, wszyscy byli 0- 
żywieni wspólnem dążeniem do wyz- 

bycia się z pozostałości obcego pano- 

wania, wprawdzie, dawne tradycje 

Rzeczypospolitej odżyły w oświeconej 

części społeczeństwa i swą siłą atrak- 

cyjną zdołały pociągnąć szersze war- 

stwy narodu, tem niemniej w pracy 

codziennej, w życiu praktycznem psy- 

chika społeczeństwa wyrosłego z nie- 

woli wystąpiła zupełnie wyraźnie ze 

wszystkiemi ujemnemi a: w 

stosunku do państwa. 

Przeciętny obywatel, a tem bar- 

dziej czynnie występujący działacz 

polityczny czy społeczny, utrwalił 

w sobie pogląd na państwo, władzę, 

urzędy jako na czynniki, z któremi 
przedewszystkiem należy walczyć, 

którym trzeba się przeciwstawić, któ- 

rych interes jest umieszczony na za- 

sadniczo przeciwnym biegunie w sto- 

sunku do interesu własnego. 

4 więc jeżeli chodziło o podatki 

opłaty, to uważano za rzecz cał- 

kiem naturalną ukrywanie rzeczywis- 

tych dochodów lub podawanie zmniej 

szonej sumy tranzakcji, jeżeli chodziło 

o powinność wojskową, to usiłowano 

czy 

uchylić się od poboru; w dziedzinie 

oświaty szkolnictwo prywatne unika- 

ło przystosowania się do wymagań i 

kontroli władz szkolnych: przy par- 

celacji majątków starano się wyła- 

mać z pod ustawy o reformie rolnej; 

na polu sądownictwa nie zatrzymy- 

wano się przed wprowadzaniem w 

błąd sędziów i t. d. i t. d. W każdej 

niemal dziedzinie życia publicznego 

  

dało się stwierdzić nastawienie czyn- 

nika obywatelskiego przeciwko czyn- 

nikom urzędowym. 

Najbardziej dobiiny i charaktery- 

styczny wyraz stosunku  społeczeń- 

stwa do władzy państwowej znajdu- 

jemy w pracy parlamentarnej. 

Partje polityczne, które z natury 

rzeczy reprezentowały uświadomio- 

ną część społeczeństwa, wszystkie swe 

wysiłki i całą swoją energję skierowy- 

wały jedynie na osiągnięcie władzy, 

na obsadzenie stanowisk przez swych 

przywódców lub zwolenników, a dla 

zdobycia wpływów i głosów nie wa- 

hały się rzucać z trybuny sejmowej 

czy mównicy wiecowej takich haseł 

i żądań, których realizacja była nie- 

możliwa lub nawet wręcz szkodliwa 

dla państwa. 

Ileż to razy w czasie debaty budże- 

towej stawiano żądania asygnowania 

olbrzymich sum na cele coprawda 

popularne gwoli zdobycia poklasku 

tłumów, jednakże nie mieszczących się 

w ramach możliwości skarbu 

mających pokrycia w dochodach.. 

i nie 

Ileż to razy z tych samych wzglę- 

dów z całą swobodą i szerokim ge- 

stem proponowano zmniejszenie w 

dochodach znacznych sum uciążli- 

wych podatków nie troszcząc się wcń- 

le o równowagę budżetu, a tem sa- 

mem o podstawę bytu państwowego. 

Wzajemne licytowania się partyj 

zmuszanie rządu do liczenia się nie 

z koniecznością państwową, lecz z 

wymogami stronnietw, które wciąż 

chciały jak najwięcej "od państwa 

wziąć i najmniej dać — charaktery- 

społeczeństwa do 

dorobek z 

zowały stosunek 

państwa jako 

czasów niewoli. 

wiekowy 

Widząc grożące dla państwa nie- 

bezpieczeństwo, o ileby się utrwaliły 
w społeczeństwie poglądy na sprzecz- 

ność interesów i dążeń pomiędzy oby- 

watelem a władzą państwową Mar- 

szałek Piłsudski rzucił nowe, a wręcz 

przeciwne hasło współpracy z rządem. 

Że hasło to znalazło szeroki oddźwięk 

i zrozumienie w społeczeństwie, świad 

czą o tem wyniki wyborów. Dowodzą 

one przedewszystkiem, iż większość 

społeczeństwa wierzy w wytyczne 

wskazywane przez Marszałka Piłsu- 

dskiego i chętnie poddaje się Jego kie 

rownictwu, a jednocześnie świadczą 

o tem, że system poprzedni uprawia- 

ny przez rządy partyjne zawiódł na 

całej linji i nadal zaufania nie budzi. 

Bezpartyjny Blok Współpracy z 

rządem głosi i stosuje zasady wręcz 

odmienne od poprzednich. Rzeczpos- 

polita Polska nie jest zaborem, stano- 

wi Ona własne państwo swych oby- 

wateli. Nie może być przeto przeciw- 

stawienia rządzących i rządzonych. 

Zarówno jedni jak i drudzy są zain- 

teresowani w tem, żeby skarb nie do- 

znał szwanku, żeby wojsko było sil- 

ne i gotowe do obrony, żeby admini- 

stracja była sprawna i uczynna, żeby 

sądy były dostępne i Sprawiedliwe, a 

obywatel był syty, bezpieczny i świa- 

tły. 

Cel nie jest łatwy do osiągnięcia 

zwłaszcza kiedy cała ludzkość jest 

trapiona przez: kataklizm gospodar- 

czy jako skutek wszechświatowej woj- 

ny. Czy jeszcze długo państwa i na- 

rody będą się męczyły w poszukiwa- 

niu dróg do unormowania stosunków 

czy też przyszłość 

najbliższa przyniesie rozwiązanie po- 

gmatwanych problemów —- nikt tego 

przewidzieć nie może. Natomiast rze- 

czą jest niewątpilwą, że zwłaszcza w 

obecnej ciężkiej sytuacji gospodarczej 

niezbędne jest zespolenie wysiłków 

całego społeczeństwa bez przeciwsta- 

wiania rządzących rządzonym. 

ekonomicznych, 

  

Dawne metody i dążenia: najwię- 

cej od państwa brać, a najmniej da- 

wać, muszą pójść w zapomnienie. 

Dawne nawyknienia działaczy  poli- 

tycznych do wysuwania na pierwszy 

plan interesów partyjnych muszą u- 

stąpić. Dawne sposoby tworzenia rzą- 

du za pomocą kluczy i przetargów 

partyjnych należą do przeszłości. 

Ustrój parłamentarny w Polsce a z 

nim i całe życie polityczne zostało 

poddane rewizji. 

Rewizji tej dokonał Bezpartyjny 

Blok Współpracy z Rządem. 

Witold Abramowicz. 

Zkolei udzielamy głosu kierown:- 
kowii organizacyjnemu BBWR na na- 
szym terenie, sekretarzowi Rady Wo- 
jewódzkiej p. posłowi Stanisławowi 
Doboszowi, co uskuteczniamy w for- 
mie wywiadu. 

Tematem rozmowy służą nam już 
wyłącznie wyniki działalności BBWR 
na Wileńszczyźnie w r. ub. 1931. 

— Jak wiadomo — zaczął swe wy- 
wody p. pos. Dobosz — r. 1930 zakoń- 
czył się w atmosferze wyborów, w 
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Poseł Stanisław Dobosz 
sekretarz Wileńskiej o: Wojewódzkiej 

В. В. \. Р 

wyniku których BBWR. zdobywszy 
na naszym terenie prawie 100 proc 
mandatów poselskich i pełne 160 
proc. senąckich wziął na siebie od- 
powiedzialność za całokształt zagad 
nień politycznych, społecznych i go 
spodarczych Wileńszczyzny. 

— Przebieg prac organizacyj- 
nych? ° 

— Chcąc sprostać tak ważnym za- 
daniom BBWR musiał przystąpić do 
przepracowania organizacji tereno- 
wej. Mając za sobą zaufanie społe- 
czeństwa prace rozpoczęto od góry 
1. j. od ukonstytuowania się Koła re 
gjonalnego posłów i senatorów Ziemi 
Wileńskiej, na czele którego stanął 
jako prezes, nieodżałowany Ś. p. Ta- 
deusz Hołówko, który na tem stano- 
wisku położył dużo zasług zarówno 
dla organizacji jak i kraju. 

— Praca w terenie? 
— (hcąc wywiązać się z wziętych 

ERA MIRKT AIA TDIA 

L“ TEN JEDEN ROK. 
Przesypuję przez pałce moje ubiegłe lata, 

Jedne jak szary popioł, inne jak bryła agatu, 

Jedne kręte i zmięte jak ogień purpurowe, 

Inne blade i nudne jak żebraczyny niezdrotwe. 

Tamte gonią galopem i rżą jak dzikie źrebce, 

A te znów pełzną jak jaszczur co wszystkie kwiaty zdepce. 

Te są jak miękkie kocury, co drapią, pieszczą i miauczą, 

A te są jak psy sprężyste, co wyją i gonią w haszcze. 

Niektóre tak pobiegły, że ich nie mogę dogonić, 
A inne tak zaspały, że je musiałam roztrwonić. 

Jedne tulę do serca, a inne depczę nogami, 

Bo byty mi przyjaciółmi, albo srogimi wrogami, 

Na tych położę kwiaty, do tych przytulę usta, 

A tamte wyszarpię z mózgu, niech miejsce będzie puste. 

Na jednych uklęknę, łzami zlewając każdy dzień, 

Od innych uciekać będę, bo ściga mię ich cień. 

I tak... i gorycz, i słodycz, 

Przesunie mi przez palce 

torturę i rozkosz łat 

czas, głupi śmierci swat. 

Wszystkie przepatrzę lata, i każdy rok odrzucę, 

Nad jednym się zaśmieję, nad innym się zasmucę, 

1 jeden tylko zatrzymam i jeden tylko upieszczę: 

To rok, gdyś się zjawił, kochanie, i jeszcze był, i jeszcze... 

Hero. jį 

na siebie zadań i obowiązków przy- 
stąpiono do reorganizacji komórek 
Bloku, tak powiatowych, jak i gmin- 
nych według zasad uchwalonych na 
pierwszem posiedzeniu Klubu Parla- 
mentarnego, w myśl których w skład 

Bloku mogą wchodzić organizacje 
społeczne i tylko czynni działacze na 
wszystkich odcinkach pracy obywa- 
telskiej. 

Jak z tego wynika BBWR oparł 
się na możliwie najszerszej reprezen- 
tacji miejscowego społeczeństwa. 
skupiającego się w poszczególnych 
organizacjach społeczno-gospodar- 
czych, kulturalno-oświatowych oraz 
zawodowych. 

— Powstanie Komitetów gmin- 
nych, rad powiatowych i wojewódz- 
kiej? 

                                 
nizacyjnych w terenie, t. j. utworze: 
niu w myśl wynikających zasad Ko- 
mitetów gminnych rad powiatowych 
odbył się we wrześniu organizacyjny 
zjazd Rady Wojewódzkiej BBWR, w 
skład której weszli automatycznie po- 
słowie i senatorowie Ziemi Wileń- 
skiej, prezesi rad powiatowych, przed. 
stawiciele 59 organizacyj społecznych, 
gospodarczych i zawodowych, posia- 
dających swe zarządy okręgowe w 
Wilnie oraz szereg wybitnych osobi- 
stości ze wszystkich środowisk oby- 
watelskich. 

Na czele Rady Wojewódzkiej sta- 
nął jak wiadomo zasłużony dla Zie: 
mi Wileńskiej, b. prezes Komisji Rzą- 
dzącej Litwy Środkowej p. senator 
Witold Abramowicz. W łonie Rady 
Wojewódzkiej powstały sekcje, które 
mają za zadanie przepracowywanie 
poszczególnych zagadnień i postula- 
tów ludności, służących. następnie 
hądź materjałem dla pracy. w parla- 
mencie, bądź bezpośrednio są reali- 
zowane w porozumieniu 7 czy nnika i 

mi ao BE 
Jakie są pozytywne 

deiałalności? ; 
— Odpowiedž na to musiałaby 

zająć zbyt wielę miejsca, pozwoli 
więc pan, iż wspomnę tylko o naj- 
ważniejszych. I tak uruchomione 
przez nas przy sekretarjatach powia- 
towych biura -porad: prawnych służą 
w tym zakresie pomocą najszerszym 
masom społeczeństwa i cieszą się 
wszędzie dużą frekwencją głównie 
drobnych rolników i ogólnem uzna- 
niem. Obecnie znajduje się w stadjum 
organizacyjnem biuro centralne w 
Wilnie, które siłą rzeczy otoczy opie- 
ką interesy ludności, koncentrujące 
się tutaj jako w siedzibie wyższych 
instancyj sądowych i administracy j- 
nych całego terenu. 

— W czem się wyraża kontakt po- 
słów i senatorów z społeczeństwem? 

-— Pomijając już to, że wszyscy 
oni intensywnie pracują w szeregach 
różnych organizacyj, odpowiadają- 
cych najbliżej ich poszczególnym za- 
interesowaniom posłowie i senatoro- 
wie nasi odbywają na całym terenie 
zebrania  informacyjno-sprawozdaw- 
cze z zakresu prac Sejmu. Jeśli cho. 
dzi o Wilno, to widzimy ich najwię- 
cej, jako prelegentów w klubie spo- 
łecznym, na odczytach publicznych, 
urządzanych od czasu do czasu przez 
sekretarjat wojewódzki BBWR., wrce- 
szcie paru czynnych jest na terenie 
organizacyj zawodowych, że wymie: 
nię tutaj choćby związki robotnicze, 
skupione przy Radzie Głównej Zjed: 
noczenia Robotniczych Związków Za- 
wodowych Ziem Północno-Wschod. 
nich. = 

— A propos robotniczego ruchu 
zawodowego. Jak się ta sprawa obec- 
nie przedstawia? 

„ wyniki 

    

B. B. W. R. jako rewizjonizm polityczny. Bilansorganizacyjnej działalności BBWR na Wileńszczyźnie wr 1981 
ołania do życia, 

zmontowanej w myśl nowych zało- 
żeń centrali robotniczej w Wilnie 
skupiającej w sobie olbrzymią więk- 
szość zawodowych związków robotni. 
czych na naszym terenie, świadczy 
o tem, że i wśród warstw robotniczych 
zrozumienie idei państwowotwórczej, 
szerzonej przez *nas niepomiernie 
wzrosło. Praca na tym odcinku łączy 
się ściśle, z aktualnem, absorbującem 
rząd i społeczeństwo zagadnieniem 
walki z bezrobociem. Z prawdziwą 
satysfakcją podkreślić tu muszę oby- 
watelskie stanowisko naszych organi- 
zacyj robotniczych w stosunku do ak- 
cji społecznej zwalczania bezrobocia. 
Przedstawiciele związków biorą czyn- 
ny udział w pracach Komitetu, wno- 
sząc rzeczowy materjał przy rozstrzv- 
ganiu trudnych spraw. Ponadto roz- 
winęliśmy intensywniejszą pracę w 
dziedzinie kulturalno-oświatowej, po- 
wołując specjalną Komisję na czele 
której stanął poseł dr. Stefan Brokow- 
ski. 

— Na innych odcinkach? 

— Nie mogę przemilczeć o udzia- 
le naszym w pracy nad podniesienie 
stanu gospodarczego Wileńszczyzny. 
Pozwoli zatem pan, że wspomnę tu, 
o tak szeroko omawianym „w „Kurje- 
rze Wil.* zjeździe gospodarczym w 
Oszmianie, którego przebieg i wyniki 
óbrad są chyba najlepszym przykła- 
dem naszego życzliwego ustósunko- 
wania się do najżywotniejszych po- 
stulatów ludności, które staramy się 
realizować przy ściślejszej współpra- 
cy z samorządami. Wszystkie waż- 
niejsze zagadnienia dotyczące biezą- 
cych potrzeb: samorządów * znajdują 
się na warsztacie odnośnej sekcji przy 

Radzie Wojewódzkiej, na czele której 
stoi dr. Wiktor Maleszewski. W sek- 
cji tej interesy samorządów powiato- 
wych i gminnych reprezeńtuje wice- 
prezes Rady Wojewódzkiej * BBWR. 
poseł Bronisław, Wędziagolski, jeden 
z najaktywniejszych. działaczy. samo- 
rządowych na Wileńszczyźnie. 

‹ — Jaki element obywatelski bie- 
rze najwydatniejszy udział w pracach 
społecznych całego terenu? 

— Z natury rzeczy rola ta przy- 
pada nauczycielstwu szkół powszech 
nych, które aczkolwiek pracuje w bar- 
dzo trudnych warunkach, nie szczę- 
dzi sił i czasu dla bezinteresownej 
pracy pozaszkolnej we wszystkich 
dziedzinach. 

Wywiad nasz ma się ku ok 

Poseł Dobosz w kilku słowach in- 
formuje nas o zamierzeniach BBWR 
w: najbliższej przyszłości, Jak pan 
widzi podkreśla, organizacja BBWR. 
owładnęła całym terenem i wciągnęła 
do swego warsztatu pracy wszystkich 
państwowo myślących obywateli. Wy: 
konując nasz program pozostaje nam -- 
coraz większe zacieśnianie kontaktu 
z szerokiemi mąsami, z których zau- 
fania mamy prawo być dumni. Z tego 
wynikają nasze zadania opieki nad 
wsią i wznowienie wysiłków w zakre- 
sie wałk z kryzysem: gospodarczym 
i bezrobociem. Wszelkie poczynania 
nasze cechuje wiara w lepsze jutro 
całego kraju i z tą wiarą przekra- 
czamy próg Nowego Roku. 

R. WS 

I Nogi i koks 
górnoś ląski 
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Ochrona zabytków sztuki. 
Czasopismo poświęcone opiece nad zabytkami inwentaryzacji i geografji zabylkė A 
Redaktor Jerzy Remer, (gene: a'ny konserwator), Zeszyt 1—4, Część pierw-za. 
Warszawa. Nakł. Minister. stwa Wyznań Religijnych i Oświeceni+ Puhl cznego, 
(Departament Sztuki). Ssład gł. Tow, wydawn, 

Leży przed nami rzecz piękna 
Piękna pod względem techniki wydaw 
niczej. pod względem treści i repro- 
dukcji, ale przedewszystkiem z powo- 
du ogromu pracy jaką to dzieło przed 

stawia. Leży w tych dwóch tomach 
jakby zapoczątkowany rejestr skar 
bów Polski, jej ocalałe szezątki daw- 
nej przeszłości, tylekroć masakrowa- 
ne przez wojny i najeźdźców. Diel- 

4 
>, nym ludziom, profesorom i artystom 

4 duchowiefstwu i nawet tym pracują- 

'cym przy naprawie rujnujących się 

xnurów rzemieślnikom, książki te, 
opowiada jące o ich owocnym trudzie, 
nuszą być nielada zachętą i dumą z 
'ohonanych dzieł odnowienia. 

Konserwatorzy, których mamy na 
iemiach Połski 10 i drugie tyle sił 

pomocniczych doczekali się po 13 la- 

iach pracy swego organu, w którym 
będą mogli uświadamiać publiczność 
о dokonanych dziełach, które, jak 
łatwo zgadnąć, w zrujnowanej woj- 
nami Polsce były olbrzymie i często 
musiały obejmować niepowetowane 
straty. 

Zadania PP. Konserwatorów są 
rozległe, określa je okólnik M. S. W. 

J. Mortkowicz w Wasszawi», 

z 1922r. „Zaznajomienie się ze strona 
historyczną ziem wchodzących w 
skład województwa objętego przez da- 
nego Konserwatora, z tradycjami z 
dziedziny kultury artystycznej, pod- 
trzymanie upadających, nawiązywa- 
nie kontaktu z istniejącemi stowarzy 
szeniami o takim charakterze i two- 
rznie ich tam, gdzie żadnych niema. 
pieka nad teatrami, przemysłem lu 

dowym, chórami i t. p. Opieka nad 
sztuką współczesną*. Głównem i naj 
bardziej istotnem zajęciem jest jed 
nak inwentaryzacja zabytków i ich 
ochrona. Tu spotykają się zadania i 
cele, a nawet obowiązki społeczeństwa 
z tachowemi pracami PP. Konserwa- 
torów. Zabytki to cenne świadectwo 
naszej chlubnej przeszłości, muszą 
być otoczone pieczołowitą opieką spo 
łeczeństwa, które o wartości kultu- 
ralnej i duchowej tych spraw musi 
być dokładnie i rzeczowo informowa- 
ne. 

Wydawnictwo o Ochronie Zabyt- 
ków Sztuki, ma ten cel przed sobą. 
Dodajmy przytem, że red. naczelny i 
gen. konserwator prof. Jerzy Remer, 
został „za zasługi na polu inwentary- 

zacji i ratownictwa zabytków oraz w. 
dziedzinie organizacji opieki Pań- 
stwowej i społecznej nad kulturą i 
sztuką“ odznaczony złotym krzyżem 
zasługi. (Mon. Pol. 1931 r.). Wilno 
dobrze pamięta prof. Remera jego nie- 
strudzone wędrówki po rozłogach na- 
szej zniszczonej i mało znanej nawe! 
przez autochtonów, krainy. kędy wy- 
najdywał skarby i piękno, pouczając 
młodych i starych jak je szanować, 
rozumieć i kochać należy. Ideowej peł 
nej zamiłowania pracy jego, wiele zaw 
dzięcza dziedzina zabytkowa w Poł- 
sce, jeśli tylko wymienić jego akcję 
w odnowieniu obrazów naszych Ma- 
donn: Częstochowskiej, Ostrobrani- 
skiej i Kodeńskiej, oraz wielu innych 
zabytków, przez prof. Rutkowskiego 
dokonanych z całem pjetyzmem i zna- 
jomością techniki. 

Oba tomy Wyd. zawierają 35 ar- 
tykułów i 391 rycin, fotografij, rysun- 
ków, przekrojów, oraz reprodukcyj 
obrazów, odnowionych fresków i t. p. 

W I-m tomie prof. Wojciechowski. 
daje przegląd „Powstania i organiza- 
cji rozwoju opieki Państwowej nad 
zabytkami sztuki w Polsce przedwo- 
jennej“, głównie o tem, co zrobiono 
w Małopolsce, gdzie dzięki zasługo'n 
społeczeństwa polskiego uczyniono 
w tej dziedzinie bardzo wiele, czego 
ślad pozostał w wyd. „Teka Konser- 
watorów*. Artykuł traktuje dalej o 
prawodawstwie zabytkowem, o kom- 
petencjach i zakresie działalności, pp. 

Pp za 

Konserwatorów. Prof. Remer pisze 
ciepłe studjam o pionierze konserwa- 
torstwa prof. St. Tomkowiezu i jego 
pracy długoletniej, (obchodził niedaw- 
no 80-ią rocznicę urodzin) nad 
szerzeniem wiedzy artystycznej w ro- 
dzinnym Krakowie, w Komisji do ba. 
dania Hist. Sztuki, w artykułach Cza 
su, rozprawach akademickich i sze- 
regu prac z tego zakresu. W Il-im to- 
mie pisze prof. Remer artykuł o mu- 
zealnictwie i konserwatorstwie, dzie - 
ląc się cennemi uwagami na temat 
umieszczania zabytków w salach mu- 
zeum, gdy się je wydziera z otoczenia 
co nie zawsze jest wskazane i przed 
czem ostrzega autor, i jeszcze podaje 
„Program inwnetaryzacji zabytków w 
Polsce", zaznaczając że ta praca we 
szła w okres systematycznej, planowej 
roboty i otrzymała w budżecie spec- 
jalną pozycję, wyrażającą się na rak 
1931-32 sumą 100 tys. zł. 

Dla profanów, ale ludzi interesu- 
jących się zagadnieniami sztuki, kon- 
serwacją zabytków, najciekawszą czę. 
ścią pięknego dzieła będą referaty po- 
szczególnych konserwatorów. Czy to 
mówiące o restauracji kościoła Mar- 
jackiego w Krakowie, (ref. p. Mączyń- 
ski), z fatografjami charakterystycz- 
nych „wsporników* z XIV -w. i od- 
tworzonym dawnym portalu gotyc- 
kim. Czy to dr. T. Szydłowskiego „O 
odbudowie  Kollegjaty  Wišlickiej“ 
klejnotu architektury średniowiecz- 
nej, okrutnie przez wojnę poszarpa- 

dana ° 

   

  

nej, przyczem odkryto wieże romar:- 
skie i takież fundamenty, co miały wa 
Żne znaczenie naukowe. Niezmiernie 
trudnego zadania odbudowy dokonał 
prof. Szyszko-Bohusz, z różnem szczęś 
ciem, gdyż wewnętrzne urządzenie np. 
trzeba było tworzyć na nowo, bowiem 
nie nie zostało, Przy odnowieniu od- 
krywają się freski, malowidła, które 
często padają ofiarą prac restauracyj- 
nych, gdyż są zbyt słabo utrwalone, 
zastosowanie odpowiedniego stylu do 
budynków na które wieki kładły 
swe różnolite koncepcje wymaga 
wielkiej uwagi i jest bardzo trudnem 
zadaniem. I tak np. malowidła ścien- 
ne w Wiślicy o których pisze p. Mole 
są nielada kłopotem, jak je zachować? 
I jak dopełnić? Te ukazane zabytki 
zrujnowane przez wojnę, to widok do- 
prawdy rozdzierający. Setki lat stał 
taki pomnik kultury i pobożnej myśli 
ludności, aż przyszła zawierucha i po- 
ciski niemieckie lub rosyjskie porwa- 
ły najtęższe mury na strzępy. Tak 
np. kościół w Bolechówie o którym 
pisze p. Z. Rokowski, Bazylika a 
trzech wieżach, istny zamek obronny, 
o strzelnicach w murach i wieżach, 
korytarzu obronnym i surowej pro- 
stocie ornamentyki, spałony w cza- 
sie wojen szwedzkich, odbudowany, 
w ostatniej burzy dziejowej wyszedł 
jako ©50 proc. inwalida! Rozpacz 
ogarnia patrząc na ten wspaniały 

  

gmach zmasakrowany, a otucha wstę- 
puje w serca oglądając odbudowę 

przez architektów J. Wojcięchowskie-* : 
go i T. Sawickiego. I dalej snują się 
sprawozdania pp. Konserwatorów: 
„O „kamienicy Królewskiej we Lwo- 
wie* pióra p. J. Piotrowskiego dzie- 
dzicznej własności Jana III, potem Po. 
nińskich, a obecnie Mużeum Króla 
Jana, z pięknemi krużgankami, na 
które patrząc wzdycha wilnianin do 
tego, by u nas Dom Kollegjaty był kie- 
dyś tak odnowiony i doprowadzony 
do stanu odpowiedniego swej piękno- 
ści. Tegoż autora jest referat „O Lwo- 
wskim Arsenale", z jego wspaniałą 
sklepioną salą. „O Kościele Najśw. 
Panny. zwycięskiej w Lublinie* pisze 
J. Siennicki, daj jąc historję tego zabyt- 
ku, fundacji Jagiełły na pamiątkę” 
zwycięstwa pod Grunwaldem i Tan- 
nenbergiem, w 1410. roku, mającego? 
prócz innych, ciekawe niałowidła na 
poddaszu, przedstawiające króla kon- 
no jadącego... Może Jagiełłę? 

Prof. Pajzderski daje studjum o śli- 
czńym kompleksie budynków kościel- 
nych PP. Norbertanek w Strzelnie, za- 
bytku z epoki romańskiej, XII wieku, 
fundacji Piotra Własta i jego syna 
Krystyna, który ch płyta erekcyjna za- 
chowała się na ścianie kościołka Św. 
Prokopa. Według projektu architekta 
Cybichowskiego oczyszczono budynki 
z niepotrzebnych murów i dziś ten ist- 
ny klejnot architektury, stanowi ca- 
łość pełna wdzięku. : 

Nasze wileńskie sprawy znalazły w 
tem wydawnictwie swój wyraz w pra. 

  

 



__ Czego pragniemy 
od młodzieży. 

Rózpoczynamy Nowy 1932 rok. 

Rozpoczynamy go w atmosferze niez- 

miernie ciężkiego przesilenia gospo- 

darczego, który kraj nasz wraz z ca- 

łym światem przeżywa. Rozpoczyna- 

my go w okresie głębokiego kryzysu 

ideowego, gdy „bledną gwiazdy, co 

świeciły ojcom naszym, a zapalają się 

nowe, które świecić będą ich synom*. 

A jednak rozpoczynamy go z uf- 

nością i wiarą w lepsze i jaśniejsze ju- 

tro. _ Wiarę tę budzą w nas właśnie te 

nowe zapalające się gwiazdy idei na 
firmamencie wileńskim, gwiazdy, któ. 

re dostrzec może każdy, kto obserwu- 

je zbliska życie ideowe i umysłowe eli- 

ty naszej młodzieży akademickiej. 

Genius Loci zadumanego o prze- 

szłości i przyszłości Wilna swój wpływ 

hłogosławiony wywiera. 

Powstaje wśród młodzieży naszej 

nowa ideologja, usiłująca rozwiążywać 

sprzeczności kultury współczesnej, po- 

godzić nakazy ducha z wymogami ma- 

terji, stworzyć nowy ideał życia i 

wskazywać drogi ku niemu wiodące. 

I choć nieliczni są ci, co znicz świę 

ty muśli u brzegów Wilji nanowo 

wzniecić pragną, choć napotykają na 

drodze swej nieprzezwyciężone, zda się 

przeszkody — przyszłość do nich nale- 
ży i ich udziałem będzie zwycięstwo, o 

ile z drogi raz obranej nie zboczą na 

manowce. 

To też w dniu noworocznym wy- 

powiedzieć pragnę życzenie, by starsze 

społeczeństwo myślące zbliżyło się do 

ogniska młodzieży, które powoli oświe 

tlać i ogrzewać zaczyna atmosferę wi- 

leńską. 
Byle nie w celach mentorskich. 

przeciwnie, poto, by się zapoznać z 
tem, co w młodych głowach i sercach 

się pali, by przeżyć bezpośrednio te 

zagadnienia, które nurtują w duszach 

i umysłach naszej młodzieży. Poto, 

by nasze własne zainteresowania zwró- 

cić w tym samym, co i młodzieży, kie- 

runku, i wiedzą swą i doświadcze- 

niem życiowem ułatwiać młodzieży od- 

powiedź na dręczące ją zapytania. 

Wierzę głęboko, że kontakt ten młód- 
szych ze starszymi będzie z. jednaką 

dla obu stron korzyścią. Pobudzi twór- 

czość starszych, niejedno ułatwi młod- 

szym, a przedewszystkiem przywróci 

zachwiane z obu stron zaufanie, brak 

którego prowadzi do tylu tragicznych 

nieporozumień. 

To też domagać się musimy więk- 

szego niż dotąd u starszego społeczeń- 

stwa zainteresowania sprawami ide- 

owemi młodzieży. 

A od młodzieży naszej, tej jej lepszej, 

choć nielicznej części; czego pragniemy ? 

Przedwszystkiem większej niż dotych- 

czas aktywności w życiu. Młodzież na- 
sza winna zrozumieć, że starsze po- 

kolenie obecne — to pokolenie które 

na barkach swych dzwigało brzemię 

zwycięskich walk o niepodległość Oj- 

czyzny, że pokolenie to w dużym stop- 

niu niosło zaszczytny obowiązek bu- 

dowy państwa od podstaw, przeżyło 

niejeden zawód i rozczarowanie, jest 

spracowane i winno mu się jak naj- 

szybciej pójść z pomocą, zwłaszcza w 

pracy społecznej. 

Niestety rzeczywistość wskazuje na 

to, że młodzież z pomocą swą starsze- 

mu pokoleniu nie śpieszy, wielu z tych 

co wchodzi w życie, stroni od pracy 

społecznej, która albo została zetatyzo- 

wana albo dźwigać ją muszą w dal- 

szym ciągu starsi. 

Gdy wzrok swój zwrócę ku latom 

przedwojennym, to widzę, iż pracowała 

społecznie wówczas przeważnie mło- 

dzież — starsi tą pracą kierowali — 

dzisiaj starsi dalej pracować muszą, 

gdyż brak młodzieży chętnej do czynu 

Sądzę, że ta abstynencja młodzieży od 

pracy społecznej jest przyczyną jej 

zaniku i odrodzenie jej wyłącznie od 

młodzieży naszej zależy. 

  

  

To też niech Rok, który w dniu 

dzisiejszym rozpoczynamy, przyniesie 

zbliżenie Młodych ze Starszymi — by 

stanąć wspólnie do pracy i walki o 

lepsze jutro dla Państwa i Naszego 

Umiłowanego Grodu. 

  

Witołd Staniewicz. 

Z CA 
Jak przeszły Święta. 

Czy tak bardzo smętnie jak się zapowia- 
dały? Czy tak bardzo ubogo i oszczędnie” 
Rozmaicie. W Wilnie oczywiście nie było 
hucznych publicznych hulanek w wyższycn 
sferach towarzyskich, bo inteligencja najcię 
żej odczuwa kryzys nietylko finansowo, ale 
psychicznie i kieliszek monopolki tu nie wy- 
starczy do rozweselenia duszy. Ale t. zw. 
szersze warstwy społeczeństwa  obchodziły 
Narodzenie Boże iście po chrześcijańsku...! 
Na Lipowej u Rudomińskich formalna bitw. 
z gośćmi i policją, wskutek libacji. Na Świer 
kowej pobity Niechwidowicz, dalej stłuczono 
szyby, noże w robocie, bójki i pijatyki. W 
czasie trzech dni 25 wypadków, 29 bójek... 

Na wsi też się pięknie naród chrześci jań- 
ski zabawiał! W Zaciszu, w Stańczyniętach, 
w Kiliszkach, pili, bili, rżnęli i zabijali, jak 
w dżungli... W Świniowie wyrżnięto całą ro 
dzinę... 

Nieodzowną okrasą teraźniejszych wiecza- 
rynek wiejskich jest ludzka posoka, rozle- 
wająca się wśród strug alkoholu, wśród prze- 
kleństw, bicia szyb, rozwalania pieców i 
łbów. 

Jeśli wogóle takie procedery coraz głębiej 
pogrążają ludność wiejską w stan zdziczenia 

i zwyrodnienia psychicznego i fizycznego, to 
cóż dopiero powiedzieć o fakcie, że w ten 
sposób obchodzi społeczeństwo chrześcijań- 
sko-katolickie jedno z najważniejszych świąt 
kościelnych? 

      

   

    

Czy tak już nikłym jest wpływ duchowień- 
stwa i kościoła, że na wsi, gdzie każdy pro- 

boszcz ma możność bezpośredniego wpływu 
na parafjan, nic nie powstrzymuje ludzi od 
podobnie dzikich pijatyk i morderstw? W ta- 
kich chwilach z bolesną jaskrawością wyst- 
puje zupełna rozbieżność między zewnętrznz, 
oficjaną stroną głoszonych i powierzchowni* 

wyznawanych zasad, a jakże smutną rzeczy - 
wistością- 

Ale pocieszmy się! 

Nie wszędzie tak było smętnie jak u nas. 
Oto w „życiu Zakopanego nową kartę ot- 
warto”... 

zasiadła przy 15 zielonych stolikach, cały 
świat intelektualny i ar czny, olbrzymi 
zjazd gości, zawody na Śniegu i lodzie. W sto- 
licy naradzają się nad wysłaniem ekip spor- 
towych na Olimpjadę do Ameryki co tyłko 
parę tysięcy dolarów ma kosztować.. W jed- 
nym dniu 500 par stanęło u ołtarza dla za- 
warcia małżeństwa (gdyby tak wiedzieć ile 
w sumie wydali na jadło i picie?) Kina i 
lokale rozrywkowe były pełne, choinki roz- 
kupiono... 

       
   

Tak więc „miejscami źle — miejscami 
dobrze”, jak to zawsze bywa na tym padole 
kędy dziwne kaprysy losu rządzą ludźmi i 

zdarzeniami. X. 

Ligi i i 

Helena Romer 
Tutejsi. Nowele. wyd, Rój. Warszawa 5 

Swol Ludzie. Nowele .wyd. L. Cho- 5 
miński. Wilno. Е 

Książka o Nich. Romans. Wyd. L. Ž 
Chomiński. Wilno. ЕЕ 
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wlija u Państwa Mickiewiczów. 
(Teatr dla Młodzieży). Scena Wi- 
leńska. 

Rezurekcja Wieleńska. (Zdobycie 
Wilna w 1919 r.) Scena Wileńska. 
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otwarcie pokoju do bridge'a. Elita * 

5 UR" J_ BR МОВЕ NS KI 

W roku 1931-ym. 
Rok 1931-szy zapisany będzie w 

dziejach ludzkości wyrazistemi choć 
niewesołemi głoskami. W roku tym 
ujawnił się w całej pełni niebywały 
dotychczas światowy kryzys gospo- 
darczy, który się wyraził w liczbie 
kilkunastu miljonów bezrobotnych i 
w kryzysach wałutowych, dotykają- 
cych prawie wszystkie państwa oby- 
dwóch półkuli. 

Nie ulega już dzisiaj wątpliwości, 
że światowy kryzys gospodarczy, jaki 
przeżywamy obecnie, nie ma analogji 
w dotychczasowych dziejach stosun: 
ków gospodarczych i będzie zapewne 
punktem zwrotnym w nowym ukła: 
dzie stosunków światowych. Rok. 
który odchodzi pozostawia następcy 
swemu dziedzictwo ciężkie, właściwie 
bowiem nikt jeszcze dotychczas prze- 
widzieć nie zdoła, kiedy i w jakich 
warunkach nastąpi moment, w któ. 
rym będziemy mogli stwierdzić: oto 
kryzys mija, rozpoczyna się doba po- 
myślności. 

Jakiś pedantyczny profesor nie- 
miecki naliczył 235 przyczyn obecne- 
go kryzysu gospodarczego, nikt jed- 
nak dotychczas nie zdołał wskazać ani 
jednego środka, który byłby istotnie 
niezawodnym w walce z kryzysem. 

Do kryzysu gospodarczego dołą- 
czył się w r. 1931-ym jeden jeszcze 
kryzys, który nazwalibyśmy kryzy- 
sem ideologji Ligi Narodów. Od cza- 
su swego istnienia, Liga Narodów po 

    

„raz pierwszy stanęła w. obliczu ostre 
go konfliktu zbrojnego — chińsko- 
japońskiego. Konflikt ten nie zyskał 
charakteru wojny oficjalnej, choć roz- 
grywał się wśród starć zbrojnych, w 
których trupy padały tysiącami. Li- 
ga Narodów okazała zupełną bezsi!- 
ność wobec konfliktu, wynikającego 
z żywotnych konieczności rozwoju 
Japonji i — bezsilności Chin. W ta- 
kich konfliktach artykuły pisane Li- 
gi Narodów podyktowane Apatrakoyj: 
nym idealizmem, nie mogły mieć żad- 
nego znaczenia i wpływu. Rok 1931 
pozostawia pod tym względem wiy- 
mowną naukę państwom i i narodom 
na przyszłość. 

Natomiast tenże naogół niepomy- 
ślny rok, który odchodzi, zawiera w 
przebiegu swoim pewne fakty, które 
mogą stać się podwaliną lepszej przy- 
szłości. Ujawnione przez jeden z 
dzienników paryskich warunki paktu 
o nieagresji pomiędzy Francją i Ro- 
sją oraz rozpoczęte następnie i zmie- 
rzające do pomyślnego końca roko- 
ania o takiż pakt nieagresji pomię 

dzy Rosją sowiecką z jednej strony-- 
zaś z Polską, Rumunją i państwami 
bałtyckiemi z drugiej — posiadają do- 
niosłe znaczenie polityczne. Zawar- 
cie tych paktów wykazuje dowodnie. 
że sojusz pomiędzy Polską i Francją 
nie jest „świstkiem papieru”, ale - - 
podwaliną układu pokojowego Euro- 
py i świata całego. 

Z drugiej strony, zawarcie pak- 
tów o nieagresji przez Rosję z Fran- 
cją i swymi sąsiadami zachodnimi 
podważa poważnie znaczenie układu 
pomiędzy Rosją i Niemcami w Rapa! 
lo i odnowionego następnie w Berli- 
nie. Rosja wymyka się z rąk Niemiec 
jako narzędzie ich agresy wnych pla- 
nów. Tem samem Niemcy będą musia- 
ły prędzej czy później zrezygnować 
nietylko na papierze, ale — wewnętrz- 
nie, moralnie ze swych planów odwe 
towych w stosunku do Francji i Pol- 
ski i ze swych marzeń o panowaniu 
nad światem. Dopiero z chwilą istot- 
nego i głębokiego rozbrojenia moral- 
nego Niemiec nastaną warunki da 
przezwyciężenia światowego kryzysu 
gospodarczego i prawdziwego ustale 
nia pokoju. 

Rok 1931-szy pozostawia po so- 
bie zarodki warunków. nowego, trwa- 
łego już układu stosunków w Euro- 
pie. 

Dla Polski rok 1931-szy był ra- 
kiem dalszej stabilizacji stosunków 
wewnętrznych, rokiem zmagania się 

cach dyr. Lorentza który pisze o od- 
nowieniu kościoła Ostrobramskiego, o 
konserwacji zamków Krewo i górnym 
wileńskim, a także w Trokach zaś p. 
R. Gurtler o nowogródzkich ruinach 
daje informacje. 

Niezmiernie ciekawe są prace p. 
Pajzderskiego o malowidłach ścien- 
nych w kościele św. Jana w Gnieźnie: 
malowane farbami temperowemi al 
secco, o bogatej treści religijnej, po- 
chodzą z połowy XIV w., zabezpie 
czył je od zniszczenia prof. Rutkowski. 
Jak się odbywa wzmacnianie nadwą- 
tlonych murów, dowiadujemy się też 
od prof. Pajzderskiego w rozdziale o 
Katedrze Gnieźnieńskiej i od p. J. Klu- 

„ssa, „O Kollegjacie w Tomie pod Łę- 
czycą*, np. jak to się robi murom za- 
strzyki wewnątrz, zaprawą cemento- 
wą, niczem człowiekowi, a do tego 
służy dziwny instrument zwany „tor- 
kretem*, wpuszczający w otwory wier_ 
cone pneumatycznym. świdrem, wyd” 
muchane z prochów i przeczyszczone 
wodą, zaprawę cementową. O ruinach 
zamku w Czersku pisze p. A. Karcze- 
wski, gdzie znaleziono przedmioty 
rzucające światło na życie książąt ma- 
zowieckich. O pięknych freskach z 
XVII w. w kościele po-Pijarskim w 
Łowiczu pisze p. J. Starzyński. O nad 
zwyczajnym, cudem jakimś ocalałym 
od wójen i pożarów kościele w Bogu- 
szycach, w pow. rawskim, pisze p. M. 
Walicki. Jest to istne muzeum rzeźb i 
malowideł na drzewie, wysokiej war- 

tości artystycznej z XVI w. Reprodu- 
kcje ukazują istotnie przepiękne rze- 
czy. Dużo miejsca w wyd. obejmuje 
Kronika Konserwatorska od roku 
1929—1930 z opisem licznych miejs- 
cowości i fotografjami świadczącemi 
ile mamy jeszcze piękności w naszym 
tak bardzo zniszczonym kraju. Prof. 
Rutkowski opowiada w jaki sposób 
odnawia obrazy: 

Drugi tom wydawnictwa rozpoczy- 
na się obszernem sprawozdaniem prof 
J. Wojciechowskiego o tem co zrobio- 
no w Polsce w zakresie odbudowy i 
konserwacji w latach 1919 do 1929: 
widzimy tu szereg żałosnych ruin naj- 

piękniejszych świątyń, jak np. w By- 
teniu, Magierowie, Bohorodczanach. 
Felsztynie, Sokalu, zamków: cudowny, 
wspaniały w Podhorcach, Brzeżanach, 
Żółkwi, Świrzu, Belmoncie i t. p. zni- 
szczonych, zrujnowanych, porabowa- 
nych. 

Niepodobna w krótkiem sprawoz 
daniu dziennikarskiem wyczerpująco 
napisać o tak ważkiem wydawnictwie 
jakiem jest czasopismo konserwator 
skie, dwa duże tomy, liczące 488 str. 

in 4-to, ale obowiązkiem choćby nie- 
fachowego sprawozdawcy. jest zazna- 
czyć ten wielki i owocny wysiłek Pań- 
stwa i ludzi fachowych, a zarazem ide- 
owych, gdyż oddanych gorąco i z za- 
miłowaniem swej pracy, w celu zacho. 
wania dla przyszłych pokoleń piękna 
ziemi naszej i jej pomników, świad- 
czących po przez wszystkie klęski i 

  

burze dziejowe, iż nigdy nie przesta- 
liśmy dorzucać do ogólnoludzkiego 
skarbu cywilizacji swego dorobku i z 
najcięższych klęsk dźwigaliśmy się 
wedle sił. by zaświadczyć o swej war- 
tości duchowej. I doprawdy, gdy się 
patrzy na te kilkusetletnie zabytki, 

ochraniane. podnoszone z upadku 
przez pieczołowite ręce konserwato- 
rów i artystów, gdy się z podziwem 
patrzy na wzniesione zbożną myślą 
przed wiekami domy Boże lub siedzi- 
by możnych rodów, z niechęcią się 

1 że jednak dzisiejsze pałace spor- 
tu i stadjony, „ośrodki zdrowia fizy- 
cznego“ i t. p. twórczość materjalna, 
nie będzie miała tej siły przetrwania 
co tamte budynki, wzniesione zupełnie 
w innej myśli. 

Bo w kamieniach jest potęga, nie- 
znana dotąd ludziom dokładnie. One 
mają w sobie coś z tych ludzi co je 
wznosili. Służą sprawom doczesnym 
lub nieśmiertelnym. Dlatego jedne 
trwają... inne rozpadają się w zapom- 
niany gruz... 

Piękne jest wydawnictwo Konser- 
watorów, pięknego dokonali dzieła, i 
worto by się ogół dowiedział choć w 
przybliżeniu, ile trudu i kosztu ponio- 
sło państwo, by te'rzeczy konieczn= 
dla ducha polskiego zachować. 

Hel. Romer. 

   

    

ze światowym kryzysem gospodar: 
czym, wykazującym wielką odpor- 
ność i elastyczność naszego organiz- 
mu gospodarczego. Fakt, że Polska 
znosi przebieg kryzysu stosunkowo 
łatwiej i spokojniej, aniżeli inne po- 
tężne i zasobne państwa, jest dziś po- 
wszechnie przez świat uznanym, zaś 
jego konsekwencje odbiły się już w 
zakresie politycznym. Rok 1931-szy 
w dziejach odrodzonej Polski zapi 
ny będzie, niewątpliwie, jako rok 
utrwalenia się i wzrostu międzynaro- 
dowej powagi Polski. 

Polska staje się. ośrodkiem przy. 
ciągającym i krystalizacyjnym państw 
Europy środ.-wschod. Sojusz Polski z 
Francją nabrał nowej żywotności 
siły. Naprawiły się stosunki z Anglją 
Rumunja ma sposobność ocenić war- 
tość sojuszu z Polską, państwa bałtyc- 

    

  

    

   

    

kie — wartość przyjaźni z Polską. Je 
steśmy na dobrej drodze do uregulo 
wania naszych stosunków z Rosją. 
Za czem przyjść musi rewizja poglą- 
dów w Niemczech na dotychczasowy 
stosunek do Polski. 

W spokoju oczekiwać możemy na 
tę pożądaną ewolucję w poglądach i 
nastrojach naszego sąsiada zachodnie. 
go, gdy już nastąpiła zmiana w nastro 
jach i poglądach naszego sąsiada 
wschodniego. Miejmy nadzieję, ze 
rok, który odchodzi, zabierze ze sobą 
najcięższe troski i kłopoty kryzysu 
gospodarczego, rok zaś, który rozpo- 
czynamy, będzie dla Polski rokiem 
nowej pomyślności gospodarczej i po 
litycznej. 

  

Nadzieja ta gruntuje się na faktach. 
któremi zamknął się rok ubiegły. 

Horoskopy na rok nadchodzący. 
Taka to jest ludzka natura, że nie za- 

dawalnia się złością i t iejszością, 
a stara si rąbek tajemniczej zasło- 
ny, kryjącej przyszłość. Stąd wielkie i stałe 
powodzenie wróżbitów i proroków wszela- 
kiego autoramentu. Stąd chiromancja, nekro 
mancja, geomancja, astrologja, stąd auguro- 
wie, auspicja, omina, zabobony, horoskopy. 
Wiek XX po Chrystusie nie odbiegł w tym 
względzie od wieku XX-go przed Chrystu- 
sem. 

Akurat rok temu pisałem w lem miejscu 
o wróżbach słynnej paryżanki p. Fraya na 
1931 r. Pani Fraya zapowiadała rewolucje 
we ws kich niemal krajach Europy, groź 
bę wojny i cudowne jej zażegnanie, dwie 
wielkie epidemje, uwięzienie wielu finan- 
sistów etc. ete. Nie potrzebuję przypominać 

ystkich proroctw p. Frayi, a to z tej pro 
j przyczyny, że na ajważniejsze z nich jak 

wiemy wcale się nie sprawdziły. 

Konstatując fakt powyższy, bynajmniej 
nie mam zamiaru podkopywać torytetu 
paryskiej Pytji. Z jednej strony bowiem wi 
nienem jej wdzięczność za dostarczenie mi 
asumptu do niniejszego feljetonu, a z drugiej 
-- nie przeszkodziłoby to moim czytelnikom 
w interesowaniu się... horoskopami na rok 
1932. Jestem tego tak pewien, że corychlej 
horoskopy te — zaczerpnięte z najmiarodaj- 
niejszych źródeł — podaj. 

Głośny wróżbita amerykański Lee przy- 
znaje, że potworna ośmiornica kryzysu gos- 
podarczego opasała świat swemi mackami, 
grożąc mu wręcz uduszeniem, Lee zapewnia 
jednak, że w połowie przyszłego roku na- 
stąpi powszechne odprężenie. Inicjatywa wyj 
dzie ze Stanów Zjedn. Ameryki Północnej. 
Kapializm znowu osiągnie punkt kulmina 
cyjny : 

Astrolog R. Newcomb (również Ameryka- 
nin) twierdzi, że w 1932 r. wszystkie bez w 
jątku państwa wyrzekną się złotego stands 
tu swych walut. Odnośna, jednomyślna u 
chwała państw Ligi Narodów zapadnie je- 
sienią. Pociągnie to za sobą odprężenie kry- 
zysu światowego. 

Wróżbita John Chatan dowodzi, że po- 
czątek nadchodzącego roku przyniesie re- 
wolucję w U. S. A, co wywoła na szereg 
miesięcy chaos w całym Świecie. Potem na- 
stąpić ma jednak okres powszechnej odbu- 
dowy, w imię ideałów apitalistycznych, Je- 
żeli chodzi ściśle o Europę, Chatan przy- 
puszcza, że dojdzie do poważnego konfliktu 
między Francją a Anglją, który może za- 
kończyć się nawet starciem orężnem, 

Lee natomiast jest co do mo. ści kon- 
fliktów wojennych usposobiony znacznie op- 
tymistyczniej. Twierdzi on, że obecny za- 
targ chińsko-japoński jest ostatnią wojną 
pod słońcem, gdyż w ostatnim kw le 1932 
roku pewien inżynier amerykań wynaj- 
dzie jakiś środek o takiej mocy działania, iż 
naród, który chwyci pierwszy za oręż może 
być z łatwością wytępiony. ta 
potężny wynalazek? Lee powiada, że będzie 
tu chodziło o jakieś nowe zastosowanie e- 
nergji elektrycznej, o jakieś nowe promienie 
śmierci. Pozaem Lee przepowiada, że wśród 
rządzących czynnków amerykańskich  wy- 
buchnie jakiś niebywały skandał, a w wy- 
niku dojdą do władzy nowe jednoski. Głów- 
ną rolę w całej tej sprawie odegra kobieta, 
która już obecnie należy do najgłośniejszych 
osobistości. Któż to być może? Czytelniku! 
Może ty jesteś domyślniejszy ? 

Jedźmy dalej: umrze b. monarcha, żyją- 
cy dziś na wygnaniu. Zostaną przedsięwzię- 
tę dwa nowe loty do stratosfery, przyczem 
rekord prot, 
na szyję. Osiągnie się bowie У 
45 klm. (Piccard osiągnął „tylko“ 
Wreszcie szajka złoczyńców doszczętnie ogra 
bi jedno z erwszych muzeów świaą, 

Tyle słów proroczych na rok nadchodzą- 
cy. Ko chce — niech wierzy, a kto nie chce 
wierzyć, dla tego przytoczę jeszcze opinje 
„firm“ o wiele poważniejszych niż cały ów 
Lee cum censortibus. 

Szwedzka „Stockholms Tindningen“ (Ga- 
zeta Sztokholmska) zwróciła się do szeregu 
osobistości z zapytaniem o opinję na rok 
1932. Oto są odpowiedzi: 

Niepopularny u nas sen Borah: „Jestem 
zdania, że problemy europejskie nie dadzą 

rozstrzygnąć bez zmiany traktatu wer- 
salskiego i skreślenia długów wojennych. 
Obeeny pokój opiera się na przewadze o- 
rężnej. Rozbrojenie w Europie nie da się 
jednak pomyśleć wobec istnienia Korytar A 
polskiego, rozczłonkowanych Węgier i groź- 
by rosyjskiej. Sany Zjednoczone nie mogą 
pokonać kryz bez współpracy z Europą, 
będąc z nią związane gospodarce 
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Znacznie w Polsce popularnie Henry 
Ford: „Jestem głęboko przekonany, że po de 

  

i nastąpi dobrobyt. Okres spekulacji mi. 

     

  

pre: 
nął. Zaczyna teraz okres p Jestem 

starczy dla wszystkich. Wie 

    

  

pewien, że pr 
rzę, iż postęp ma je: 

  

„e daleką Auto 

  

CENY WĘGLA ZNIŻONE! 
związku z urządzeniem własnych skladów 

i torem ko ejowym mam możność 

WĘGLA i KOKSU 
z pierwszorzędnych kopalń 

GÓRNOSLĄSKICH kcncernu „PROGRESS* 
Przedsiębiorstwo 
ad E asi M. DEUL L, Wilno 

BIURO — Jagiellońska 3, tel. 8-11 
Bocznica własna-Kijowska 8, tel. 999 

laudradę-rouwdd ty prz batzonie? pami 
odpowiedź znajdziecie 

w „ROZWÓDCE" 
z NORMĄ SHEARER 

w tych dniach w kinie „HELIOS“, 

POZEW WEĆ ZOO 

  
  

  

  

  

    

   

    

Piccarda pobity zostanie na łe 0 

i inne wynalazki współczesne są jeszcze w 
powijakach”. 

Wiydawca poczytnej gazely „American 
Mercury* H. L. Mencken: 5 
uczyni słusznie, poświęcając znaczną 
swych zasobów w 1932 r. na zbrojenia. W 
stkie bowiem iłki stworzenia г 
słusznego, trwałego pokoju ro: 
bicje i intrygi francuskie. Nie 
by w Europie zapanowało bezpi 
zanim Francja nie zostanie uduszon 

Lord Robert Cecil Mogę jedynie powie- 
dzieć, że wiele k w cierpi wsk 
nującego wojown go nacjon: 
musi wywołać po ne katastro 
go całkowicie nie zahamuje. Świat potrze- 
buje przywrócenia zaufania i pokoju gospo- 
darczego, społecznego i politycznego. Nacjo- 
nalizm jest wrogiem zarówno zaufania jak 
pokoju. O ile się nacjonalizmu skutecznie nie 
zahamuje, doprowadzi on nas do zguby 

Lord Snowden: „GC. hciałbym dać wszys 
kim narodom radę na rok nadchodzący, by 

miały — mimo obecnych trudności — głowę 
wysoko podniesioną i zachow. y mężne ser- 

yły, iż kro- 
i rozumem, przy współ- 

pracy wszystkich -— ku jaśniejszej i szezę- 
śliwszej pr i 

Jak widzimy, luminarze wielkiej polityki 
i przemysłu — jeżeli nie liczyć dwóch nie- 
fortunnych puszczyków w osobach: sen, Bo- 
raha i red. Menckena — widzą przyszłość w 
barwach różowych. Ufajmy więc i my w za- 
powiadane dobrodziejstwa nadchodzącego 
roku, J-ski. 

To, co było i to 
co będzie. 

Zaczynając nowy rok, dobrze jest cza- 
sem obejrzeć się za siebie i podsumować, co 
nam przyniósł w zysku rok stary — nawet 
w dziedzinie mody. Można wtedy o tyle o ile 
objektywnie ocenić, co w nim było dobrego 
i złego, co przeszło bez śladu jako błyskotka 
sezonowa, a co pozostało, jako rzecz trwała. 
(o można było odrzucić, a co przystosować 
do życia codziennego. I wiele innych poży- 

tecznych na przyszłość refleksyj. 

co do roku 1931-go — można 
e przyniósł on dużo urozmace- 

nia w modz W. sukniach wieczorowych 
i balowych usiłował narzucić. staroświecz- 
czyznę — powrót do turniury i tysiące fal- 
banek. Zdrowy rozsądek wybryk ten odrzu 
cił, modernizując go wprowadzeniem sut- 
szych fałd i kloszów z tyłu pod bardzo głę- 
bokim dekoltem. Monotonję czarnych sukien 
z czarnemi bolerkami, które od paru lat by- 
ły czemś w rodzaju munduru, tak dalece by- 
ły rozpowszechnione, ożywiła moda wpro- 
wadzeniem bolerek kolorowych, jaskrawych, 
połyskujących załamaniami velurów, z rę- 
kawkami do łokcia, suto obłożonemi fut- 
rem. I tu — jak najdalej idąca fantazja. Ża- 
kieciki skromniejsze zdobi ko pasek fu- 
trzany, eciki bardziej strojne, sorties ba. 
lowe, mają szerokie mankiety od łokcia do 
kostki, sobolowe lub gronostajowe. Idąc ji 
szcze dalej —żakieciki całe z gronostajów, 
pasujące do sukni każdego koloru. 

Krótkie rękawy wprowadziły modę dłu- 
gich rękawiczek. Długość stosuje się do rę- 
kawów sukni lub żakiecika. Jeśli rękaw jest 
do łokcia, rękawiczka też jest do łokcia. 
Jeśli ma się zamiar przebywać przeważnie 
bez żakiecika, w sukni bez rękawów, ręka- 
wiezki muszą zachodzić do połowy ramienia. 
Najmodniejsze są czarne, jednak i tu są do- 
wolne fantazje, jak np desenie, albo rozcię 
cia, w które wstawione są kawałki tego sa- 
mego materjału, z którego zrobiona jest su- 
knia. 

Torebki wieczorowe — zamszowe i jed- 
wabne o dziwacznych metalowych spięciach, 
w których dopuszczalna jest największa 
fanlazja i które są jednocześnie całą ozdobą 
torebki. Torebki do codziennego użytku — 
duże, sportowe, z mocnej skóry, zaciągane w 
środku ćclair'iem, o podwójnych rączkach. 

W, sukniach codziennych zmiany są naj- 
mniejsze. Klosz staje się coraż dyskretniej- 
szy i kryje się w kontrafałdach. Żeby czemś 
urozmaicić skromny krój sportowy dopusz- 
cza się najdalej idące fantazje w rękawach: 
rozszerzenia, zwężenia, podwójne mankiety, 
fałdy nad łokciem i t. p. Dotyczy to zarówno 
sukien przedpołudniowych, jak  wieczoro- 
wych i wizytowych. 

Jeśli chodzi o ubranie na ulicę, moda zde 
cydowanie lansowała futrzane żakieciki. I to 
było może najbardziej charakterystyczną jej 
zdobyczą w ubiegłym roku. Przetrwało to i 
przetrwa jeszcze dobrych parę sezonów. Ła 
dne to, zgrabne — dla smukłych postaci, no 
1 — kosztowne, jak wszystko,,co nam mo- 
da przyniosła. 

Nowością sezonową, która wybuchła, jak 
fajerwerk i równie szybko zgasła, były piór- 
ka przy kapeluszach, Przetrwała sezon je- 
sienny, wyciła w pierwszej ch i szyb- 
ko znudziła. Dziś kapelusze przybiera się 
wstążkami. Kształt ich zabawny i staroświe- 
cki — małych miseczek, albo kapelusików 
góralskich — nie jest już tak zawadjacki, 
jak z początkiem jesiennego sezonu, 

Jak zwykle, tak i tutaj, pierwsze ekscen- 
tryczne wybryki łagodzą się, prz, 
do warunków. Moda zimowa 19 

łaśnie po tej linji i dlatego nie należy 
ć po niej rewelacyj —których zre- 

sztą mamy już dość — lecz spokojnych od- 

mian istniejącego typu. Anita. 

      

  

    
    

   

    

    

  

  

    
    
   

    

    

    

    

     

   

  

  

    

  

   

          

     

  

      

   
   

  

  

  

  

     

     

    

   

     
   

  

czące i inne, 

MŁOCARNIE KIERATOWE zwyczaj- 
ne i szerokomłotne, 

SIECZKARNIE ręczne i maneżowe, 
MOTORY na nzftę i ropę, 
KIERATY różnych wielkości 

poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna 11-a. 

DOGODNE WARUNKI KUPNA. 

220027920040000002000000000000049000100a0 

| MŁOCARNIE WICHTERLEGO czysz- 

7107 

1 (2243) 

Na marginesie prel minarza bud- 
żetowego kolejowego L. 0. P. P. 

na 1982 rok, 
Żadna solidna organizacja, ani 

instytucja nie może pracować bez do- 
kładnie opracowanego planu i budże- 
tu. Niewiele jest w dzisiejszych cza- 
sach organizacyj społecznych, które- 
by mogły swój budżet oprzeć na 
„murowanych* dochodach. Ogólna 
depresja gospodarcza uniemożliwia 
jakiekolwiekbądź przewidywania. W 
szczęśliwych okolicznościach znajduj 
się Wojewódzki Komitet Kolejowy 

ОСВ 
Organizacja ta, jak dotychczas, 

potrafiła swój budżet utrzymać na po- 
ziomie realnym. Należy więc przypu- 
szcząć, że i zbliżający się nowy rok 
gospodarczy spotka Zarząd Komitetu 
przygotowanym na wszelkie ewentu- 
alności. Tem niemniej wobec zbli- 
żającego się nowego roku kalendarzo 
wego kolejowy LOPP. staje z goto- 
wym planem pracy i nowym budže- 
tem rocznym na 1932. Preliminarz 
budżetowy przygotowany przez odpo- 
wiednie sekcje i przepracowany w ło. 
nie Zarządu jeszcze w listopadzie h 
r., został przyjęty przez ogólne walne 
zgromadzenie  programowo-budżeto 
we w pierwszych dniach grudnia r. b. 

Wysokość budżetu nieznacznie od. 
biega od kończącego swe istnienie 
preliminarza, jest bowiem bardziej 
przystosowany do przeżywanej depre- 
sji gospodarczej. Zamyka się prelimi 
narz budżetowy na rok następny su- 
mą 70 tys. 800 zł. Prawie cała suma 
bo wynosząca 66 tys. 200 złotych ma 
być uzyskana ze składek członkow- 
skich, reszta zaś przewidziana jako 
wpływ z imprez urządzanych w okre- 
sie tygodnia lotniczego. 

Po stronie wydatków najpoważ 
niejszą pozycję stanowi statutowo 
przewidziana należność Zarządowi 
głównemu w Warszawie kwocie 
35,400 zł. na cele obrony lotniczej i 
gazowej całego państwa. 

Tak więc Zarząd Wojewódzki dy- 
sponuje tylko połową swojego bud 
żetu, który może użyć na cele prze- 
widziane ogólną polityką akcji obró- 
ny, na terenie swej działalności. Głó- 
wnemi dziedzinami, na kótre uwaga 
stale winna być zwrócona jest dzie- 
dzina obrony przeciwlotniczej i prze 
ciwgazowej. 

W akcji przeciwlotniczej ważną 
jest rzeczą szkolenie rezerw  lotni- 
czych, co się uskutecznia przez sport 
silnikowy i bezsilnikowy. Sport silni- 
kowy jest stosunkowo kosztowną rze- 
czą, przeto ostatniemi czasy zwróco- 
no baczną uwagę na tak zwane szy- 
bownictwo, czyli lotnictwo bezsilni 
kowe, jako na sposób znacznie tań 
szy i dogodniejszy. To też w zrozu- 
mieniu tych rzeczy preliminarz prze- 
widuje pozycję 4000 zł. jako subwen- 

  

         

  

  

    

cję Wileńskiemu Klubowi Akademic- 
kiemu na rozwój sportu bezsilniko- 
wego. 

W dziedzinie badań  acrologicz- 
nych budżet przewiduje udzielenie 
1500 zł. jako zapomogi Zakładowi 
Meteorologji U. S. B. na wydawnie- 
two rocznika. Dła powiększenia sieci 
loinisk preliminowano 4 tys. zł. na 
zakup terenów lotniskowych. W dzie- 
dzinie obrony przeciwgazowej prze 
widziano 2 tys. zł. na budowę szkoły 
gazowej w Warszawie; 1300 zł. na 
urządzenie pokazowych schronów 
podziemnych z filtrem i wentylacją; 
1000 zł. na elementarne szkolenie ro- 
dzin pracowników kolejowych w dzie. 
dzinie obrony; na subwencje dla pań- 
stwowej szkoły technicznej w Brze- 
ściu 1000 zł. Pozycja propagandy u- 
cierpiała poważnie dzięki temu, 74 
dodano do niej szereg punktów nie 
zwiększając sumy 2 tys. 800 zł. Wcho 
dzi tutaj prenumerata pism  facho- 
wych i propagandowych, odczyty z 
dziedziny obrony lotniczej, modelar- 
stwo i t. p. 

Wreszcie na zakończenie dodać 
należy wzmiankę o jednej wielce cha- 
rakterystycznej pozycji, a mianowi- 
cie: na reprezentację 200 zł. Jest to 
najmniejsza pozycja całego budże- 
tu, gdzieindziej zaś bywa większą 
znacznie. J. 

  

  

  

  

Przeprowadzenie spisu lud- 
ności z narażeniem własnego 

życia. 
Jak wynika z raportów władz spisowych, 

wielu komisarzy powszechnego spisu ludno- 
ści przeprowadzało spis z wielką ofiarnością, 
w niezwykle ciężkich unkach. 

Między innemi na w nienie zasługuje 
wypadek przeprowadzenia spisu przez jed- 
nego z komisarzy, w województwie poznań- 

skiem, który spełnił swój okowi 
żeniem własnego życia. Komisarz 
Siemionkach (pow. strzeliński), p. Piotr 
kubowski, przeprowadzić miał spis oś 
rodzin, zamieszkałych na półwyspie Potrzy- 
miech na jeziorze Gopło. W dniu spisu do- 
stęp do półwyspu był zupełnie niemożliwy i 
mieszkańcy jego kompletnie odcięci byli od 
świata. Łodzią nie można było dostać się 
na półwysep, gdyż jezioro pokryte. bylo lo- 
dem, natomiast lód był tak słaby, że przej 

cie po nim również było niemożliwe; droga 
na przez bagna i moczary także by 

nie do przebycia. 
P. Jakubowski udał się mimo Ša S. w 

drogę przez jezioro, doszedłszy jednak do 
połowy, musiał zawrócić, gdyż lód począł się 
łamać. Niezrażony tem niepowodzeniem, na- 
stępnego dnia powtórnie spróbował szczęścia 

i udało mu się dotr do półwyspu: W: dniu 

tym żaden z mieszkańców Potrzymiechu nie 
odważył się na przejście przez jezioro. 

Popierajcie Ligę Morską 
Rzeczną !| ==== 
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Dochodzenie w sprawie zbrodniczego 
zamachu kolejowego. 

We wczorajszym numerze nasze- 

go pisma donosiliśmy o zbrodniczyia 
zamachu na pociąg osobowy Nr. 3156 
na linji kołejowej Nowojelnia—Lui>- 
«za skutkiem czego nastąpiło wykole- 
jenie się pociągu na 53 kiłometrze ed 
stacji Nowojełnia. Jak już donosili$- 
my podczas katastroiy zostały ranne 
trzy osoby z pośród obsługi pociągu. 

Jak się dowiadujemy obecnie dai- 
sze dochodzenie celem wykrycia spra- 
weów ohydnego zamachu trwa bez 

py. Na miejseu wypadku znaj- 
specjalna komisja śledcza, 

    

która kieruje dalszem dochodzeniem. 
Komisja śledcza przeprowadziła wizję 
lokalną miejsca katastrofy oraz złus- 
trowała dokładnie całą okolicę. 

Bliższe szczegóły dochodzenia trzy 
mane są narazie w tajemnicy. Bardzo 
korzystnym dla dochodzenia jest fakt 
odnalezienia śladów nóg sprawców 
zamachu co niewątpliwie ułatwi za- 
danie władzom śledczym i przyczyni 
się do rychlejszego wykrycia spraw- 
eów, których oczekuje w perspekty- 

wie sąd doraźny. 

Tragedja narzeczonej. 
Jeszcze jedna ofiara „wiedzy* znachora. 

  

Przed dwoma dniami do szpitala 
powiatowego w Nowych Trokach 
przywieziono niejaką Helenę Mosie- 
wiczównę, mieszkankę kołonji Alek- 
sandrówka, gminy rudziskiej w sta- 
nie beznadziejnym. 

Badana Mosiewiczówna zeznała, 
iż przed czterema tygodniami za na- 
mową swego narzeczonego Sienkiewi- 
za udała się do wiejskiego znachora 

Tragiczna Śmierć 
Niezwykły wypadck miał miejsce w dniu 

wczorajszym we wsi Zwierzyniec, gminy ra- 
dziskiej. pm 

Wpobłiżu wspomnianej wsi znajdują się 
palarnie węgla. Przy jednej z nich pracuje 
mieszkaniec sąsiedniej wsi Pąkąpie Feliks 
Milewski. W dniu wczorajszym kiedy żona 
Milewskiego Anna przyniosła mu obiad, Mi- 
dewski poprosił, by, popilnowała palarnię 
zanim powróci ze wsi, gdzie ma do załatwie- 
nia bardzo pilną sprawę. 

W pewnym momencie Anna Milewska, 
«vierpiąca już od dhiższego czasu, jak to zo- 

  

zamieszkałego we wsi Odolska Pusz- 
cza, który dokonał operaeji sztuczne- 
go spędzenia płodu naskutek czego 

nastąpiło ogółne zakażenie krwi. 
W dniu wczorajszym Mosiewi- 

ezówna zmarła. Sprawa została prze- 
kazana polieji, która wszezęła docho- 
dzenie przeciwko narzeczonemu i zna 
chorowi. (e) 

w palarni węgla. 
stało ustalone, na padaczkę, doznała nagle 
ataku epileptycznego i straciwszy równowagę 
upadła na blachy pokrywające dół z zarzą- 
eemi się węglami. Wobec bardzo wysokiej 
temperatury w piecu blachy napalene były 
do czerwona i kobieta powoli żywcem się 
spaliła. 

Kiedy mąż powrócił znalazł jedynie naw- 
pół zwęglone zwłoki żony. 

O wstrząsającym wypadku powiadomiono 
polieję. Zwłoki tragicznie zmarłej zabezpie- 
czono na miejseu do przybycia komisji są- 
dowo-lekarskiej. (e) 

'Domorosły artysta-malarz w roli fałszerza 
pieniędzy. 

Przed kilku dniarui na poserunek poiieji 
P. P. w Budsławiu zgłosiła się mieszkanka 
tegoż miasteczka Róża Kae, która oświad- 
<zyla, že do jej sklepu zgłosił się przed pa- 
ru dniami jakiś nieznany osobnik, i po na- 
byciu towarów wręczył t0 złotowy banknot, 
Który okazał się falsyfikatem. 

Na podstawie złożonego przez R. Kacową 
meldunku policja wszczęła dochodzenie, w 
wyniku kórego ustalono, że banknot wrę- 
<zył. Kacowej- nlejaki Kazimierz Niedźwiedz 
Ki mieszkaniec Smolarnl-Budsław. 

Podczas rewzji w mieszkaniu Niedźwiedz 
kiego odnaleziano papier ze znakami wod- 
nemi, pędzełki, ołówki, farbki i inne narzę- 

dzia rysunkowe. 

Niedzwiedzki, posiadający wiełkie zdoł- 
ności malarskie, spreparował ręcznie 10 zło- 
towy banknot, który był tak zręcznie zrobio- 

ny, że trudno było go odróżnić od prawdzi- 
wego. 

Dalsze dochodzenie w tej sprawie w to- 
ku. 

Jaszuny. 
CO NAS NAFWIĘCEJ BOLI. 

Jedną z najstarszych i najruchliwszych 
©rganizacyj społecznych w naszem miastecz- 
ku jest Spółdzielnia Spożywców „Jaszuny“. 
Powstała ona w pamiętnym roku 1919-ym, 
gdy zwycięzki Wódz, po zdobyciu Wileńsz- 
<zyzny, rzucił wyzwolonej ludności hasło wyś- 
<igu pracy. Entuzjazm zwycięstwa, wiara w 
lepsze jutro i poczucie prawdziwej wolności 
obudziły powolny lud tutejszy, —stał się nieby 
wały cud: naród po raz pierwszy w swojem 
życiu począł się jednać, kupić, organizować— 

pierwsza społeczna organizacja, — 
ia spożywców. Prawie wszyscy 

mieszkańcy Juszun i okolicznych wsi odra- 
zu wstąpili na członków spółdzielni, składa- 
jąc dla niej swe mozołne oszczędności. Z po- 

-czątku swego założenia spółdzielnia nasza ii- 
чеху!а już zgórą 200 członków i rozwijała się 
bardzo pomyślnie. W czasie zawieruchy wo: 
jennej 1920 roku majątek spółdzielni został 
rozkradziony a następnie nieudolne kierow- 
nictwo doprowadziło ją prawie do upadku 

Rok 1924-ty był przełomowym w życiu 
spółdzielni, z tak wiełkiej, jak na Jaszuny 
liczby udziałowców pozostało tylko dwuna- 
stu, którzy zgodzili się dopełnić udziały i 
wspólnym wysiłkiem wyratowali zrujnowaną 
spółdzielnię od niechybnej śmierci. Dzięki 
wydatnej pomocy Związku Spółdzielni Spoż. 
w Wilnie spółdzielnia nasza poczęła powoli 

jać swe rany i po kilku latach znow i 

stała mocno na własnych nogach 
Niepodobna wyliczyć wszystkich korzyści 

jakie spółdzielnia przynosi nietylko zwoim 
członkom, lecz wogóle okolicznym mieszkań- 
«om. N iejsze chyba to, że spółdzielnia 

jest miernikiem cen w Jaszunach - Ceny 
spółdzielni są stałe i możliwie jak najniższe. 
lowar dobry, podany uczciwie bez żadneg” 
oszukaństwa Miejscowi handlarze-spekulanr! 
radzi—nie radzi a muszą dostrajać ceny w 
swoich sklepikach według cen w spółdzielni, 
Gdy jakiegoś towaru zabraknie w spółdzielni, 
handlarze zwąchają to i zaraz šrubują ceny 
na ten towar u siebie o 20 — 30 proc. Na 
artykułach, których spółdzielnia nie posiada 
jak galanterja, m jały bławatne, obuwi*. 

wyroby gumowe i inne, handlarze bez żad- 
nego wstydu „zdz. ą skórę” z biednych 
naiwnych wieśniaków. A coby było, gdybys- 
my nie mieli spółdzielni” — spekulanci nie 
powstydziliby się podjąć cen na wszystkie 
lowary, a zwłaszcza na artykuły pierwszej 
trzeby, > w swoim czasie było 
bem, kt u nas kosztował aż.. 95 
za kilo. 

W dobie obecnego kryzysu spółdzielnia 

nasza jest szczegónie wielkiem dobrodziej 
stwem dla biednego ludu pracującego, jako 
wygodna placówka ekonomiczna, dzięki któ- 
rej niejeden c о Zapracow: gorsz Z0- 
stał zaoszczędzony. Oprócz tego spółdzielnia 
odegrywa niepoślednią rolę jako czynnik cr- 
ganizacyjny, a nawet kulturalno-ošwiatowy. 
Ostatnio spółdzielnia założyła niewięlką bibl- 
joteczkę, zaprenumerowała dla niektórych 
członków dwutygodniowe pisemko „Spėlno- 
la”, urządza w swej sali bezpłatne odczyty 
il. d. 

Chociaż lata ostatnie przyniosły dotkliwe 
straty dla spółdzielni, rok bieżący, dzięki po- 
"zynionym oszczędnościom w budżecie, zmia- 

nom na stanowisku kierownika i ofiarnej a 
bezinteresownej pracy jednostek ideowych, 
spodziewamy się zamknąć z niewielką nad- 

‚ — to właśnie jaskrawo świadczy o 
żywotności i odpornoś szej spółdzielni w 
walce z rosnącym z dnia na dzień kryzysem 
ekonomicznym + 

Zaznaczyć należy, że mimo korzyści jakie 
spółdzielnia nasza przynosi państwu i społe. 

takowa znikąd żadnej pomocy ni» 
je, pracując wśród najuboższej lu.l- 

iej o własnych siłach zmaga się 
z tysiącami różnych przeszkód, jakie na swej 
drodze napotyka I chciałoby się wierzyć, że 
kryzys obecny bezpowrotnie minie, a przyjdą 
łepsze, świetlane czasy, jakie w przyszłości 
czekają naszą spółdzielnię, gdyby... 

Tak, gdyby nie... Zakład Ubezpieczeń Pra- 
-cowników Umysłowych w Warszawie, który 
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już zarzucił stryczek nad naszą spółdzielnię 
1 usiłuje lada chwilę nielitościwie go zacią- 
gnąć. Stało się to tak: Zakład Ubezp. Prac. 
Umysł. nagle przypomniał o istnieniu spół- 
dzielni, przysłał do nas swego Inspektora, 
ten spisał protokół i nakaz płatniczy na 1020 
złotych już gotów. Powód — jakoby ten, że 
spółdzielnia nie ubezpieczyła w Zakładzie 
swoich pracowników sklepowych, którzy pra. 
cowali tutaj przed trzema laty. Nie pomogły 
żadne wyjaśnienia i usprawiedliwienia zarzą- 

du spółdzielni, który z ustawą w ręku tłuma 
czył się że art. 3 p. 9 Rozporządzenia Prezy- 
denta R. P. z dnia 24 XI 1927 r. wyraźnie m4- 
wi, że ekspedjenci sklepowi o ile nie ukoń- 
czyli 6 kas gimnazjum lub nie złożyli egza- 
minów zawodowych nie podlegają ubezpiecze- 
niu w Z. U. P. U. Rozumiejąc literalnie po 
wyższe rozporządzenie zarząd Sp-ni swoim 
chłopskim rozumem nie dopuszczał nawet my 

šli, że można rozporządzenia dowolnie ko- 
mentować na wzór starych carskich „zako- 
nów' i bez żadnej złej woli uważał swoich 
pracowników sklepowych za niepodlegających 
ubezpieczenińł w Z. U. P. U. ponieważ żaden 
z nich nie miał wymaganego cenzusu nauko- 
wego, a byli to z zawodu chłopi od pługa i ko- 
sy, mający zaledwie wykształcenie domowe. 

Zaś Z. U. P. U. na tej tylko podstawie, że 
sklepowy przyjmuje od kupujących gotówkę 
za sprzedany towar określa zawód jego jako 
kasjera i nagwałt robi z niego pracownika 
umysłowego chociażby to był półanalfabeła 
i dorożkarz z zawodu. 

Żeby zapłacić żądane składki do Z. U. P. U. 
przyjdzie się ogłosić likwidację spółdzielni. 
sprzedać wszystek towar i inwentarz i nawet 
tego nie w czy na pokrycie wymaganej 
sumy (1020 , bowiem obecny fundusz spo- 
łeczny spółdzielni wynosi zaedwie 939 zł.. 
w tem udziały członków 379 zł. 

Zarząd spółdzielni odwołał się w tej spra- 
wie do p. wojewody wileńskiego, do którego 
w obecnej chwili skierowane są nasze oczy 
i nadzieje w niezłomnej wierze, że p. woje- 

woda nie dopuści, aby została pogrzebana tak 
pożyteczna instytucja społeczna, która przetr- 
wała licholecia okupacji i ciężkiego kryzysu 
ekonomicznego. E 

Wiadomo wszak powszechnie, že p. Wo- 
jewoda ma glęboko na sercu sprawy wlos- 
ciańskie i robotnicze, i to napawa nas spoko- 
jem i dodaje otuchy. 

  

  

  

     

  

  

  

Spółdzielca. 

Głębokie. 
CICHE WESTCHNIENIE NA NOWY ROK. 

Spełniły się sny i marzenia ojców i dzia- 
dów nas : Rzeczypospolita Polska zmart- 
wychwstała, bo wraz ze snami i marzeniami 
w parze szła cięż i mozolna praca 
ołtarzu Ojczyzny adano mienie i 

Jakież jest nasze zadanie w obecnej chwi- 
tko jest zrobione? Czy żadnych 

zeń roić w swych głowach nie po- 

  

  

      
  

    

    

   

   
emy chyba Polaka, któremu 

nie śniłby się piękny sen przyszłości: Kraj, 
przecięty siecią dróg bitych, kolei żelaznych 
kanałów, łączących z sobą rzeki spławne 
Kraj uśmiechający się dobrobytem i kultu 
rą, łączący w sobie wysoki stan rolnictwa z 
wysokim stanem przemysłu. Kraj zabudowa- 
ny szkołami, szpitalami i l. p. Kraj wsi za 
możnych, o murowanych domach i obejś- 
ciach gospodarskich. Kraj białych miast, to 

nących w zieleni ogrodów, wesołych i miłych 
dła oka. 

Jakżeż daleko jednak jesteśmy od urze 
I inienia tych marzeń. 
Weźmy miasteczko Głębokie, które jest ty- 

pem małego miastec jakiego nie zna E 
ropa. Wiedzie ono wot swój pierwotny, 
pełen spokoju, ciszy i snu, z którego "budzi 
je tylko dzień jarmarczny. Po głównej uli 
cy. grubo brukowanej, turkoczą wozy chłop 
skie, a nawoływania i pokrzykiwania przy 
kramach żydowskich, rozsiadłych gęsto na 
rynku Kościuszki wabią ku sobie ubogą klien 
telę włościańską. Odwieczne zwyczaje, od- 
wieczne formy handlu przetrwały tu w swo- 
ich formach pierwotnych. Wszystko tu tak 
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samo dzisiaj, jak było przez dwustu laty. Na- 
wet gorzej. Stary rokokowy kościół bazyl- 
jański, perła jedyna tego rodzaju architektu- 

ry w Polsce, grożąca ruiną, świadczy, że kie- 
dyś zajrzała tu przecież troska o budowanie 

się na obraz i podobieństwo świata zachod- 
niego. Kościół pokarmelicki, niemniej pięk- 

szpecony drew 
zamianiue na 

świadczy o pochodzie kultury za- 
Budynek klasztorny, w którym 

przed wojną mieściła się szkoła rosyjska, z 
braku innego budynku zamieniono na sie- 
dzibę urzędów. Na tem jednak kończą sie 

lepsze wspomnienia. 
y je doszczętnie widok przysi 

    

    
ny zabytek architektoniczny. 
nianą kopułą bizantyjską p: 
cerkiew, 

  

    

     

  

niebrukowanych ulic, szary ton brudny 
mów, skąd przez rozbite, papierem zakłejone 
szyby, lub worem zatkane okno wygląda 
ciemnota i nędza — dwa największe wrogi 
cywilizacji, postępu, podnoszenia mas ludz- 
kich do góry i budowania ich pomocą 

jaśniejszego jutra — to ws: ko czyni wra- 
żenie przygnębia jącego smutku, chmurnej b 
nadziei i leniwej apatji, która ciężkie, ołowia- 

ne więzy swoje narzuca każdej duszy, nie ma- 
jącej dość siły, aby zerwać te pęta i akten 
świadomej woli wyrwać się na słońce nadziei 
Któż ma tej przemiany dokonać? Inteligencja 
tutejsza, która niech stworzy sobie nowy sen 
przyszłości — bogatej, potężnej Rzeczypospo- 
litej Poskiej, i do urzeczywistnienia tego ide- 
ału niezmordowanie dąży. Wtedy w miastecz 
ku Głębokiem zjawią się instytucje, jakich 

brak dotkliwie odczuwa ludność miejska i 
wiejska. Na miejscu zapadłych, brudnych do- 
mów staną schludne, murowane budynki, 

szkoły, z których przez otwarte okna wybieg- 

WIEŚCI Z WOJEW. 

    

    

  

W.ISE B-N=SZEZI 

WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU. 
nie na ulicę gwar wesołych dzieci. Tam, gdzie 

dzisiaj ciemnota i nędza—odezwie się śmia- 
ło głos jutra, głos przyszłości narodu. Oto 
idea pracy 'regjonalnej, 

Przejezdny. 

Dokoła sprawy wybory rabina 

w Oszmianie. 

Wśród żydowskiego społeczeństwa w 
Oszmianie powstał ostry zatarg na tle wy- 
boru rabina, którym został J. Gieler, dotych- 
czasowy rabin w Ostrowcu. ; 

Wybór tne ne zadowolił miejscowych or- 
todoksów, których kandydat rabin Kobryń- 
ski Pruskin otrzymał niespełna 200 głosów 
na 300 oddanych na Gielera. 

Malkontenci post factum wszczęli alarm 

  

i jak słychać agitują za unieważnieniem 
wyborów. 

Jest to typowa sprawa. jeśli chodzi o 
oblicze wyzaniowych gmin żydowskich. w 

  

których łonie toczy się oddawna walka po- 
stępu z wstecznictwem i średniowiecznem za- 
cofaniem. Nawiązując do osoby formalnie 
wybranego nowego rabina podkreślić trzeba, 
iż jest to człowiek stosunkowo młody, lecz 
posiadający wszystkie dane, by reprezento- 
wać wyznaniowe sprawy swej gminy bv. 

Postawy. 
Aresztowanie dzieciobójczyni. 

W .dniu wczorajszym z polecenia władz 
prokuratorskich aresztowano mieszkankę 
Postaw niejaką Olgę Haras oskarżoną o dzie- 

ciobójstwo. 
Haras osodzono w więzieniu. (e) 

NOWOGRÓDZKIEGO 
Oddział Nowogródzki „Kurjera Wileńskiego" mieści się 

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

Kino dźwiękowe 

Pogoń 
w Nowogródku   

JAN KIEPURA | BRYGIDA HELM 
w najpiękniejszem arcydziele dźwiękowem 

„NEAPOL ŚPIEWAJĄCE MIASTO"     

Nowogródek. 
MIGAWKI NOWOGRÓDZKIE. 

— Panie Stefanie, co słychać nowego? — 
pyta się Feliks swego przyjaciela. * 

je dobrego. Przyszły święta, a czło- 
wiek siedzi bez gotówki. Żeby to jaki wy- 
jazd na rzecz miasta... A prawda. Czyby nie 
uważał pan za wskazane ponowny wyjazd 
do Warszawy w sprawie pozostawienia sie- 
dziby urzędów II instancji? 

-— Tak, mam po sto zł. dziennych djet. 
oprócz pokrycia wszystkich innych wydat- 
ków związanych z wyjazdem do Warszawy 
-—- toby się przydało, Ale te 15.000 złotych 
już się wyczerpały. 

— No, możeby miasto znowu zebrało na 
ten cel pieniądze... A może z budżetu coś 
zostało? Warto popracować... a nuż uda się 
nam wyjednać pozostawienie tych urzędów. 

— Tak, tak... Ałe grunt to Warszawka... 

Ech, co za miasto... a jakie tam dziewczyn- 
ki.. palce lizać.., ż 

— No dałbyś pan spokój z dziewczynka- 
mi. Ja mówię poważnie. Przecież tu o inte: 
res miasta chodzi. Е ' 

— No, i 0 nasz rėwniež... 
— Jaki tam interes... Człowiek więcej ua 

tem straci niż zarobi. Ale trzeba przyczynić 
się dla dobra miasta. Więc nie wie pan jak 

tam budżet? 
Budżet?!.. Niech pan o to zapyta naszego 

„ministra“, Ma on teraz własny gabinet i ms- 

  

    

  

Śli o wstawieniu dla siebie nowego ryczałtu 
w budżecie. Ma przytem inowację w biurku, 
którą zajmuje się con amore, dokuczając 
wszystkim pracownikom. 

22 

— Urządzili mu dzwonek alarmowy, który 
co chwila naciska, a zgłaszającym się urzę- 
dnikom każe nie przeszkadzać Gdy raz w 
ten sposób zawołał urzędnika, a tamten woź- 

nego Icka, aby zapalił Światło w gabinecie — 
ów mu odpowiedział: „Też... nie umie pan za 
palić... przecież lampa jest na biurku — prze- 
kręcić i już”, Nasz woźny takby nie odpowie 
dział, 

— Istne curiosa... Ale ja się pytam czy 
zostało coś z budżetu? 

— Ależ panie Stefanie!... Czy też pan z 
księżyca spadł? Kiedyż to u nas obeszło si; 
bez deficytu? Przecież mamy wojewódzkie u- 
rzędy na karku... Do jednego tylko domu v- 
rzędniczego, który wybudowaliśmy dla wo- 
jewództwa za 214 tysięcy zł, dokładamy ro- 
cznie około 10 tysięcy zł. nie mówiąc już o 
innych inwestycjach. Zresztą, gdyby i byty 

pieniądze — to przecież są symipatje do pe- 
wnych instytucyj społecznych. Ale zato szko- 
ła powszechna... pożal się Boże — wygłąda 
jak rudera... dzieci siedzą, jak śledzie w becz- 

ce, Nawet szatni tam brak. Zaiste panie Ste- 
fanie, dziwię się, że pan dotychczas wielu 

rzeczy nie zrozumiał. 
« — No tak, ale jeżeli dadzą nam pieniądze 
na wyjazd —to pal ich licho... 

w. 

Krwawy epilog zabawy. 
LIDA, 31. 12. (Pat). W noey z 26 na 27 

b. m. został postrzelony z rewołweru na za- 
bawie tanecznej we wsi Miehnokiele, gminy 
ejszyskiej 24-letni Kubieki Edward, mieszka- 
niee okolicy Monkiewicze. Kubieki po prze- 
wiezieniu do szpitala w Ejszyszkach zmarł. 

  

Przeprowadzone dochodzenie dotąd nie usta- 
lilo, kto jest spraweą zabójstwa. Meldujący 
o wypadku Rajmand Bieniakoński oświad- 
czył, iż Kubieki został postrzelony podezas 
sprzeczki z Innym uczestnikiem. 

  

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

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

oraz futra i okrycia damskie i męskie. 

  

8730 

  

Arbon obejmuje komunikację na 4-ch liniach. 
Zgodnie z umową podpisaną z Ma- 

gistratem „Arbon* poczynając od dn. 
dzisiejszego obejmuje komunikację 
miejską narazie na linjach 1-ej, 2-giej 
3-ciej i 4-tej, uruchamiając 21 wozów. 

  

Na dzień 6-go stycznia miasto będzie 
obsługiwane przez 32 autobusy, resz-- 
ta zaś w ilości 8 nadejdzie do Wilna 
w ciągu bieżącego miesiąca. 

Rozwiązanie cechu cukierników 
w Wilnie. 

Ostatnio urząd Przemysłowy m. Wilna. 
przystąpił do przeprowadzenia szeregu re- 
wizyj w cechach wileńskich. Między innemi 
przeprowadzono rewizję w cechu cukierni- 
ków chrześcijan m. Wilna. 

Rewizja doprowadziła do nadspodziewa- 
nych rezultatów. 

Okazało się mianowicie, że cech ten, na 

czele którego stał jeden z radnych miejskich 
z obozu narodowego nie prowadził żadnych 
prawidłowych ksiąg już od roku 1927, co 
otwierało szerokie pole dla rozmaitych na- 
dużyć. 

W związku z tem odbyło się specjalne 
posiedzenie magistratu na którem zapadła 
decyzja rozwiązania tego cechu, 

Życzenia noworoczne 
dla dostojników Państwa. 

W dniu dziesiejszym 1-go stycznia 
1932 roku o godz. 12.30 pan wojewo- 
da wileński Zygmunt Beczkowicz 
przyjmować będzie w górnych salo- 
nach Pałacu życzenia noworoczne 
dla Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 
Pana Marszałka Józefa Piłsudskiego 
i Rządu Rzeczypospolitej, od przedsta 
wicieli władz cywilnych i wojskowych 
duchowieństwa. uniwersytetu, samo- 
rządu, stowarzyszeń i organizacyj 
społecznych oraz społeczeństwa. 

  

OFIARY: 
Ks. Biskup dr. Władysław Bandurski prze- 

słał na rece p. wojewody wileńskiego kwotę 
100 zł. na bezrobotnych - Przesyłając ofiar: 
ks. biskup w liście podkreślił, iż nie mogąc 
z powodu choroby złożyć życzeń świątecz- 
nych i noworocznych, ani też podziękować 7a 
liczne dowody życzliwości, jakie go spotyka- 
ja ze strony społeczeństwa, przesyła zamiast 
życzeń świątecznych i noworocznych wymie- 

nioną wyżej kwotę na rzecz komitetu niesie- 
nia ulgi bezrobotnym. 

* m 

Zarząd akcyjnego towarzystwa Kurlandz- 
kiej Ołejarni Wiłnie przesłał na ręce p. 
wojewody wieńskiego, jako przewodniczące- 
go Komitetu do Spraw Bezrobocia, ofiarę w 

kwocie 100 zł. na bezrobotnych. 
* k 

  

Komenda Legjonu Młodych zamiast ży- 

czeń noworocznych na pomoc bezrobotnym 
zł. 10. 

* * + 

Jadwiga i Henryk Zabielscy na bezrobot- 
nych zamiast życzeń noworocznych 2 zł. 

Józef Karczewski zamiast życzeń nowóro- 

  

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

ES ANSI, 
Przy cierpieniach pęeherzyka žoleiowego 

i wątroby, kamieniach żółciowych i żółtacz- 
ce, naturalna woda gorzka „Franeiszka-Jó- 
zeia“ znakomicie ułatwia trawienie. Żądać 
w aptekach i drogerjach. 

5 

KRONIKA 
    

    

Dziś: Nowy Rok. 

Piątek Jutro: Makarego. 

1 
Styczeń | 

     Wschód słońca - g 7 m.45 
Zachód „ — . 15 m.00 

Spestrzeženia Zakladu Metesrologi! U. S. E 
w Wlimie z dnie 31/ХН — 1931 res, 
Ciśnienie średnie w milimetrach 755 

    

Temperstura óśredzia —3 C 

я majwyśsze: O 

° najniższe: — 5° С. 

Opad w milimetrach: 

Wiatr przeważejący: połudn. 

Tendencja barom.: wzrost. 

Uwagi: półpochmurno, przelotny śnieg. 

UNIWERSYTECKA. 
— Nagrody za praee konkursowe. Rada 

Wydziału Lekarskiego przyznała z „Fundu- 
szu Rady Wydziałowej* nagrody za prace 
konkursowe asystentów i studentów: 

Dr. Berlinerblauowi Leopoldowi, p. o. mł. 
asyst. kilniki otolaryngologicznej za pracę 
p. t. „Serologja, bakateriologja i symptoma- 
tologja twardzielń* — 250 zł „ 

Dr. Klukowskiemu Janowi, s 
asyst, II kliniki chor. wewn. za pracę p. t. 
„Badanie stanu gruczołów dokrewnych me- 
todą interferometryczną w gośćcu stawowym” 
250 zł. 

Dr. Janinie Ryll-Nardzewskiej, starsz. 
asyst. kliniki położniczo-ginekologicznej za 

„Biologiczne metody rozpozna- 
wania ciąży* — 250 zł. 

Docentowi Dr. Tadeuszowi Wąsowskiemu, 
starsz. asyst. kliniki otolaryngologicznej za 
pracę: p. t. „O wpływie niektórych hormo- 
nów na odruchy błędnikowe* — 250 zł. 

Docentowi Dr. Wacławowi Zaleskiemu, 
adjunktowi kliniki położniczo - ginekologicz- 
nej za pracę: p. t. „Badania nad ogniskami 
nabłonkowemi w ściankach jajowodów* — 

250 zł. 

Dr. Wsiewołodowi Szyranowi za pracę 
wykonaną w czasie studjów p. t: „Wyniki 
badań słuchu za pomocą szeptu u osób z 

      

    

  

normalnym słuchem* — 250 zł. 

Studentowi XVI trymestru medycyny Ed 
wardowi Wiyganowskiemu, za pracę p. t; 
„Doświadczalne udowodnienie prawa liczb 
wielkich* — 250 zł. 

Ponadto Rada Wydziału Lekarskiego przy- 
znała nagrodę 150 zł. stud. XVI trymestru 
Janowi Sypniewskiemu z funduszu Kasy za- 
pomogowej Studentów Medyków Polaków za 
pracę p. t: „Zastosowanie promieni ultra- 
fioletowych do usuwania galarety z utrwalo- 
nych jaj i narodków płazów*. 

GOSPODARCZA. 
— Masowa likwidacja sklepów. Urząd 

przemysłowy m Wilna otrzymuje nieustan- 
nie zawiadomienia o likwidacji rozmaitego 
rodzaju przedsiębiorstw, w pierwszym zaś 
rzędzie przedsiębiorstw handlowych. W cią- 
gu jednego dnia wczorajszego zgłoszeń. wpły 
nęło zgórą 20. 

Ogółem w ciągu grudnia likwidacji uleg- 
ło przeszło 100 przedsiębiorstw handlowych. 
Masowa ta likwidacja sklepów ma swoje wy- 
tłumaczenie w ciężkim kryzysie gospodar- 

czym, który swem ostrzem dotknął przedew- 

szystkiem drobne kupiectwo i rzemiosło. 

ZEBBANIA I ODCZYTY. 
— Z T-wa Eugenicznego. (Walki ze zwy- 

rodnieniem rasy). Jednem z zadań T-wa 
genicznego jest walka z chorobami t. zw. spo 
łecznemi, wenerycznemi, gruźlicą, alkoholiz- 
mem. Kasa Chorych m. Wilna organizuje 
w lokalu Sali Miejskiej w okresie od 2 do 
9 stycznia wystawę stosowaną i przedsta 

ie kinowe, dostępne dla wszystkich (10 
gr wejście). T-wo Eugeniczne wzywa ludność 
odwiedzić wystawę gremjalnie. 

  

   

RÓŻNE. 
— Wypłata zasiłków rezerwistom. Refe- 

rał wojskowy Magistratu m. Wilna zakoń- 
czył akcję wypłacania zasiłków rodzinom re- 
zerwistów, którzy ostatnio odbyli ćwiczenia 

wojskowe. "o 

7 akcji tej korzystało ogółem zgórą 300 
rodzin. 

ZABAWY 
— Wielka Zabawa w Resursie Rzemieśl- 

niczej. W dniu 2-g styczonia 1932 r. Zarząd 
Res. Rzem. urządza Welką Zabawę, podczas 
której przez zespół amatorów zostaną ode- 
grane następujące komedje: 1) „Nieboszczyk 
z przypadku* komedja w 1-ут akcie Adolfa 
Starkmana; 2) Skecz w 1-ym akcie p. t. „Os- 
tatnie dziesięć złotych". Na zakończenie pro- 
gramu monologi, deklamacje, oraz Chór Res, 
Rzem. pod batutą p. Wacława Mołodeckiego 
odśpiewa szereg pieśni ludowych. 

Początek przedstawienia punktualnie o g. 
8 m. 30 wieczorem. 

Bufet obficie zaopatrzony pa miejscu. 
Mamy niezłomną nadzieję iż Sz. Członkowie 
oraz ich rodziny zaszczycą swą obecnością 

skromne progi Resursy. 

— Wielka Zabawa Karnawałowa. W dniu 
2-go stycznia 1932 r. w sali Związku Druka- 
rzy m. Wilna (ul. Bakszta Nr. 8) odbędzie 

się Wielka Zabawa Karnawałowa, podczas 
której przygrywać będize znakomity jaz- 

Początek zabawy o godz. 9-ej wieczorem. 
Bufet na miejscu smaczny i tani. 

Czysty dochód przeznacza się na rzecz 
bezrobotnych członków Związku. 

— Dancing. Staraniem Patronatu Wię- 
ziennego odbędzie się we wtorek dn. 5-go 
stycznia 1932 r. Dancing Towarzyski w cu- 
kierni B. Sztralla (ul. Mickiewicza róg Ta- 
tarskiej). Całkowity dochód przeznacza się 
na zakup ciepłej odzieży dla dzieci w och- 
rónie Patronatu. Początek o godz. 23 

Wstęp 2 zł, akademicki f zł. 

— Dancing P. B. K. Polski Bialy Krzyž, 
ażeby uzyskać fundusze na akcję kulturalno- 
oświatową żołnierzy garnizonu wi 
urządza dwa dancingi. A mianowi 
2 stycznia o godz. 2 w salach Ogniska Kole- 
jowego (Kolejowa 19) odbędzie się dancing 
towarzyski z atrakcjami. Następnie w dniu 
5 stycznia odbędzie się w cukierni Sztralla 
zielonego) przy ul. Mickiewicza 22 „dan- 
cing - bridge“. 

Początek o godz. 22. Na obydwa dancin- 
gi wejście 2 zł.. dla akademików 1 zł. 

Imprezy Polskiego Białego Krzyża zasłu- 
gują na gorące poparcie całego społeczeń- 
stwa. 

— Wieezór harcerzy. W dniu 5 stycznia 
1932 roku w górnej sali Hotelu Georges'a od- 
będzie się wieczór rewjowy z tańcami orga- 
nizowany przez Koło Przyjaciół Wileńskiego 
Oddziału Związku Harcerstwa Polskiego ; 

Dochód z wieczoru przeznaczony został 
na rzecz Harcerstwa Wileńskiego 

Początek o godz 10 wieczór Strój wizy- 
towy. Pozostałe zaproszenia oraz bilety 
wstępu w cenie zł. 3 oraz akademickie 1 zł. 

50 gr. można otrzymać w dniu wieczoru przy 
wejściu. 

  

   

      

   

TEATR | MUZYKA 
— Rewja Sytwestrowa na Pohulanee. Dziś 

dnia I-go stycznia 1932 r. o godz. 8-ej wiecz. 
po raz drugi dzie „Rewj. z udziałem ca- 
łego zespołu. Na program składają się takie 
numery jak i 

  

  

  

       
  

i Covboy*, skecz „U 
rzeźnika”, „Sax appeol i wiele in. 
To pełne humoru widowisko, przenoszące 
widza do coraz innego nastroju — oderwane 
a jednak stanowiące jedną „całość, tryskają- 
cą humorem i temperamentem — zakończy 
pierwszy dzień Nowego Roku, Ceny miejsc 
zwyczajne. 

W: sobotę dnia 2-go stycznia i w niedzie- 
łę dnia 3-go stycznia 1932 roku o godz. 8-ej 
wiecz. „Rewja”. 

  

— „Logika pana Bałtazara* na Pohulance 
W poniedziałek dnia 4-go stycznia r. b .o g. 
8-ej wiecz. po raz 9-ty pełna finezyjnej sa- 
tyry komedja „Logika pana Baltazara”. Ce- 
ny miejsc zniżone o 50 proc. 

—- Teatr Miejski „Lutnia*. „Tak się zdo- 
bywa kobiety*. W piątek dnia 1-go stycznia 
r. b. o godz. 8-ej wiecz. pełna iście francus- 
kiej lekkości i błyskotliwości komedja „Tak 
się zdobywa kobiety* Doskonała gra wy- 
slawa oraz dowcipne pokazanie kaprysów no 
woczesnej kobiety — składają na rekor- 

dowe powodzenie arcywesołej sztuki. 

  

  

   

    

W: sobotę dnia 2-go stycznia r. b. oraz 
w niedzielę dnia 3-go stycznia „Tak się zdo- 
bywa kobiety”, 

POPOŁUDNIÓWKI: 

— Operetka „Lalka* przeniesiona do Te- 
atru „Lutnia*, Chcąc udostępnić 'jak najszer- 
szej publiczności ujrzenie jednej z najwe- 
selszych operetek przeniesiono „Lalkę* z Po- 
hulanki do Teatru Lutnia, w piątek dnia 1-g0 
stycznia o godz. 4-ej po poł. Jest to ostatnia 
sposobność ujrzenia „Lałki*, ponieważ ope- 
retka ta schodzi już z repertuaru. 

— „ładna historja* w Teatrze Lutnia. 
W niedzielę dnia 3-go stycznia r. b. o godz. 
4-ej po poł. na ogólne żądanie została wzno- 
wiona komedja p. t. „Ładna historja“, bu- 

dząca huragany Śmiechu na widowni. 

W poniedziałek dnia 4 stycznia o godz. 
8-ej wiecz. „Ładna historja* po cenach pro- 
pagandowych od 20 gr. do 2 zł. 

— „Teatr wiecznej wojny* w Teatrze na 
Pohułance. W niedzielę dnia 3-go stycznia 
r. b. o godz. 4-ej po poł. po raz 16-ty przed- 
stawienie popołudniowe sztuki Mikołaja Je- 
wreinowa p. t. „Teatr wiecznej wojny”. Ceny 

zniżone. 

— UWAGA: Dyrekcja Teatrów Miejskich 
podaje do wiadomości. z dniem 31-go gru- 
dnia 1931 r. upłynął termin ważności legi- 
tymacyj zniśżkowych. Sekretarjat wydaje no- 
we legitymacje zniżkowe z ważnością do dn. 
30-go kwietnia 1932 roku w godzinach od 
12-ej do 2-ej po poł. 

— jutrzejszy występ D. Smirnowa. Ju- 
tro w sobotę 2 b. m. o godz. 8 w. wystąpi 
w Wilnie raz jeden tylko w sali Konserwa- 
torjum muzycznego (Wielka 47) wielki śpie- 
wak operowy 0 sławie wszechświatowej 
Dymitry Smirnow. 

Towarzyszyć mu będzie świetny pianista 
włoski Fausto Magnani. 

Bogaty program zapowiada najpiękniejsze 
arje operowe: „Halka“ „Eugenjusz Oniegin“, 

„Sadko“, „Manon“, „Pelawiacze pereł", oraz 

Szereg pieśn Prozdani, Magnoni, Denza, Rach 

maninowa i Innych. pe 

Bilety nabywać można dziś 10—12 poł. 

w biurze podróży „Orbis* i od 4—7 pp. w 

kasie konserwatorjum, jutro zaś 9—7 w. w 

biurze podróży „Orbis”. ° 

'^ 
оё "RADIJO" 

PIĄTEK, dn. 1 stycznia 1932 roku. 

10.00: Transmisja nabożeństwa. 11.58: Sy- 
gnał czasu. 12.10: Kom. meteor. 12.15: Po- 
ranek muzyczny. 14.00: Aud. rolnicze. 15 RB: 
Audycja dla dzieci. 16.20: Muzyka połsk.. 
płyt gramofonowych. 16.40: „O kołejach ele 
ktrycznych* — odczyt. 17.00: „Wyniki tur- 

nieju szachowego w Wilnie”, 17.15: „Będzie 
lepiej* — felj. 17.30: „Zabawy noworoczne 

przed stu laty* — odczyt. 17.45: Konce't. 

19.00: „Polakom na Kowieńszczyźnie w dzień 

Nowego Roku:* 19.15: „Kłopoty Oszmiań- 

czuka“. 19.30: Muzyka z płyt. 19.35: Pro- 

gram na sobotę i rozm. 19.45: Słuchowis- 

ko. 20.15: Koncert symfoniczny z Filharm. 
22.40: Kom. 23.00: „Kobieta zmienną jest'— 

flirt z patefonem. 24.00: Muzyka taneczna. 

SOBOTA, dnia 2-go stycznia 1932 r. 

11.58: Sygnał czasu. 14.10: Program dzien- 

ny. 14.15: Koncert życzeń (płyty). 15.15: Wia- 

domości wojskowe ń: Przegląd czasopism 
15.45: Koncert życzeń (płyty). 16.20: Radjo- 

kronika. 16.40: Codzienny odcinek powieś- 

ciowy. 16.50: Muzyka (płyty). 17.00: Transmi- 

sja nabożeństwa z Ostrej Bramy. 18.05: Słu- 

chowisko i koncert dla młodzieży. 18.50: Ko- 
munikat rolniczy T. O. i K. R. 19.00: Tygod- 
nik litewski. 19.20: „Dziecko moralnie zanie- 

dbane* — odczyt. 19.35: Program na nie- 

dzielę i rozmaitości.19.45: Prasowy dziennik 

radjowy. 20.00: „Na widnokręgu”. 20.15: Mu- 

zyka lekka. 21.00: Transmisja międzyn. za- 

wodów hokejowych z Katowic. 21.55: „Po 

co Pani zarabia -— feljeton. 22.10: Koncert 

chopinowski. 22.40: Komunikaty. 23.00: „A- 

KUKU* — odcinek z docinkami. 23.30: Mu- 

zyka z płyt. 

NOWINKI RADJOWE. 
DZISIEJSZY KONCERT Z FILHARMONJI 

WARSZAWSKIEJ. Ž 

Na dzisiejszym koncercie symfonicznym 
transmitowanym z Filharmonji Warszaw- 
skiej wystąpi świetny pianista niemiecki Al- 
fred Hoehn, który odegra koncert B-moll 

Czajkowskiego z towarzyszeniem orkiestry. 

Następnie usłyszymy utwór symfoniczny „Chi 

mera", młodego kompozytora polskiego Ta- 

deusza Jareckiego, pod dyrekcją autora. W 

drugiej części koncertu wykonany zostanie 

poemat symfoniczny Ryszarda Straussa p. t. 
„Żywot bohatera”. Jak widać z programu 
koncert ten będzie prawdziwą noworoczuą 
atrakcją dla radjosłuchaczy. 

NAJWESELSZY DWUTYGODNIK. 

Ostatnie „Akuku* było tak świetne, że 

płakałem ze śmiechu. Proszę: podziękować re- 

dakcji. Taki dobry, zdrowy śmiech...* Oto 

wyjątek z listu pewnej radjosłuchaczki, naj- 

lepiej rekomendujący dział humoru Rozgłoś- 

ni Wileńskiej. Noworoczne Akuku (w sobotę 
2 stycznia) również pobudzi słuchaczy do ta- 
kiego wesołego płaczu. Będzie to bodaj ję- 
dyny płacz po starym roku. 

UTWORY CHOPINA. 

Jutro o godz. 20,15 w sobotnim cyklu u- 
tworów Chopina zaszczyt interpretacji tych 
tak chętnie słuchanych w kraju i zagra- 
nicą audycyj, przypada prof. Marjanowi Dą- 
browskiemu. Koncert rozpocznie Ballada 
G-moll, napisana wkrótce po rozstaniu się 
Chopina # Marją Wiodziūską. Zkolei wy- 
konane zostaną dwa dramatyczne nokturny 
Cis-moll i C-moll oraz dwie etiudy genjalne- 
go kompozytora. 

  

   

* 
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NOWOŚCI WYDAWNICZE. 
Kalendarz Iskier na rok 1932. Mała ency- 

klopedja i notatnik. Rocznik VIII. Opraco- 
wał Władysław Kopczewski. Nakładem Iskier 
Warszawa 1932. Stron 256. Cena egzempla- 
rza w miękkiej płóciennej oprawie — 4 zł. 

Ukazał się nowy rocznik Kalendarza Is- 
kier, cieszącego się od 7 lat zasłużonem uz- 
naniem i powodzeniem. Zawiera on takie 
bogactwo wiadomości ze wszystkich dziedzin 
wiedzy i życia od historji, literatury, geograf- 
ji, do matematyki, chemji i astronomji włą- 
czcznie, tyle zwięzłych poradników praktycz- 
nych od wskazówek, jak czytać, jak 
chodzić po ulicach, co brać z sobą na wy- 
cieczki aż do ćwiczeń gimnastycznych, że 
jest naprawdę niezbędny dla każdego. 

Kalendarz Iskier jest bogatą kieszonkową 
encyklopedją, połącźoną z notatnikiem na 
każdy dzień. Dotychczasowe roczniki są w 
rękach młodzieży szkolnej i uniwersyteckiej, 
nauczycieli, dziennikarzy, oficerów i t. d. i t. 
d. Podobnie ciekawego i cennego wydawni- 
ctwa nie znamy w literaturze obcej i słusz- 
nie możemy się niem chlubić. 

Staranne opracowanie, wygodny format 
kieszonkowy (10x14), oraz przejrzysty i 
estetyczny układ materjału przy naprawdę 
niewysokiej cenie podnoszą jeszcze bardziej 
wartość praktyczną Kalendarza 

— Waeław Gąsiorowski. (Wacław Scla- 
vus). „Nowa Kolchida“. Warszawa. 1932. 
Dom Ksążki Polskiej. Tem mianem, zaczer- 
pniętem z greckiej mitołogji, nazwą dalekiej, 
mitycznej krainy, do kiórej w pogoni za zło- 
tem runem, po licznych, legendarnych pr: 
godach, dotarli Agronauci, zatytułował świe 
tny beletrysta historyczny, autor „Królobój- 
ców* (których nowe piąte z rzędu wydanie w 
tych dniach ukazało się na półkach księgar- 
skich),swe nowe dzieło, rewelacyjną ksią 
o Ameryce współczesnej. O nowoczesnej Kol- 
chidzie, Ziemi Washingtona, przedstawiają- 
cej dła Europy tak wiele oryginalnych ponęt, 
tyle się słyszy, ale, niestety, spotyka się cią- 
gle z fragmentarycznym, „ubarwionym* ma- 
terjałem anegdotycznym i nader dotkliwie 
odczuwało się dotychczas brak informacyj 
rzeczowych, ścisłych, wiełostronnie i praw- 

   

   
   

   

  

Кв Miejskie | co. 
SALA MIEJSKA 

m. Ostrobramska 5. 

Qd poniedziałku 28.XII. 

4—6—8—10 

dziwie. odtwarzających obraz Ameryki dzi- 
siejszej. Przyczyny — zrozumiałe. Ameryka 
— to kraj dziwny, skarbnica niewyczerpana 
dla badacza, dla podróżnika, ale i... „dla ko- 
łoryty* i przeciętnego gapia. Stąd pole do 
popisów dła byle gadulstwa, dla byle czego, 
pochwyconego przelotem, przepisanego od 
kogoś, stąd o Ameryce, niby o królestwie 
Banialuce, byłe długo, byle coś jeszcze... 

W! „Nowej Kołchidzie* Gąsiorowski od- 
malował wszechstronnie i prawdziwie wyso- 
ce pouczający obraz Ameryki współczesnej. 
Z szeregu rozdziałów tego. obszernego dzieła 
czytelnik zapoznaje się kolejno z ustrojem 
władz, składem ludności, sprawami religij- 
nemi, architekturą, życiem miast, pracą, 
szkolnictwem, organizacją, komunikacją, in- 
dywidualnością Amerykanina i Amerykanki, 
życiem rodzinnem, domowem, zwyczajami i 
obyczajami amerykańskiemi. Kopalnia za- 
stanawających, niesłychanie interesujących 
wiadomości! Czytelnikowi otwierają sie oczy 
na rzeczywistą, nie urojoną rzeczywistość a- 
merykańską. Naturalnie, co krok nasuwają 
stę zestawienia z naszemi warunkami i sto- 
sunkami. „Co kraj to obyczaj*. Nie wszyst- 
ko, oczywiście, zachwyca w Ameryce, ale 
wiele mogłaby się Europa nauczyć od Ame- 
ryki. Jeżełi sceptycznie zapatrujemy się np. 
na kult mamony, to zato bezwzględnie im- 
ponuje nam prawdziwy kult pracy. Klęska 
bezrobocia i kryzys ekonomiczny nie omi- 
nęły dziś i Ameryki. Końcowy rozdział „No- 
wej Kolchidy** nosi charakterystyczny tytuł: 
„Siadła bieda na workach złota i płacze”. 
Gąsiorowski wierzy w przyszłość Ameryki, 
w jej rozkwit nietylko materjalny, ale i du- 
chowy. Wymownym akordem wiary brzmią 
ostatnie słowa jego dzieła: „Ameryka dźwi- 
gnie się, ocknie i większym jeszcze zapałem 

rozpalać będzie potężne ogniska nauki i sztu- 
ki i garnąć się do kultury duchowej. I jako 
dzisiaj z amerykańskiej energji, z amerykań- 
skiej wyrwałości,z amerykańskich systemów 
i metod powielania wartoś ułatwiania ży- 
cia tysiące wskazań dla opieszasłych a bez- 
radnych, — tako jutro w „Nowej Kolchi- 
dzie“ złote runo myśli wszechludzkich, ka- 
stalskie krynice rozkwitu umysłowego* 

Cały materjał rzeczowy, zawarty w „No- 
wej Kolchidzie* ujęty został w formie nad- 

   

    

CYRR WOLFSONA 
Ko?certowa orkiestra pod batutą M. Salnickiego 

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

KOD R J E R W 

zwyczaj barwnych i lekko kreślonych opi- 
sów Humor, gdzie tyłko może, towarzyszy 
pióru znakomitego twórcy „Huraganu*”. Czy- 
telnik sam nie wie kiedy otrzymuje ścisłe, po. 
uczające wiadomości, doskonale wzbogaca- 
jące jego wiedzę o świecie. 

„Nową Kolchidę“ czyta się jak najbar- 

dziej zajmującą powieść. 

— Henrjeta Brey. „Józef Ben Dawid*. 
Opowieść Biblijna. Wyd. Św. Wojciecha. 
Z tego samego cyklu, dzieje cnotliwego Józe 
fa, opiekuna Marji Panny i Jezusa na ziemi. 
Wniknięcie w uczucia uczęstników niezwy- 
kłych zdarzeń, jakie miały miejsce w Naza- 
ret i w Betlejem, młodość Chrystusa, Jego 
pierwsze kroki na ciernistej drodze naucza- 
nia. Jego stosunek do ziemskich rodziców, 
wszystko bardzo subtelnie i poetycznie opi- 
sane .Obie książki dodatnio się wyróżniają 
wśród bardzo często niesmacznej literatury 
dewcyjnej. Przeznaczone raczej dla starszych, 
lub dla wykształconej młodzieży. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
KRADZIEŻE. 

— W dniu 30 grudnia z mieszkania Sza- 
sikowskiej Marji, Skopówka 9, skradziono 
różną bieliznę wartości 100 zł. Sprawcę kra- 

dzieży Nowackiego Pawła „Połocka 4 ze skra- 
dzioną bielizną zatrzymano 

  

— Ze strychu domu Nr. 9 przy ul. Sko 
pówka na szkodę Lepeckiego Władysława 
skradziono bieliznę wartości 100 zł. Zlodzi 
Pawła Nowackiego ze skradzionemi rzecz 

zatrzymano 

  

— Z pracowni giserskiej przy ul. Sawicz 
Nr. 11 na szkodę Nowoszyńskiego Mieczysła- 
wa skradziono w dniu 23 grudnia .dwa mo- 
dele mosiężne do odlewania zapalniczek, war- 
tości 40 zł. Ustalono, że kradzieży tej dokonał 
Skoczyk Mieczysław bez stałego miejsca za- 
mieszkania, który skradzione modele sprze- 
dał Szrejerowi Zacharjaszowi ul Qaona W. 
Modele znaleziono u Szrejera i zwrócono po- 
szkodowanemu. Za sprawcą kradzieży wszczę 
to poszukiwania. 

  

Bźwięk. Kilno-Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

Bźwięk. Kino-Teatr 

Hollywood 
Miskiew 22, tel. 15-28 

  

  
Początek 

  

Wielka sensacja dnia! 
w Wilnie najnowszy i naj- 
lepszy film dźwiękowy p.t. 

Anna Bella i Albert Prejean i i ułubiony pio* z A # 
о senkarz stolic A ы R 3 i Ak й A 

NAD PROGRAM: Urozmałcone dodatki dźwiękowe / ) 
Początek o godz, 4, 6, 8 i 10.30, w dnie świąteczne o godz. 2-ej W NO 

Bźwiękowe Kino 

CGUJING 
s. Wielka 47, tel. 15-41 

W rolach 
głównych 

B2więk. Kine-Taatr Dziś! 

PAN 
са Wiełka 42. 

Kino Kolejowe 

OGNISKO 
„śebok śworca koiejew.) 

W roli tytułowej 
z "przedziwna 

  ÓW | 
siioa Wielka 36 

Najgłośniejsza atrakcja sezonu! 
Arcysensacyjny film dźwiękowy! 

Dziśl Ulubieniec 

kobiet całego świata 

| NAD PROGRAM: .. Wspaniała ko- 
—— 

Przebojowy film dźwięk. z cyklu przeb. „Sfinksa“ p t. 
kulisowego cyrkowców. W roli głównej 
znakomite gwiazda europejskiego ekranu 

NAD PROGRAM: Ą4trakcje dźwiękowe. — 

Przedziwne kłamstwo Niny Pietrowny 
Osnuty na tle płomiennego splotu uczuć kusząco pięknej kurtyzany i dziarskiego porucznika gwardji carskiej. 

Warwick ward i Frank.Lederer 
NASTĘPNY PROGRAM: 

"DZIŚ i dni następnych. Niezwykle 
piękny i zajm dram. w 10 akt. p.t. 

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

SYN BOGÓW 
NAD_PROGRAM: Opera Żydówka 

ANONS: Od 2 stycznia r. n. nowa realiz. dźwięk. = „Kurier c carski“ г Iw. Mozžuchinem i Net. Kowanko 

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

R. Barthelmes i Const. Benett, 

  Na | 

Ramon Navarro filmie 

medja z psami P 

świata, bohater filmu „Pod dachami Paryża 

Na |-szy seans ceny zniżone. 

Po raz pierwszy w. Wilnieł 

Liana Haid 

w gł. rol. 
męskich 

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

Sensac.-erotyczna treść. 
-szy seans ceny zniżone. 

w przebojowym i najlepszym 

śpiewno - dźwiękowym 

»t Psia intryga i dźwiękowy tygodnik „Foxa” 
nsów o godz. 4, 6, 6 i 10'15, w dnie świąt. o godz. 2-ej. 

Przebój nad przeboje! Po raz pierwszy 

Obława w Paryżu 

Arena namiętność 
i ułynny pogr lwów Oskar Marion ze współudz. zespołu 
akrobatów ni powietrznych wszechów. sławy „5 Artonis'* 

Jeszcze jedna popularna piosenka, którą śpiewać będzie całe Wilno „Ty moje kobieciątko". 
Początek o godz. 4-ej, w dnie świąteczne o godz. |-ej. 

Rewelacyjne 
ksdsiała. 

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

Nad ranem 
Na I-szy saans ceny znižone. 

SROCHOLGWŁAWA - KOYŻ    

Dramat współczes- 
ny na tle życia za- 

„ASFALT* z Betty Aman. 

Monumentalny 
epokowy dramat 
w 14-tu aktach. 

w roli gł. słynny tenor 
Giovanni Martineili, 

  

Kino-Teatr 

Bšekiow. 11, tel. 15-61 

Dzis! Dźwiękowe kino 

Światowid 
m. Mickiewicza 9.   

Niech żywi nie tracą nadziei — Juljusz Słowacki. 

0 czem się nie myśli 
Początek seansów o godz. 4-ej, w dnie świąteczne o godz. |-ej. 

i Charies Farel 
Wzruszająca historja szlachetnej miłości i bezgranicznego 
poświęcenia. 

Najpiękniejsza 
para kochank. 

Siódme przykazanie 
ANQNSI Już wkrótce wielkie przeboje: 

W roli 
główn. 

Janete Gaynor i 

О х1 $ współcz. dramat obycz. w 10 akt. z prologiem p. t. 

Marja Modzelewska. 
polski Józef Węgrzyn, igo Sym, W. Walter i inni 

  

dźwiękowy film „Dzwonnik z Notre Dame" 

wybitny 
tragik 

Ceny miejsc od 40 gr. 

w wielkiem arcydz. 
dźwiękowem p. t. 

Film owiany nimbem czaru i poezji. 
Dla młodzieży dozwolone. 

i „Wiatr od morza” 
  

  

Już WYSZEDŁ Z DRUKU 
ILUSTROWANY 

KALENDARZ-ALMANACH 
„KURJERA WILEŃSKIEGO" 

sx 1932 
WSZYSTKO DLA WSZYSTKICH 

KALENDARZ 
ALMA NACH 

larstwo, rzeźba, wynalazki, odkry- 

cia, statystyka, prawo, medycyna, 

kosmetyka, rolnictwo,ogrodnictwo, 

weterynazja fotografja, sporty, har- 

cerstwo, wychowanie fizyczne, mo- 

dy, wskazówki dla gospodyń, rady 

praktyczne, gry i zabawy i wiele 

różnych 

Wszystko to opracowane przez wy- 

bitnych specjalistów tworzy razem 

ENCYKLOPEDJĘ ŻYCIA CODZIENNEGO 

na 304 stronach, w formie kilku tysięcyf artykulików. 

Czytelnicy nasi, którzy się zgłoszą bezpośrednio do naszej Administracji 

(Jagiellońska 3-1, tel. 99); otrzymają Kalendarz-Almanach za zniżoną 

cenę zł: 1.50. Wraz z przesyłką pocztową zł. 2. 

Geografja, historja, literatura, ma- 
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W JEDNEJ KSIĄŻCE 

ОННЕ ННЕ 

M wina, Likiery, Wódki, 
E E 
Ei towary kolonjalne i delikatesy EH 

H. LEWINĘ 

oraz 

po cenach najtańszych 

poleca 

WIELKA 27 

  

  

  

W ZAKŁADZIE FRYZJERSKIM 
przy ul. Zawalnej 28/30 (róg Trockiej) 

w salonie damskim 
pracować będzie 

Do salonu damskiego oddzielne wejście 

od dnia 2-go stycznia 1932 r. 

P. KAROL 
(dotychczas prac. firmy Klara) 

  

z ul. Trockiej. 

  najciekawszych rzeczy. 
  

8721 

Wegieli Koks 
„PROGRESS“ 

L. FIDLER, Wilno, 
Skład Nr. 999. 

górnośląski 
koncernu 

poleca 
firma 

Makowa 15/19, tel. 13-55. 

   

    
  

Wydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka x ogr. odp. 
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LL E Nos R I 

REKLAMA JEST DŽWIGNIĄ HANDLU! 

ZA OGŁOSZENIA PŁACI SIĘ RAZ TYLKO 

KLIJENTELĘ ZYSKUJE SIĘ NA ZAWSZE 

OGŁASZAJCIE SIĘ W KURJERZE WILEŃSKIM 

  

Żądać TYLKO ORYGINALNEGO PUDRU 
o miłym trwałym i subtelnym zapachu. 

5 Fleurs FORVIL Paris 
wszelkie inne nawet o podobnem brzmieniu nazwy, lub 

opakowaniu nie mają nic wspólnego z oryginalnym pudrem 

5 Fleurs FORVIL Paris. 

Prosimy nie ulegać namowom sprzedawców, usiłujących 

pudry o łudząco podobnych opakowaniach i nazwach 

sprzedawać zamiast oryginalnego pudru 

5 Fleurs FORVIL Paris. 
Polecamy wszechšwiatowej slawy wody kolonskie 
i perfumy 5 Fleurs FOR VIL, oraz inne zapachy. 

KORZENIE RIMAS W IZA JO TSNKP 
A o i 

  

GENERALNA REPREZENTACJA NA POLSKĘ 

NAJSŁAWNIEJSZYCH ANGIELSKICH 

MOTOCYKLI I ROWERÓW RALEIGH 

POSZUKUJE ZASTĘPCÓW REJGKOWICH 
OFERTY KIEROWAĆ: 

LEON LESZCZYŃSKI, ŁÓDŹ, PIOTRKOWSKA 175, 

  

Ma y GA R i ik OL A i AE k A 

Reprezentacja Wileńska T-wa Akce. Browarów Lwowskich 
zasyła Sz. Konsumentom 

ŻYCZENIA NOWOROCZNE 

MAT 
3 wyśmienite i niedoścignionej jakości 

„ PIWO LWOWSKIE 
Do nabycia wszędzie 1 

Reprezentacja : 

  

  

Pracownia OBUWIA 

M. DRZEWIŃSKI 
* Bonifraterska 6 

PRZYJMUJE OBSTALUNKI i REPERACJE 
oraz reperacje kaloszy i śniegowców.     
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tylko za mieszkani 

dectwa.” Łaskawe oferty proszę 
syłać do Adm. „K. W.“ pod Nr. 
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STANISŁAW PIÓREWICZ 
UL. OFIARNA M 4, m. 9. 

WYKONYWA: 
według wymagań technicznych, 
dzwonki sygnalizacyjne. 

  

Poszukuję posady 

rządcy domu 
w domach rządowych lub prywatnych, 
oraz w hotelach, posiadam dobre świa- 
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KONCESJONOWANY ELBKTROKONTER 

instalacje elektryczne 

USTAWIA: aparaty radjowe i telefony. 
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KURJER WILENSKI 
Spółka z ogranicz. odpėwieds. 

DRUKARNIA į MTROLIGATORNA 
>ZNICZ- 

WILNO, Ś-TO JAŃSKA 1, TEL. 3-40 

Dzieła książkowe, dru* 
ki. książki dla urzędów 
państwowych. samorzą- 
dowych, zakładów nau- 
kowych. Bilety wizyto- 
we, prospekty, zapro- 
szenia, afisze i wszel- 
kiego rodzaju roboty 
w zakresie drukarstwa 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE       

Še 

TRUSKAWIEC- ZDRÓJ 
otwarty cały rok. 

Główny sezon zimowy od 1 grudnia. 
KĄPIELE: siarczane, solankowe i t. p. 
WODY: „Naftusia*, „Zofja i inne. 

Ceny mieszkań, kąpieli, pensjotatów — 
umiarkowa bardzo n e. 

Inform. żądać, mieszkania zam. — tylko przez Zarząd Zdrojowy a 

. $-10 Jańska 1, telefon 8-40. 
  

      

Jagiellońska 9, tel. 544 

  

Оа roku 1813 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

na dogodnych warmnkath 
I NA RATY. 

NADESZŁY NOWOŚCI. 

"i
 

  

OKAZYJNIE 
i tanio przy minimal- 
nej gotówce posiada 
do sprzedaży piękne 
majątki ziemskie,ośrod* 
ki, działki, place, let- 
niska, kamienice do- 
chodowe, domy muro- 
wane i drewniane z 
ogródkami. Mieszkania 

wolne. 
Dom H./K. „Zachęta“ 
Miekiewicza I, tel. 9-05   
  

  

GOTOWKĘ 
lokujemy bez kosztów 
na dobre oprocento- ' 
wanie, gwarancja soli- 
dna, zabezpieczenie 

nieruchomością. Ter- 
min dowolny 

Dom H.-K. .Zachęta“ 
Mickiewicza |, tel 905 |   

PEWNA i RENTOWNA 

LOKATA KAPITALU 

DOLARÓW 2000 
wskaże APTEKA 

W LACHOWICZACH 
8886 

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

  

  

Dwie panienki z śred- 
niem wykształceniem po- 
szukują posady ze skrom- 

nem wymaganiem. 

Obojętne — 
mieście. Łaskawe oferty 
do redakcji Kurjera Wi- 
leńsk. pod „Kryzys”. 

  

  

  

* Choroby 

[=Й.»]Г.е]Г ![ ] ай э!| я 
NOWOOTWORZONA 
POLSKA 

przy ul. Wielkiej 29 
Poleca: codz. świeże 
mleko, masło, sery, jeja 
mleko zsiadłe, wędliny 
i inne chłodne zakąski 
napoje chłodzące ora; 

obiady domowe 
smaczne i zdrewe 

od 70 gr. 

DOKTÓR MED. 
Hauryłkiewiczowa 
przyjmuje od godz. 11—12 

i 5—6 po poł. Choroby 
skórne, leczenie włosów, 
kosmetyka lekarska i ope- 

racje kosmetyczne. - 

ui. Wileńska 33, m.'1. 
8494 

Dr. Medycyny 

A. CYMBLER 
skórne, wene- 

ryczne i moczopłciowe 
Mickiewicza 12 

róg Tatarskiej, teł. 15-64, 
Przyjmuje od 9-2i5'/;-7w 

H Kenigsberg 
Choroby gSDe 3 

weneryczne 
1 moczopłel: we, -- 

ulica Mickiewicza 4 
telefon 10-90, 

od g dz. 9—12 1 4—8: 

  

  

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wene 
ryczne | moczopłciowe 

Wileńska 3 
od godz. 8—1 1 48, 

tel. 567. + 6677 

Dr. Dr. Wolfson 
Choroby weneryczne, 

moczopłciowe 
i ekórne 

ul. Wilenska 7, 
telefon 10-67 

od godz. 9—| i 4—8 
8434 

Lekarz Dentysta 

J. Feldsztejn 
Wileńska 16—1, tel. 15-30 

Koronki porcelanowe 
Przyjmuje od 9—2 i 5—7 

8896 

Dr. med. I. RUGZATK 
Choroby oczu. 

Zawalna 30, telefon 7-80. 
Przyjm. 8—10 i 4—7. pp. 

8899 

Dr. med. M. LEWIN 
Choroby dzieci 

Zawalna 28 —30, tel. 5.85 

  

Przyjm. 10—11 i 4'/4—6 
8900 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

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

Akuszerka 

Mara Araezin 
przyjmuje od 9 r. do 7 w. 
przeprowadziła się 

ul. Mickiewicza 22, m. B 
tel. 14-05. w. Z. Nr 3093 

Akuszerka 

Maja МАНОГО М 
priyjmuje od9 do 7 wiecz, 
ulica Kasztanowa 7, m. 5 
W. Z. P. Nr. 69. 8520 

INSTYTUT PIĘKNOŚCI 
Oddz. fir. „Kewa”* (Paris) 

Mickiewicza 37, tel.-657, 
od 11—1. Rozgładzanie i 
odświeżanie twarzy. Usu- 
wanie plam, wągrów, pry- 
szczy oraz wszystkich de- 
fektów cery. W. Z. P. 58 

8898   

Nr. | (245 

DO WYNAJĘCIA 

DUŻY LOKAL 
na 2-giem piętrze w domu 
przy ul. Mickiewicza 11-0 
w nowej nadbudówce. 
Rozkład wewnątrz może 
być zastosowany do wy- 
magań lokatora Inform. 

Mickiewicza 28-56, t. 385. 

Pokój 
do wynajęcia 

ul. Mostowa Nr. 3-a m. 24! 

„spółdzielnia” 

1—2 POKOJE 
umeblowane dla 4 pań 
z utrzymaniem potrzebne 
od Zaraz na przeciąg: 
4—6 tygodni. Wiadomość: 
Tow. Block-Brun, Mickie- 

wicza 31, tel. 375. 

  

  

Do wynajęcia b. lokale 
P.K.U. nadające się także 
na mieszkania przy ulicy 
Jakóba Jasńskiega Nr. 18 
Iniedeleko Sądu Okreg.> 
Dow. się Trocka 4. m. | 

od 5 do 7-ej w. 

  

  

Do wynajęcia lokal: » 
dwóch oknach nadający” 
się pod biuro czy przed- 
siębiorstwo w centrum 

miasta Irfom. w Adm. 
Kurjera Wileńskiego. 

Mieszkanie do wynajęcim 
z5 pokoi, kushni z wszel- 
kiemi nowoczesnemi wy- 
godami ul. Fabryczna 20 

Zakład Fryzjerski 
męski i damski E. Trock8 

W. Pohulanka 15 
ceny dostępne. 8807 

  

  

Na karnawał stroje balowe 
wykonuje solidnie 
KRAWIEC MĘSKI 

Fr. MUCHLADA 
Wliefska 22 m. 25. 8904 
  

Pracownia Gorsetów 
„Les corsets Sirane'" 

w. Jańska | 
Poleca pasy-biustonosze 

i bandaże lecznicze. 

8897 
& 

Р1атпо оыа 
„okazyjnie do sprzedanie 

Niemiecka 4, m. 13. 

PIANINO 
do sprzedania 

Jagiellońska 3—27 

  

  

8492: 
  

i i reperuję: 
Pianina stroję i 
wynajmuję — Mickiewicza 
37—32, Wiejście z ulicy 
Ciaenej, p. Estko 7702:     

  

Getafe lekcje 
| indywid. łub w grupach. 
Ul. 3-g0 Maja 7, m. 11. 
Porozumieć się w godz. 
BI T3=2 8626> 
  

Z: kwit lombardowy 
(Biskupia 4) Nr. 8999Ł 

unieważnia się. 
6604 

  

Zgub. książ. wojsk. wyd. 
przez P.K.U. Lida na im“ 
Jana Podhajnego, roczn.. 

' 1903, unieważnia się. 

Nowootwarta 

JADŁODAJNIA 
I PIWIARNIA 
Skopówka Nr. 6 

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

UDZIELAM 
LEKCYJ 

z wszystkich przed- 
miotów do klasy 6-e5 
włącznie, mogę być 
też pomocą w na” 
ukach w roku szkoln. 
za minimalną cenę. 
Zgłoszenia proszę 
kierować do Admin, 
„Kurjera Wilensk.“ 

pod Nr. 6334. 

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

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

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

  

      

Pracownia krawiecka 
LonginaKulikowskiego 

ul. Wielka 3 
przyjmuje zamówienia na 
roboty męskie i damskie 

oraz futra. Wykon. solidne, 
Ceny dostępne. 6812 

  

UWAGA! Oszczędność: 

pracy 50% dla pań gos-- 

podyń! Przyrząd do ro- 

bienia pierożków, kołdu- 
nów it. p. 

Cena tylko 75 gr. 
Sprzedaż hurtowa; 

Stanisław Krakowski 
Wielka 49 Zamkowa 2% 

Żądać wszędzie. 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 

 


