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Cień Hitlera. 
Odpowiedź Hitlera. Siódmego stycznia, a więc tuż na 

progu nowego roku, depesze roznio- 

sły po świecie sensacyjną wiadomość, 

że Hitler wraz z całym sztabem swoim 

zjechał z Monachjum do Berlina i zło- 

Żył wizytę kanclerzowi Brueningowi. 

Jak wynika z dalszych komunikatów 

prasowych, 

sprawa możliwości przedłużenia ka- 

dencji prezydentury Hindenburga na 

dalsze trzy lata, by w ten sppsób 
uniknąć ostrych walk politycznych 

wewnątrz państwa na wiosnę. 

O faktycznym przebiegu rozmów 

opinja publiczna początkówo nie mo- 

gła dowiedzieć się niczego i dookoła 

tego spotkania krążyły najróżnorod- 

niejsze pogłoski i domysły. Komuni- 

kat urzędowy-głosił, że chodziło a 

wspólne porozumienie w sprawie zbli- 

żających się wyborów prezydenta, a 

niektóre pisma wprost zaznaczały, że 

w rozmowach tych porozumienie 0- 

siągnięto i że Hitler domagał się tył- 

ko pewnych gwarancyj, odpowiada- 

jącego programowi jego partji, postę- 

powania przedstawicieli rządu na 
zbliżających się konferencjach repa- 

racyjnej i rozbrojeniowe p 

Tymczasem według późniejszych 

relacyj rokowania Brueninga z Hit- 

łerem nie miały tak gładkiego prze- 

biegu, bowiem poza szeregiem żądań 

dotyczących. polityki zagranicznej 

Niemiec, Hitler miał zażądać natych- 

miastowego rozwiązania pariamentu 

z rozpisaniem nowych wyborów, oraz 

postawił szereg innych warunków. 

Sytuacja zaczęła się wikłać. O ile 

zagraniczne, że tak powiem, żądania 

Hitlera są nawet na rękę obecnemu 

rządowi, o. tyle żądania natury we- 

wnętrznej są nie do przyjęcia. Roz- 

wiązać parłamment i rozpisać nowe 

wybery, znaczy rozpętać z trudem 

dziś powstrzymywane namiętności i 

narazić Niemcy na większe rozdraż- 

nienie niż przy wyborze prezydenta. 

Odpowiedź na tę koncepcję Brue- 

ninga drugiego przywódcy narodowej 

opozycji Hugenberga jest już znana 

z wczorajszych depesz. Wynika z niej 

jasno, że niemiecko-narodowi parla- 

mentarnemu przedłużeniu prezyden- 

Hindenburga stanowczo się 

sprzeciwiają, motywując te swoje sta- 

nowisko tem, że „akt ponownego wy- 

boru feldmarszałka w drodze parla- 
metarnej  stanowilby 

zaufania nie tyle dla prezydenta Rze- 

przez nas 
(aiem.-narod.) polityki, a zwłaszcza 

polityki zagranicznej obecnego rzą- 

du“. 

tury 

manifestację 

szy, ile dla zwałczanej 

Aczkolwiek odmowna odpowiedź 

Hitlera jest już również znana z dzi- 

siejszych depesz, szczegóły jej okryte 

są narazie tajemnicą. Według krążą- 

cych jednak pogłosek poza odrzuce- 

niem koncepcji Brueninga ma ona 

jakoby poruszać możliwość wysunię- 

cią kandydatury Hitlera w nowych 

wyborach na prezydenta Rzeszy. 

Tak czy owak koncepcja Brue- 

ninga upadła, tem bardziej, że i san: 

Hindenburg, jak ogłosiło biuro Wolfa. 

po wysłuchaniu w tej sprawie spra- 

wozdania kanclerza wyraził życzenie, 

aby zaniechano dalszych w tym kie- 

runku prób, 

Niemcy więc mają stanąć przed 

nowemi wyborami prezydenta, które 

w konsekwencji mogą silnie wstrzą- 

snąć organizmem państwa. 

tematem rozmowy była 

Mniej natomiast wyraźna jest sy- 

tuacja co do możliwych kandydatów 

na to stanowisko. Hindenburg jest 

osobistością popularną, zwłaszcza w 

kałach republikańskich, wbrew woli 

których wybrany został swego czasu 

na prezydenta. Potrafił dołrzymać 

ślubowania konstytucyjnego i przy- 
czynił się do utrwalenia republiki o 

wiele więcej, niź mógłby to uczynić 

którykołwiek inny kandydat lewicy 

aczkolwiek nigdy nie ukrywał swoich 

sympatyj do prawicy zwłaszcza tej, 

która tkwi korzeniami w 

wilhelmowskich. Co do innych ewen- 
czasach 

tualnych kandydatów, to trudno coś 

powiedzieć tem bardziej, że narazie 

prawie ich nie widać, Wiadomo dotąd 

tyłko o jednym: jest nim komunista 

Thaelmann, który już przed siedmiu 

laty kandydował obok Hindenburga 

i Marxa. On to uniemożliwił wówczas 

wybór Marxa, bowiem gdyby komu- 

miści oddali swe glosy na-kandydata 

lewicy, Hindenburg bylby w mniej- 

szošci. Komunišci i teraz zastosowa- 

liby swą taktykę, wychodząc z zało- 

żenia, że przez rozbicie niemieckiego 

obozu. i osłabienie. burżuazyjno-repu- 

blikańskich Niemiec najłatwiej będą 

mogli osiągnąć swój cel, t. zn. dopro- 

wadzić do wojny domowej. 

Trzecim kandydatem miałby wo- ° 
bec tego być Hitler. Niewątpliwie był- 

by on kandydatem popularnym, ale 

Hitler nie jest i pomimo, iź nie jest 

obywatelem niemieckim, mógłby, po 

uzyskaniu przeważającej ilości gło- 

sów dojść do władzy. Partja narodo- 

wych-socjalistów ma dziś w Niem- 

czech olbrzymie masy zwolenników, 

a nieprzywiezienie przez Brueninga 

z Genewy i Lozanny żądanych kon- 

cesyj znacznieby wzmocniło stanowi- | 

sko hackenkreutzeler6w i moglo do- 

prowadzić do obalenia obecnego rzą- 

du i całkowitego zagarnięcia przez 

nich władzy. 

Tak mniej więcej przedstawiałaby 

się sytuacja w związku z ostatniemi 

wydarzeniami na terenie polityki we 

wnetrznej Rzeszy. 

Jedno w tem tylko jest zastana- 

wiające: dłaczego to właśnie stało się 

akurat dziś, pomimo, iź do końca pre: 

zydentury Hindenburga jest jeszcze 
5 miesięcy. Czyżby miały być tego | 

powodem zbliżające się konferencje 

w Genewie i Lozannie? 

Sposoby wymuszania stosowane 

są przez polityków niemieckich na 

forum międzynarodowem już nie pa 

raz pierwszy. Jak w lipcu ub. roku 

widmo bankructwa Niemiec, nawia- 

sem mówiąc asygnujących niemal że 

w tyinże samym czasie olbrzymie su- 

my na budowę pancernika i inne 

zbrojenia, było straszakiem w celu 

wymuszenia na państwach ulg finan- 

tak obecnie widmo hitle- 

ryzmu może: być pod 

którą rząd niemiecki chce na zbliża- 

sowych — 

przykrywką, 

  

jących się konferencjach utargować 

  

dla siebie maximum korzyści i świad- 

czeń. 

Czy mu się to uda — narazie prze- 

sądzać trudno, w każdym bądź razie 

stwierdzić jednak należy, że jedno- 

myślność mocarstw, które mają 

wkrótce zasiąść do stołu obrad, zo- 

stała silnie zachwiana. 

Jotwiez. 
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BERLIN. 13.1. (Pat.) Wczoraj póź- 
nym wieczorem Hitler wystosował do 
kanclerza Brueninga list z zawiado- 
mieniem, że partja narodowo-socjali- 
Styczna niezałeżnie od swego stano- 
wiska wobee osoby prezydenta Hin- 
denburga odrzuca projekt rządu Rze- 
szy, zmierzający do przedłużenia man 
data prezydenta Rzeszy w drodze par- 
lamentarnej. Równocześnie narodowi 

socjaliści wypowiadają się zasadniezo 
przeciwko płanowanemu przeprowa- 
dzeniu nowego wyboru Hindenburga — 
większością */, głosów  Reiehstagu. 
Qgłoszenie tego listu wywołało silne 
wrażenie w; opinji publicznej. „Vos- 
sische Ztg.“ podkreśla z naciskiem, że 
„odpowiedź. Hitlera wyróżnia się doda- 
tnio pod wzgłędem treści i formy od 
listu Hugenberga. 

Kampania na rzecz Hindenburga. 
BERLIN. 18.1. (Pat.) Z inicjatywy 

hr. Westarpa adbyła się wczoraj kon- 
ferencja przywódców partji ludowej, 
ehrześci jańsko-socjalnej,  Landvolku, 
stronnictwa państwowego, góspodar- 

czego i bawarskiej partji ludowej. Ze- 
branie uchwaliło wyłonić komitet 
międzypartyjny w eela przygotowania 
akcji na rzecz kandydatury Hinden- 
burga. : 

Komuniści występują z własnym kandydatem. 
BERLIN, 13.1. (Pat.) Komitet cen- 

tralny partji komunistycznej w Niem- 
czech uehwalił wystąpić z własnym 

kandydatem na stanowisko prezyden- 
ta Rzeszy. 

Skonsolidowanie wewnętrzne 
Polski. 

LONDYN, 13.1. (Patj. — „Times“ 
ogłasza dzisiaj na naczelnem miejscu 
obszerny artykuł swego warszawskie- 
go korespondenta o Polsce pod rząda- 
mi Marszałka Piłsudskiego. Autor 'ar- 
tykułu podkreśla, że w ciągu 6 lat 
system rządu, ustanowiony przez Mar- 
szałka Piłsudskiego, opanował całko- 
wicie administraeję, doprowadził kon- 
trolę armji do perfekcji i pozbawił 
partje opozycyjne wszelkiego wpływu. 
Posiadając większość w obu izbach 
rząd opierać się może na obecnym par 
-lamencie aż do jesieni 1935 r. Rząd 
Marszałka. Piłsudskiego -.walczy. wytr- 
wale nad opanowaniem sytuacji gos- 
podarczej, co — według „Timesa'* — 
udaje się w dużym stopniu. 

Plenum Sejmu w piątek. 
(Feł. od własn. koresp. z Warszawy) 

Posiedzenie plenarne Sejmu odbę- 

dzie się w piątek o godz. 4 po pał. 

Na porządku dziennym figuruje sze- 

reg spraw komisji wojskowej o no- 

wych projektach ustaw, oraz sprawo- 

zdanie komisji regulaminowej o wy- 

daniu Sądom kilku posłów. 

  

=lis, obecny kontroler Państwa. 

U IADOMOŚCI z KOWNA 
DOKOŁA SPRAWY PETRULISA. 

Jak podaje „Echo* (Nr. $, rozprawa b. 
premjera Petrulisa ma się odbyć w meju. 
Akty sprawy obejmują 3 duże tomy. Liczba 
świadków wynieść ma około % osób. Ek- 
spertyza zajmie prawdopodobnie około 3-ch- 
dni. Cały proces potrwa conajmniej 16 dni. 
Wśród świadków znajdują się b. ministro- 
wie finansów dr. Karwelis, i prof. Rimka, 
b. kontrolerzy Państwa Z. Starkus i Karob- 

Matulajtis, 
dyr. departarmentu Bludžius, leader frakcji 
litewskiej w sejmiku kłajpedzkim Stiklorius, 
działacz niemiecki w Kłajpedzie Kreuss, han- 
dlowiec Naftal, prof. Jurgutis, prof. Vołde- 
maras, dr. Yczas, b. poseł na sejm Berżin- 
skas i t. d. (Wilbij. 

ECHA ZAMKNIĘCIA SZKÓŁ W WILEŃ- 
SZCZYŹNIE NA LITWIE. 

„Lietuvos Žinios“ (Nr. 6), podając do wia- 
domości o zamknięciu 10 szkół w Wileńsz- 
czyźnie przypuszczają, że rząd litewski wyśle 
w tej sprawie notę protestu de: Ligi Naro- 
dów. „Lietuvos Żinios* są zdania, że zam- 
kniętie szkół w Wileńszczyźnie jest odpo- 
wiedzią na zakaz dzieciom rodziców Litwi- 
nów uczęszczania do szkół połskich. (Wilbi). 

ZJAZDY „TAUTININKÓW*. 

Jak podaje „Echo* (Nr. 9), ma się odbyć 
wkrótce szereg zjazdów prowincjonalnych 
partji „tautininków*, 31 stycznia odbędzie 
się zjazd w Rosieniach, 7 lutego w Łozdzie- 
jach, 29 lutego w Telszach. (Wilbi). 

  

"Wyrok w procesie Centrolewu. 
Wszyscy oskarżeni, oprócz Sawickiego, 

zostali skazani. 
(Telef. od własn. kor. z Warszawy). 

Poe przeszło pięciotygodniowej rozprawie przeciwko przywódeom 

Centrołewn wczoraj zapadł wyrok. 

Na kilka minut przed godz 12-ta w południe, sala Sądu Okręgowego 

została wypełniona publicznością po brzegi. Również bardzo dużo pubii- 

cznošci zgromadziło się przed gmachem Sądu. Silne posterunki poli- 

€yjne nazewnątrz i wewnątrz gmachu utrzymywały porządek. 

W kilka minut po 12ej wychodzi na salę sąd: i wśród ogółnej ciszy 

przewodniczący Sądu p. Hermanowski odczytuje wyrok. Sąd nznał wiec 

: oskaržonych z art. 102 ez. I za udowodnioną i skazał na osadzenie w 

więzieniu zastępującem dom poprawy: я 

HERMANA LIRERMANA NA 2 I PÓŁ LATA, 

MIECZYSŁAWA 

NORBERTA BARLICKIEGO NA 2I PÓŁ ŁATA, 

STANISŁAWA DUBOIS NA 3 LATA, ; 

MASTKA NA 3 LATA, 

WŁADYSŁAWA KIERNTKA NA 2 I PÓŁ LATA. 

WINCENTEGO WITOSA NA PÓŁTORA ROKU. 

KAZIMIERZA BAGIŃSKIEGO NA 2 LATA. - 

J. PUTKA NA 3 LATA. 

PRAGIERA NA 3 LATA, 

i CIOŁKOSZA NA 3 LATA. - 

ADAMA SAWICKIEGO SĄD UNIEWINNIŁ. 

Po odczytaniu wyroku przewodniczący ogłosił ustne metywy wyroku. 

    

Poprawa stanu szkolnictwa polskiego 
: na Łotwie. 

Oświadczenie min. oświaty Keninsza. 

RYGA. 13.1. (Pat.) Minister oświa- 

ty Keninsz wystosował 12 b. m. pismo 

do posłów polskich sejmu łotewskie- 

go, w którem oznajmia posłom 0 sze- 

regu zarządzeń, które wydał, anulu- 

jących zarządzenia poprzedniego rzą- 

du, skierowane przeciwko szkolnie- 

twu polskiemu. Obecnie wydane za- 

rządzenia mają naprawić stan szkol- 

nictwa polskiego i uniemożliwić sta- 

wianie przez miejscowe władze trud- 

ności mniejszości polskiej. 

Dnia ii stycznia minister wydał 

zarządzenie w sprawie. wznowienia 

w mieszanych szkołach nauki języka 

polskiego oraz odwołał poprzednie za- 

rządzenia, ograniczające naukę reli- 

gji w języku polskim oraz modlitwę 

poranną w tym języku. Minister po- 

twierdza funkcjonowanie równoleg- 

łych klas polskich w szeregu szkół ło- 

tewskich. Osobne zarządzenie usuwa 

bezpośrednią ingerencję władz admi- 

nistracyjnych do spraw szkolnictwa 

która to ingerencja dopuszczalna bę- 

dzie jedynie za pośrednictwem Mini- 

sterstwa Oświaty. 

Wreszcie minister zapowiada roz- 

strzygnięcie innych postulatów poł- 

skich po zbadaniu ich przez kompe- 

tentne czynniki. 

Uprawomocnienie się wyroku na b. posł. 
Kosmowską. 

(Teł. od własn. koresn. z Warszawy). 

Była posłanka z Wyzwolenia Irena Kos- 
mowska skazana została przez sąd na wszy- 
sikieh instanejach na 6 miesięcy więzienia 
za przemówienie przedwyboreze noszące ce- 
ehy przestępstwa. 

Wobec uprawomocnienia się wyroku sąd 
postanowił zastosować wobec p. Kosmow- 
skiej areszt bezwzględny i za 7 dni rozpoez- 
nie ona odsiatdywanie kary. 

32 miljony ludności w Polsce. 
Teł. od wł. kor. z Warszawy. 

Według II powszechnego spisu 
ludności ogółna liczba mieszkańców 
Polski wynosi okrągło 32 miliony. 

"XF porównaniu z r. 1921 liczba lud- 

ności Polski wzrosła a przeszło 3 mił- 
jony. Największy wzrost procentowy 
lndności wykazuje Wilna. 

Motywy wyroku. 
W metywaeh Sąd zaznacza na wstępie, 

że w sprawie tej jedynem zadaniem Sądu 
było rozwiązanie zagadnień: 1) czy oskarżeni 
jako ezłonkowie Centrołewu pozaparłamen- 
tarnego dążyli do obalenia rządu i 2) czy 
zdążając do tego celu, posługiwali się Śred- 
kami nielegainemi, 

Jest rzeczą niesporną, -— przyznali to 
przywódey Centrolewu i z pośród oskarźo- 
rych, i z pośród świadków otwodówych — 
że t. zw. Centrolew pezaparlamentarny (ina- 
czej Związek Obrony Prawa i Wołności La- 
du) dia działania na terenie pozaparłamen- 
tarnym został zorganizowany nietyłkc w ce- 
la obalenia w drodze walki na tym terenie 
ówczesnego rządu, ale dia csiągnięcia cełu 
szerszego — obalenia systemu rządzenia w 
Połsce. 

Po omówieniu metod działania Centrole- 
wu Sąd uznał za ustałone: 

1) że — jek to przyznają przywódcy — 
Cenirolew pezapariamentarny zestał zorgani 
zowany cełem ohałenia systemu rządzenia w 
Pełsee w osobie sprawujących władzę człon 
ków rządu; 

2) że wyznaczone na dzień 14 września 
1930 roku demonstracje — jak to równieź 

  

przyznają przywódey  Centrolewu — były 
jednym z etapów walki do cełu tega zmie- 
rzających; 

3) że w zamierzeniach przywódców Cestra 
lewn podczas tych demionstracyj przemoc fi- 
zyczna w stosunku do  funkejonarjuszów 
władz bezpieczeństwa Świadomie i celowe 
miała być stosowana; 

4) że zastosowanie przemocy w rozmia- 
rzech zamierzenych na dzień 14 września 
1830 roku, wobeć celu, w jakiem ona miała 
być stosowana, zawierało znamiona czynu 
zbrodniczego w cz. III art. 160 K. K. zaka- 
zanego; 

5) że kierowniey Centrołewu przez samo 
wyznaczenie w tym celu tyek demonstracyj 
ujawnili swój występny zamiar. Poza gra- 
nice ujawnienia zamiaru Centrolew poza 
parlamentarny nie wyszedł 

Jak to już wskazano wyżej, płany Cen- 
trolewu zostały pekrzyżowane przed 14 wrze 
Knia 1930 roku przez rozwiązanie ciał usta- 
wodawezych,  zaaresztowasie niektórych 
przywódeów partyj i zarządzenie władz hez- 
pieczeństwa w kierunku ograniczenia roz- 
miarów demonstracyj. 

Wobec tego 1 z uwagi na konstrukcję 
art. 60 K. K. określającego przygotowanie 
jsko już naszykowanie środków, należy uz- 
nać, że działałność Centrolewu w stadjum 
przygotowania jeszcze nic weszła. Z tego 
względu przywėdey Centrolewu i tacy jego 
ezionkowie, którzy wiedzieli nietylko o jego 
eełu (obalenie rządu), ale i o środkach 
działania (drogą przemocyj, winni odpowia- 
dać nie za przygotowanie zamachu, jedynie 
za przynaležnošė do spisku, zawiązanego w 
celu dokonania zhrodni w części III art. 100 
Kodeksu Karnego przewidzianej, a więe z 
urt, 102 Kodeksu Karnego. 

# ustaleń, złożonych na przewodzie są- 
dewym przez samych przywódeów Centrole- 
wu, wynika, że wszysey członkowie Centro- 
lewn, a więc wszyscy członkowie  partyj, 
wchodzących w jego skład, musieli wiedzieć, 
do jakiego cełu zmierza Centrolew (do oba- 
lenia rządu), ałe siłą rzeczy nie mogli wszys- 
ey ani być wtajemniczeni co do Środków, 
jakiemi Centrolew do tego zdąża (przemocą). 
Wykluczały to nietylko wymagania koaspi- 
racji, ale i dążenia Centrolewu de weiągnię- 
cia jak najszerszych mas do swej akcji. Je- 
Śk więe nie wszysey zwyczajni członkowie 
Centrołewu wiedzieli o uznawanych šrod- 
kach działania Centrołewn, to musiełi © tem 
wiedzieć członkowie komisji porozumiewaw- 
ezej, bo każda uchwała masiała zapadać je- 
dnogłośnie, wszyscy członkowie naczełnych 
organów poszczególnych partyj, be komisja 
porczumiewaweza nie była w stosunku do 
nieh organem nadrzędnym i wreszeie wybit- 
miejst zaułani i aktywni członkowie posz- 
czególnych partyj, którzy musieli celowo i 
świadomie wprowadzać w czyn na miejseach 
uehwały komisji porozumiewawezej. 

Wszysty oskarżeni, prócz Sawickiego, od- 
powiadają tym warunkom, tak pod wzgtę- 
dem na swoje stanowisko oficjalne w par- 
tłaeh, jak i stanowisko faktyczne Wszysey * 

  

oni znowu, prócz Sawiekiego, brali udział w 
kengresie krakowskim, który był pierwszym 
przejawem działalności Centrelewn poza- 
parlementarnego, głosowali za przyjęciem u- 
chwały krakowskiej i z nią się solidaryza- 
wali. Sawieki nie był na kongresie krakow- 
skim i — jak to stwierdził prezes Stronaic- 
twa Chłopskiego świadek odwodowy Wrona 
— nie cieszył się pełnem zaułaniem człon- 
ków zarządu tego stronnietwa. 

Wobec powyższego Sąd uznał, że w sto- 
sunku do wszystkich oskarżonych oprócz Ка- 
wiekiego, wina ich z art. 162 Kodeksu Kar- 

nego została udowodniona. 
Po oimówienin okoliczności łagodzących, 

Sąd jako normę kary wybrał Średni, złago- 
dzcny w myśl art. 53 K. K, wymiar kary — 
sankcji z art. 102 K. K. ustanowiony, przy- 
czem Witosowi wyznaezył 1 i pół roku, Ba- 
gińskiemu 2 lata, Liehermanowi, Barliekie- 
mu i Kiernikowi pe 2 i pół lat, pozostałym 

-po 3 lata więzienia. 

Zapowiedź apelacyj — środek 
zapobiegawczy. 

Po odczytaniu motywów obrona 
w imieniu wszystkich skazanych za- 
powiedziała apelację. Również proku- 
rator Rauze zapowiedział złożenie 
apelacji. 

Na wniosek Urzędu Prokurator- 
skiego środek zapobiegawczy — ka- 
ucja w wysokości od 5 do 10 tys. zł. 
został utrzymany w mocy wżględera 
wszystkich skazanych. 

Usiłowanie wywołania 
demenstracyj. 

Wyrok wywołał wśród zgromadzonej w 
sali puhliezności bardze silne wrażenie, przy 
czem z pośród zebranej w sali publieznošei 
Gdezwały się różne okrzyki. Sprawców okrzy 
ków wrogich pod adresem rządu policja zat- 

rzymała. я 

Pezatem zatrzymano kilka osób przed 
gmachem sądu, gdzie usiłowano urządzić 
demonstraeję na cześć skazanych. Zatrzy- 
mani rekrutują się z pośród młodzieży soc- 
jalstycznej. 

W gmachu Sejmu gdzie dziś toczyły się 
obrady komisji budżetowej wyrok wywował 
również siłne wrażenie a wśród opozycji 
przygnębienie. 

Podniesienie stawek celnych 
w Norwegji. 

OSLO. 13.1. (Pat.) Parlament nor- 
weski na tajnem posiedzeniu przyjął 
ustawę, podwyższającą czasowo staw- 
ki celne na wszystkie towary, impor- 
towane do Norwegji o 20 proc. w sto- 
sunku do stawek obowiązujących o- 
becnie. Stawki celne na cukier i kawę 
uległy zwyżce o 15 proc. Wyłączono 
z podwyżek celnych przywóz moto 
rów oraz maszyn rolniczych. 

Napad zamaskowanych ban- 
dytów na plebanję. 

POZNAŃ, 13. I. (Pat). — Ubiegłej nocy 
na plebanję ks. dziekana Pietrzyckiego w 
Radminie wtargnęło 2 zamaskowanych ban- 
dytów z nożami, Ksiądz. stawiał bandytona 
opór, uległ im jednak wkońeu z powoda 
osłabienia, jakiego doznał po otrzymania 
kilku ran, Bandyci zrabowali szereg przed- 
miotów. 

łlość ludności we Lwowie. 
LWÓWĄ 13. I. (Patj. — Tymczasowe ob- 

liezenia Miejskiego Urzędu Statystycznego 
podają, że w czasie drugiego spisu ludności 
we Lwowie było obecnych po odliczeniu cza- 
sowo mieobecnych 316.177 osób. Liczba lud- 
ności, zamieszkałej we Lwowie po odliczeniu 
czasowo obecnych wynosi 313.231 osób. 
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HH Powszechny Spis Ludności 

m. Wilna. 
Drugi Powszechny Spis Ludności 

Rzeczypospolitej z dn. 9 grudnia r. ub. 
wypadł na terenie Wilna naogół za- 
dawalniająco. Akcja spisowa spotka- 
ła się z żywem współdziałaniem ca- 
łego społeczeństwa, co zadecydowało 

o jej powodzeniu. Oto w najogólniej 
szym zarysie przebieg akcji. 

Miesiące październik i listopad zo 
stały poświęcone przygotowaniu do 
spisu. Przygotowania poszły w 2-ch 
głównych kierunkach. Przedewszyst- 

kiem należało podzielić terytorjum 

miasła na dzielnice, obwody i okręgi 
spisowe. . Jednocześnie  koniecznem 
było szkolenie komisarzy spisowych, 
celem przygotow ania ich do odpowie- 

dzialnej i trudnej pracy. Wiłno i Wi- 
leńszczyzna, nawiasem mówiąc, sła- 
nowiły pod tym względem teren mało 
wdzięczny, gdyż brak tutaj doświad- 
czeń spisowych: I spis powszechny z 

r. 1921 nie objął terytorjum b. Litwv 

Środkowej. . 

_ Dla współdziałania z miejską wła- 

dzą spisową została powołana w myśl 
ustawy o II Pow. Spisie — Miej 
Komisja Spisówa. z prof. Miecz 
wem Gutkowskim, jako jej przewod- 
niczącym, na czele. Komisja wyłoniła 

2 podkomisje: Naukowo-W! erbunkowa 

oraz Propagandową. Prace podkomi- 
sji Naukowo-Werbunkowej, pózosta 
jącej pod przewodnictwem prof. Gut- 
kowskiego. a posiadającej w swoim 
składzie pp. prof. WŁ. Studnickiege.. 
wiceprezydenta  Czyża, wizytatora 
Narwoysza, inspektora Starošciaku, 
dr. Hirschberga, naczelnego kom: spi- 
sowego T. Nagurskiego, z-pcę racz. 
kom. spisowego Święcickiego, zaś pó- 
źniej jeszcze dr.-C. Szabada i dyrekto- 
ra Paszkiewicza — były szczególnie 
intensywne i skuteczne. Podkomisja 
przeprowadziła kursy dla przeszło 100 
starszych komisarzy spisowych, przy 
współdziałaniu których żnów zorg: 
nizowano szkolenie około 1.600 komi- 
sarzy okręgowych, stanowiących gros 
sił tej społecznej armji spisowej. Szko- 
łenie teoretyczne było uzupełniane 
dła każdego kursu spisowego—prób- 
nym spisem, stanowiącym bodaj naj- 
ważniejszy moment przygotowania 
pracown. spisowych, stykających się 
praktycznie z terenem, oraz uzupeł- 
niających swe wiadomości podczas 
omówienia błędów i niedokładnoś :i 
próbnego spisu. "Sprawdzanie wy- 
ników próbnych spisów oraz oinówie- 
nie błędów — zostało przeprowadzo- 
ne przez urzędników miejskiego. Biu- 
ra Statystycznego, sekretarzy dzielni- 
cowych oraz starszych komisarzy spi- 
sowych. 

W wyniku równolegle prowadzo- 
nej akcji werbunkowej, w dniu 7 gru- 
dnia r. ub. stawiło się do pracy ogó- 
łem 1.586 wyszkolonych okręgowych 
komisarzy spisowych. Gros komisa- 
rzy dostarczyły zakłady naukowe. Na 
pierwszem miejscu stoi szkolńictwo 
Średnie, które dało 475 komisarzy— 
uczniów i uczenie. Dalej idą studenci 
Uniwersytetu — 341 osób, nauczy- 
ciele szkół powszechnych -— 130 osób. 
Instytut Nauk Handlowo-Gospodar- 
czych 94 osoby, nauczycielstwo szkół 
śrehdnich — 31 os. Następnie wicl- 
ką grupę komisarzy stanowią urzęd- 
niey państwowi oraz samorządowi. 
Na 1-em miejscu stoją utzędnicy Dy- 
rekcji Kolei Państwowych -— w liez- 
bie 134; dalej idą urzędnicy poczto- 
* w liczbie 97, urzędnicy Magistratu 

; liczbie 31, Urzędu Zie mskie; g0 — 
5 osób, Banku.Gospod. Kraj. — 4 o0so- 
by, Państw. Banku Rolnego — 4 oso- 
by, Izby Skarbowej — 2 osoby, In- 
spektoratu Pracy, I osoba oraz Sądu 
Okręgowego 1 osoba. Grupę miesza- 

    

   
    
  

        

   

    

ną stanowią komisarze, zwerbowani 
przez Instytut Naukowy Żydowski w 
liczbie 175 osób, oraz komisarze, zgła- 
szający się indywidualnie i bezpośre- 
dnio do nacz. komisarza spisowego 
w liczbie 41 osób. 

Komisarze spisowi zatrudnieni w 
Wilnie reprezentują prawie wszystkie 
narodowości, zamieszkujące Rzeczpo- 
spolitą. Na ogólną ilość 1.708 osób 
(razem z komisarzem naczelnym i je- 
go zastępcą, dzielnicowymi oraz star- 
szymi komisarzami) — 1261 osób 
było narodowości polskiej, 338 — ży- 
dowskiej, 34 białoruskiej, 62 rosy 
skiej, 5 ukraińskiej (studenci), 1 H- 
tewskiej i 1 karaimskiej. Mimo tej 
mozaiki narodowościowej, bardzo ści- 
śle przeprowadzona kontrola nie wy 
kryła nadużyć w rubryce narodowo- 
ściowej, za wyjątkiem jednego wypad 
ku, który też zostaje przekazany wła- 
dzom sądowym. 

Wobec tego, że miasto zostało po- 
dzielone na 11 dzielnic, te zaś na 923 
okręgi spisowe, i dla obsadzenia tych 
okręgów Biuro Naczelnego Komisarza 
Śpisowego miało 1586 komisarzy spi- 
sowych, na wszystkie trudniejsze od- 
cinki zostali rozmieszczeni komisarze 
rezerwówi, co usprawniło i przyśpie- 

szyło prace. 
Wstępne czynności spisowe Tozpo- 

częto w poniedziałek, 7 grudnia. W 
tym dniu komisarze spisowi dokonali 
obchodu swych okręgów, pozostawia- 
jąc w niektórych mieszkaniach for- 
mularze spisowe „A'', dla celów samo- 
wpisywania się, zaś wie wszystkich 
mieszkaniach ulotki, pouczające lud- 
ność szczególnie warstwy mniej inte- 
ligentne, o tem, co należy zeznać ko- 
misarzom spisowym, oraz jakie doku- 
menty przygotować. W nawiasach na- 
leży zaznaczyć, że o ile chodzi o pro- 
pagandę spisu — to w ciągu 6 tygodni 
przed spisem była ona szeroko pro- 
wadzona tak za pośrednictwem pra 
sy, jak również radja. 

W dniu 9 grudnia. o. godz. 8 rano 
wyruszyło na miasto około 1.500 ko- 
misarzy, celem przeprowadzenia wła - 
ściwego spisu. Do odleglejszych okrę- 
gów biuro Nacz. Kom. było w stanie 
wysłać komisarzy samochodami i do- 
rożkami, które też po skończeniu pra- 
cy zabierały ich zpowrotem do mia- 
sta. Dzięki uprzejmości władz miej- 
skich, cały tabór Magistratu był w 
dniach spisowych do dyspozycji biu- 
ra spisowego. 

W pierwszym dniu spisano około 
50 proc. ludności; w następnym z po- 
wodu wyjątkowo niepomyślnych wa- 
runków atmosferycznych -— dalsze 
30 proc.; w: sobotę 11 grudnia spis z0- 
stał zakończony. 

W ciągu następnego tygodnia rozż- 
poczęło się sprawdzanie wyników spi- 
su przez starszych komisarzy Spiso- 
'wych oraz sekretarzy dzielnicowych 
w lokalach 11 biur dzielnicowych. 
Następnie, w ostatnim tygodniu gru 
dnia, materjały zaczęły wpływać do 
biura centralnego, tak że jeszcze przed 
nowym rokiem były już uzyskane 
prowizoryczne daty .co do ilości lud- 
ności w Wilnie, przetelegrafowane 
do Biura Generalnego Kom. Spisowe- 
go w Warszawie 

Dzięki b. szczegółowej kontroli 
stosowanej przy sprawdzaniu wyni- 
ków spisu, pierwsze cyfryprowizory- 
czne nieznacznie tylko różniły się od 
cyfr, opublikowanych przed paru 
dniami w prasie. 

Cyfra 196.345 osób stanowi liczbę 
ludności, bez wojska skoszarowanego, 
która o północy z 8 na 9 grudnia 
1931 r. była obeena w Wilnie. Wraz 

jskiem cyfra ludności przekracza 
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Dookoła przesilenia rządowego 
we Francji. 

Socjal-radykali odrzucają współpracę z Lavalem. 

PARYŻ. 13.1. (Pat.) Członkowie 
grupy socjalnych radykałów, obecni 
w Paryżu, postanowili jednomyślnie 
odrzucić propozycję współpracy z La- 
valem. Po odbytej rozmowie z Lava- 

lem Herriot oświadczył, iż osobiście 
jako deputowany będzie popierał L.a- 
vala we wszelkich kwestjach, doty- 
cząeych interesów narodowych. 

Domysły i przypuszczenia. 
PARYŻ, 13. I. (Pat), —- Kryzys 

gabinetowy wywołał w prasie różne 
komentarze i prognostyki. Większość 
dzienników jest zdania, że wobec nie- 
chęci radykałów wzięcia udziału w ga- 
binecie Lavala nowy jego gabinet bę- 
dzie się różnił od dotychczasowego tyl 
ko drobnemi modyfikacjami. Wysu- 
wając kandydatury nowych ministrów 

dzienniki powtarzają w dalszym cią- 
gu nazwiska „Paul - Boncoura, jako mi 
nistra spraw zagranicznych i Tardieu 
lub Painleve'go jako ministra wojny. 
W każdym bądź razie zdaje się być 
rzeczą postanowioną wycofanie się 
Brianda z życia politycznego, przynaj- 
mniej na pewien okres czasu. 

  

Rumuńsko-sowieckie rokowania o pakt 
nieagresji. 

BUKARESZT, 13. I. (Pat). — Po 
nawiązaniu kontaktu pomiędzy  ru- 
muńskim chargć d'affaires w, Rydze 
p. Michałem Sturdzą i delegatem so- 
wieckim Stomoniakowem, przedstawi 
ciel Rumunji. wręczył reprezentantowi 
Sowietów rumuński projekt paktu o 
nieagresji. W, czasie drugiego spotka- 

nia obu delegatów przedstawiciel So- 
wietów przedstawił kontrprojekt. W 
czasie trzeciej konferencji delegat So- 
wietów przedstawił rozmaite formuły, 
które zkołei uznane zostały przez stro- 
nę rumuńską za nie dające się do przy 
jęcia. W chwili obecnej sytiiacja jest 
bez zmiany. 

Odroczenie sesji komisji studjów europejskich. 
GENEWA, 13. 1. (Pat). —— Wobec 

tego, iż żaden z rządów nie sprzeci- 
wiał się propozycji Brianda na odło- 
żenie sesji komisji studjów: europej- 

Arsenał broni w 
WIEDEŃ, 13. I. (Pat). — W czasie rewiz- 

ji w domu robotniczym. w dzielnicy wiedeń- 
skiej Ottakring znaleziono 750 karabinów 
zwykłych, 6 karabinów maszynowych, zna- 
ezną liczbę części składowych karabinów, 
12 tys. naboi i znaczną ilość szabeł, sztyłe- 
tów i t. d. Znaleziono również balony szkla- 
ne, zawierające materjały chemiczne do wyt- 
warzania gazów trujących, W czasie rewiz- 
ji panowało w tej dzielnicy wzburzenie. Ro- 

skich, sesja ta została odroczona: Da- 
ta zebrania komisji studjów będzie 
ustalono później. : 

domu robotniczym. 
hotnicy komunistyczni chcieli wywołać za- 
burzenie, co im się jednak nie udało.. 

Zarząd stronnictwa socjaldemokratyczne- 
go ogłasza oświadczenie, w którem mówi, że 
robotnicy zbroją się dla obrony republiki. 
Oświadczenie to zarzuca rządowi, iż urządza 
rewizje tyłko u socjaldemokratów, natomiast 
pozostawia w spokoju tych, którzy ujawnia- 
ją czynne przygotowania do zamachu. 

Siedmiu wydartych śmierci. 
KATOWICE, 13. 1. (Ра!). — Dotychczaso- 

we prace nad wydobyciem z kopalni Kar- 
stencentrūm dalszych 7 górników nie dały 
rezultatów. Rozpowszechniane przez niektó- 
re pisma wiadomości, jakoby wydobyto zwło 

Na Dalekim 
Po zajęciu 

MOSKWA, 13. L (Pat). — Korespondenci 
sowieccy donoszą, że po zajęciu Czin-Czou 
Japończycy rozpoezęłi usadawiać się na do- 
bre w prowincji Zehe, zajmując miasta i o- 

ki dwóch zasypanych górników nie odpo- 
wiadają prawdzie, dotychczas bowiem poza 
7 uratowanymi w niedzielę górnikami nie 
natrafiono na ślady reszty zasypanych gór- 
ników. 

Wschodzie. 
Czin-Czou. 
sady, położone wpobliżu linji kolejowej. W 
najbliższym czasie spodziewane jest zajęcie 
stolicy tej prowincji oraz zagłębia węglowe- 

go. 

Z komisji budżetowej. 
Budżet Rady Ministrów. Emerytury i 5 

WARSZAWA 13.1. Pat. — W dniu 13 bm 
komisja budżetowa Sejmu przystąpiła do ob- 
rad nad budżetem Prezydjum Rady Ministrów 
Na posiedzenie komisji przybył p wicemini- 
ster Stamirowski oraz szereg wyższych urze- 
dników Prezydjum Rady Ministrów 

Sprawozdawca budżetowy pos. Czapski 
(BB) podkreśił, że statut organizacyjny Pre- 
zydjum Rady Ministrów obecnie ulega. pono- 
wnemu przekształeceniu. Dla opracowania 
poszczególnych zagadnień służy komisja u- 
sprawnienia adminstr. W okresie budżetowym 
1931/82 opracowała ona szereg wniosków, 
jak projekt podziału ńdministraćyjnego na 

   

województwa zasadę podziału na gminy i po- 
wiaty, projekt ustawy o nowym resortowym 
podziale kompetencyj w zakresie spraw rol- 
nictwa, reform rolnych, komunikacji i robót 
publicznych. Następnie komisja opracowała 

-, wnioski w zakresie reformy procedury rachun 
kowo-kasowej i gospodarki materjalnej, ra- 
mowe przepisy kancelaryjne i przepisy archi- 
walne Prócz tego przygotowała do wydania 
wszystkie obowiązujące teksty prawne, ogło- 
szone do 1 stycznia 1931 r. oraz opracowała 
projekt. ustawy, upoważniającej Prezydenta 
Rzeczypospolitej do wydania zbioru praw. 

Przy budżecie Prezydjum Rady Ministrów: 

niewątpliwie 200.000 osób. Dła poró- 
wnania należy nadmienić, że miasto 
nasze liczyło w r. 1910 (razem z woj- 
skiem) — 181.442 ludności, w r. 1916 
140.840 osób, w r. 1919 po okupacji 
niemieckiej i j 123.665 
osób, zaś w r. 1928 — według t eore- 
tycznych obliczeń Centralnego Biura 
Statystycznego m. Wilna — 190.172 
osób. Tak więc w ostatnich 3 latach, 
mimo ciężkiej sytuacji geograficzno- 
politycznej i kryzysu gospodarczego 

    

—ludność miasta wzrosła o przeszło 
10.000. Pozwala to z większą otuchą 

spojrzeć w przyszłość naszego miasta. 

Z drugiej strony do b. wielkiego 
optymizmu skłania ofiarność tych 
1.700 osób, które bez wynagrodzenia 
wzięły udział w ciężkich warunkach 
materjalnych w trudnej i odpowie- 
dzialnej pracy. Wilno jeszcze raz udo- 
wodniło, jak mocno czuje i myśli. 

T. Nagurski. 

figuruje również fundusz kułtury narodowej, 
utworzony z inicjatywy Marszałka Piłsudskie- 
go Od 1928 r fundusz wydał na cele naukowe 
3.320.207 zł, na cele sztuki 2.384.274 zł. 

Przechodząc do omówienia samego bud- 
żetu, referent stwierdza, że ogólna suma do- 
chodów prełiminowana jest na 2500 zł., na 
co składa się zwrot kosztów umundurowania 
funkcjonarjuszów Wydatki w zarządzie cen- 
tralnym wynoszą 2.181 tysięcy, z czego upo- 
sażenia 440 tys. Referent proponuje kilka dal 
szych poprawek oszczędnościowych 

    

Przechodząc do działu przedsiębiorstw, re- 
ferent oświadcza. że jest już uchwała Rady 
Ministrów i wniosek do-Sejmu o połączenie 
Polskiej Agencji Telegraficznej z Wydawnce- 
twami Państwowemi, wnosi więc o skreśle- 

nie z budżetu przedsiębiorstwa „Wydawnic- 
twa Państwowe”, o skreślenie deficytu Pat i 

wnietsienie wpłaty, która wyniknie z nadwyż- 
ki Drukarnie państwowe figurują w budżecie 
z wpływami 150 tys. zł. Referent wnosi o 

podwyższenie tej pozycji o №0 tysięcy. W koń- 
cu referent prosi o przyjęcie budżetu Prezy- 
djum z jego poprawkami 

Po przemówieniach kiłku posłów zabrał 
głos były wiceminister spraw wewnętrznych 
Stamirowski, dając wyjaśnienia na porusze 
ne w dyskusji kwestje. W sprawie przyto- 
czonych tu plotek o rzekomo grożących dai- 
szych redukcjach uposażeń urzędników w mia 
stach prowincjonalnych, powtórzyć mogę ©- 
świadczenie, złożone przez przedstawicieła 
Ministerstwa Skarbu i stwierdzam ze swej 
strony, że sprawa ta nie była wogóle prze- 
dmiotem żadnych rozwa „ani rozmów w 
łonie rządu. Przytoczone tu plotki o nowym 

jakoby: kursie tkraińskim nawiązują zapew- 
ne do. konferencji, . jaką odbył wojewoda 
lwowski z reprezentantami sżeregu organiza- 
cyj ukraińskich w naturalnem dążeniu k 
dego przedstawiciela władzy do. ułożenia sobie 
warunków pracy na óbszarze jemu podleg- 
łym. Zarówno przedstawiciele administracji, 
jak i rządu czyną wszystkie wysiłki, aby stwo- 
rzyć modus vivendi na drodże codziennego 
współżycia Robienie z tego sensacji jest rze- 
czą niepoważną 

Fuzja .P. A. T..z. wydawnietwami Pań- 
stwowemi ma na, celu oszczędności przez 
stworzenie wspólnej administracji. Zkolti 

mėwca omawia.prace biura ekonomicznego, 
prace komisji dla usprawnienia administra- 
cji, stwierdzając dodatnie rezuliaty tych prac 
Stwierdza że. projekt podziału administracyj 

    

  

  

    

  

nego na województwa jest rozpatrywany 
przez rząd. 

Po przemówieniu sprawozdawcy pos. 
"Hutten-Czapskiego, budżet. przyjęto wraz z 
wnioskami referenta. 

Następnie EAS Starzyń: ki wska- 
zał, że wydatki na emerytury i renty inwa- 
lidzkie w naszym budżecie są pozycją bar- 
dzo poważną. W przedłożonym preliminarzu 
stanowią one 12 i pół proc. wszystkich wy- 
datków państwa. Procent ten stale wzrasta 
Gdy się doda.do tych pozycyj pozycje eme- 
rytalne przedsiębiorstw wydzielonych, jak 

koleje, poćzty, monopole, emerytury ducho- 
wieństwa, wreszcie o ile się uwzględni za- 
bezpieczenie bezrobotnych, to grupa wydat- 
ków na' zaopatrzenia . państwowe wyniesie 
przeszło 450 miljonów, czyli blisko 20 proc. 
budżetu. Budżet emerytur wyniesie na rok 
przyszły 149 miljonów. Przyczyną wzrostu 
świadczeń emerytalnych jest przyjęcie przez 
państwo obowiązku płacenia emerytur za 
służbę państwową. przed powstaniem pań- 
stwa, bez możliwości ostatecznego uświado- 
mienia sobie, jak wydatki te będą wzrasta- 

ły. Pobieźnie obliczając, wynika, že. lącz- 
nie z przedsiębiorstwami państwowemi wy- 
datek na emerytury może dojść do 500 mil 
„jonów, co przerastać będzie z finansowe 
państwa. 

Na podstawie cyfr należy stwierdzić, że 
odsetek t zw. młodych emerytów, którzy: nie 
uzyskali pełnego uposażenia emerytalnego i 
nie przekroczyli 55 lat życia, w trzechleciu 
przed wypadkami majowemi wynosił aż 38 
i pół proc., gdy w pierwszem trzechleciu rzą- 
dów pomajowych tylko 28 proc., spadając w 
roku 1930 do 5 proc., a w roku 1931 do 3,6 

proc. Zarzut ten o nadmiernej produkcji 
t. zw. młodych emerytów słuszniejszy był- 
by w stosunku do rządów - przedmajowych 
aniżeli do obecnych. „Budżet rent inwalidz- 
kich wynosi 157 miljonów zł.. co stanowi 
6,4 proc. ogółu wydatków państwowych. 
Wzrost w tej dziedzinie jest mniej szybki, 
niż w emeryturach. W okresie dokonywa- 
nia koniecznych redukcyj budżetu rząd zmu- 
szony był również cofnąć dodatek, przyzna- 
ny w swoim czasie inwalidom jako odpowied 
nik 15 proc. dodatku do uposażeń. 

Wicemister zaznacza jednak, że przyzna- 
ny zarządzeniem specjalny zasiłek dla cięż- 
ko poszkodowanych nie został objęty reduk- 
cją i jest nadal wypłacany. 

Wi toku dyskusji pos. Wełykanowicz 
(Ukr.) stawia rezolucję, wzywającą rząd da 
jak najrychlejszego opracowania projektu za 
opatrzenią inwalidów galicyjskich armji u- 
kraińskiej i przedstawienia go Sejmowi je- 
szcze w sesji bieżącej. W konkluzji pos. 
Wełykanowicz apeluje o wstawienie do pre- 
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Nagroda literacka 
Wilna. 

(Infor mocja), 

Ustnowiona od: dwóch łat w wysokości 

5 tys. złotych, została przyznana w r. 1930 

p. K. Iłakowiczównie, za zbiór poezyj, w r 

1931 prof. Ruszczycowi, za długoletnią dzia- 

łalność artystyczną i dawne utwory pędzla. 

Zasada, którą się kierował Magistrat m. Wił 

na w przyznawaniu nagrody, była: dać wy- 

raz swej wdzięczności za pracę poświęconą 

Wilnu i mającą z tem miastem lub krajem 

otaczającym związek Może być przyznaną 

za całokształt lub poszczególne dzieło, ale 

zawsze związane z „regjonalizmem*. Może 

więc jakiś sławny wilnianin dostać nagrodę 

Nobła, a nie dostać wileńskiej. 

Kto ma wysuwać kandydatów, nie jest, 

jak nas objaśniano w Magistracie, określo- 

ne dość ściśle. Ot, kto chce, może przedsta- 

wiać kogo uważa za godnego. Można i sie- 

bie, nawet pierwszej nagrodzie paru 

autorów to uczyniło, składając swe życiory- 

sy i sprawozdania, oraz głosy 

bie, w Magistracie. To może jest najlepszy 

sposób? Pocóż liczyć na zawsze niepewnych 

w świecie pióra kolegów po fachu, z któ- 

rych każdy raczej siebie niż innego gotów 

do nagrody posunąć? 

Są coprawda ludzie tak wrażliwi na au- 

toreklamę, że razi ich zbyt duży format czy- 

jejś ' fótografji literackiej, brzydzi wspomi- 

zasłużonych antenatów, (to jest bar- 

yczne), ale gotowi są zapełniać 
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nanie 

dzo demokr: 

Szpalty gazet recenzjami o swoim utworze. 

W przededniu nagrody literackiej bardze 

wskazany sposób, jeśli inne gazety będą rów- 

nie łaskawe, ujrzymy całe feljetony recenzyj 

0. wileńskich literatach. 

Skład sądu nad Nagrodą Literacką jest 

od trzech lat niezmienny, gdyż w statucie 

nie jest wyraźnie powiedżiane jak z tem ma 

być? Czy eo rok, czy rzadziej mają być wy- 

bierani sędziowie i przez kogo? Czy też ma- 

ją godność tę piastować dożywotnio i dzie- 

dzicznie? Obecnie więc sądzą: od Magistratu 

p. Iwaszkiewiczowa i p. Młodkowski, od U- 

niwersytetu prof. Zdziechowski i prf. Kolbu- 

szewski, od Zw. Literatów prof. Srebrny, p. 

radca Piotrowicz i p.. Hulewicz. Powyższe 

jury obradować będzie po raz trzeci i musi 

skończyć swe czynności do 15 marca. 

WPOWODKTS OD ATWY O OTZEREOWZZAEWREA 

liminarza budżetowego. odpowiedniej kwoty 
na zaopatrzenie tych ludzi. 

Po dłuższej dyskusji w głosowaniu wnio- 
ski referenta przyjęto, jak również przyjęto 
w drugiem czytaniu cały budżet emerytur i 
rent. Rezołucja posła Wełykanowicza będzie 
głosowana w trzeciem czytaniu. 

Usunięcie prof. Jugowa. 
MOSKWA, 13. I. (Pat). — Central 

ny komitet białoruskiej partji komu- 
nistycznej usunął z partji i zajmowa- 
nego stanowiska prof. Jugowa, wykła- 
dającego historję ma. uniwersytecie 
mińskim. Podejrzewano go o sprzyja- 
nie idei trockistowskiej. 

Wyjazd kuracyjny Brianda. 
PARYŻ, 13. 1. (Pat). — „Petit Parisien“ 

donosi, že w sfėrach dobrze poinformowa- 
nych utrzymują, iż Briand po zasięgnięciu 
opinji lekarzy postanowił udać się na dłuż- 
szy czas do Cocherel celem poratwania zdro- 
wia. Przypuszczają, że wyjazd Brianda na- 
stąpi w dniach najbliższych. 

Z Białorusi Sowieckiej. 
Wysiedlanie „nieprawomyślnych 

Z pogranicza donoszą, iż przed kilku dnia- 
mi z pogranicznych miejscowości w rejo- 
nie Zasławia z rozporządzenia władz miń- 
skieh usunięto przeszło 2000 mieszkańców, 
których wysłano do okręgu połockiego i wi- 
tebskiego. Zesłani pochodzą przeważnie z 
rodzin narodowości polskiej, co do których 
władze sowieckie miały wątpliwości, iż są 
lojalnymi obywatełami. Na miejsce wysie- 
dlonych zostaną osadzeni komuniści z Rosji 
centralnej. 
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Witaminy dają siły i zdrowie! 

Nowa czekolada PLUTOS 

MLBCZNA- WITAWINOWA 
tabliczka 1 złoty 
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Z zagadnień 
Uderzająca jest wielka ilość ucz- 

niów, opuszczających gimnazjum po 
sześciu klasach. Zakończenie nauki 
na tym szczeblu nie uchodzi za kwa- 
lifikację i nie jest nią rzeczywiście 
przy obecnej konstrukcji szkoły śred 
niej. Uczniowie są więc po wielkiej 
części rozbitkami. Życie wymaga ta 
kiej przebudowy gimnazjum, by jego 
program doznawał na tym stopniu 
zamknięcia, a ukończenie nauki upra- 
wniało do wszelkiej pracy, nie wyma- 
zającej wyższego wy ałeenia. Nie 
będziemy wtedy produkować wykole 
jeńców „z sześciu klasami*, którzy 
dziś mają zamkniętą drogę do odpo- 
wiednich stanowisk i deklasują się. 

  

   
  

  

  

  

  

Prawdziwą piętą achillesową gim- 
nazjum jest technika i moment wy- 
boru typu zakładu. Wprowadzone 
zróżniczkowanie gimnazjów na klasy 
czne, neoklasyczne, humanistyczne, 
nicohumanistyczne i matematyczno - 
przyrodnicze, mija się z celem i jest 
obecnie martwą formą. Wybór szko- 
ły odbywa się bowiem zanim dziecko 
rozwinie i objawi swe właściwości. 
"Wyjątkowo tylko dochodzi dziś do 
głosu motyw rzeczowy, dostrzeżone 

uzdolnienie, czy skłonności. Z reguły 
rozstrzygają czynniki przypadkowe. 
jak odleglošė od szkoły, wołne miejs- 
ca, łagodność konkursu. Wyrasta ją 
więc w jednych dzielniczach miejs- 
kich „humaniści, w innych „klasy- 
cy“, inne wreszcie produkują adeptów 
«dla politechnik. Pierwotna pozytyw- 
na myśl, szukająca dróg do różnora- 
kich uzdołnień młodzieży i pragnąca 

  

szkolnictwa. 
kierować je w odpowiednie łożysko. 
uległa wypaczeniu. 

W OBRONIE HUMANIZMU. 

Program właściwego gimnazjum 
powienien być jednolity. W walce re- 
alizmu z kłasycyzmem należy dać 
pierwszeństwo humanizmowi, pojęte: 
mu jednak inaczej, aniżeli to czyni 
dzisiejsze gimnazjum humanistyczne. 
które „grzeszy pewną płytkością, pe 
wnem rozproszeniem'*). Jednym 7 
filarów programu powinna być kultu 
ra starożytna, łacińska. 

Nie uznawana zupełnie w typie 
matematyczno - przyrodniczym, jest 
łacina w poniewierce w gimnazjum 
humanistycznem. Obecny jej stan jest 
często rozpaczliwy, a ogółem biorąc 
jest to jedna z fikcyj, jeżeli zestawić 
wymagania programu i jego realiza- 
cję w szkole, przyczem źródło zła 
tkwi w intymach szkoły. Jeżeli chce- 
my uniknąć pauperyzacji inteligencji, 
jej płytkości i powierzchowności jej 
wykształcenia, musimy wrócić do po- 
ważnego traktowania łaciny i KBC 
ry starożytnego Rzymu. 

Nawrót ten nie oznacza wskrzesze 
nia błędów i jednostronności klasycz- 
nych gimnazjów w Niemczech czy A- 
ustrji. W konstrukcji programu trze 
ba, kulturę łacińską uczynić jedną z «- 
si, środkiem, a nie celem i nie nauką 
filologiczną, lecz soczystą zaprawą, 
która spoi w całość elementy wiedz” 
i wykształcenia, podawanego w gim- 

  

  

i) Nawroczyński Bogdan, Zasady naucza- 
nia str. 351. 

nazjum. Zbyt pochopnie poszliśmy w 
kierunku t. zw. realizmu, którego ja- 
koby wymaga współczesne życie z: 
swą rozwiniętą techniką. Moderniza- 
cja wykształcenia nie prowadzi przez 
oderwanie się od naturalnych Źródeł 
naszej kultury, od pnia z którego ona 
wyrosła i nadal czerpie swe soki, 

Natomiast daleko idące zróżnicz- 
kowanie możnaby wprowadzić do na- 
stępnego stadjum szkołnietwa, oparte 
go poprzednio na jednolitej szkolę gi- 
mnazjalnej. Najlepszą bodaj byłaby 
forma kollegjów amerykańskich. Są 
one w załążku dziś: w niejednej do- 

brze postawionej szkole, gdzie dwie 
najwyższe klasy są wyraźnie „pochy- 
lone w stronę uniwersytetu. stosują 
metodę seminaryjną i mają wysoki 
poziom. Do kollegjów tych płynąłby 
element dojrzały do wyboru kierunku 
specjalnego i poddany wytrawnej sc- 
lekcji, uznany za nadaj 
ukowych studjów wyż 

NIEPOTRZEBNA CZY NIEKONIE 
CZNA. 

W takich warunkach widmo „ma 
tury* przestałoby prześladować ucz- 
niów i ich rodziców. Egzamin ten ma 
w sobie zbyt wiele cech ujemnych, a 

nawet Karykaiuralnych, by nie pod- 
legał zarzutom. Możnaby na ten te- 

mat wiele powiedzieć, lecz ograniczy 
my się tyłko do stwierdzenia, że mi- 
nimalnym postułatem jest kardyna!- 
na zmiana egzaminu naturalnego, je- 
żeli nie jego zniesienie. 

Egzamin dojrzałości jest urządze- 
niem związanem. integralnie z obecną 
szkołą średnią. Niedarmo dotych- 
czasowa dyskusja, poświęcona egza- 
minowi dojrzałości, poruszała masę 

            

zacadkick szkolnych. Jest to jakgdy- 
by targnięcie zwoju drutów, biegną- 
cych przez cały organizm szkołny. 
Celowo zreorganizowane szkolniet- 
wo średnie prowadzi do modyfikacji 
egzaminu końcowego i może go nawet 
uczynić wręcz zbędnym. 

Zastrzec się należy jednak zgóry 
przeciw wstawianiu w to miejsce ja- 
kichkolwiek egzaminów  konkurso- 
wych na progu szkół wyższych. Egza 
miny te istnieją zresztą obecnie mi- 
ma i obok świadectw  matural- 
nych, wprowadzane dowolnie, nieraz 
najopaczniej. Bardzo często są one in 
strumentem najgorzej pojętej politv- 
ki szkolnej, uprawianej przez 
nice. Byłoby rzeczą ciekawą w 
czy normy te, stosowane powszechnie 
opierają się na statutach organizacyj- 
nych szkół akademickich. 

Kilka słów tylko 0 szkolnietwie 
prywatnem. Zachwaszczone w latach 
bezprogramowości. jest ono do dziś 
jeszcze prawdziwą dżunglą, pomimo 
dokonanych już zmian na lepsze. 
Poza szkołami społecznemi. utrzymy- 
wanemi przez związki i niefikcyjne 
towarzystwa, jest szkoła prywatna z 
małemi tytko wyjątkami czynnikiem 
twórczym. Najczęściej zaś przedsta- 
wia teren posożytowania najmniej 
powołanych czynników na żywem 
ciele oświaty i wychowania publicz- 
nego *). Jest tu bardzo wiele do zro- 
bienia i z ostatnich pociągnięć władz 
szkolnych można spodziewać się U- 

porządkowania tego  rozstrojonego 

działu szkolnictwa. 

  

  

* Do stosunków, panujących w tej dzie- 
dzinie na tutejszym terenie, powrócimy ©- 
sobno obszerniej. 

KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI. 

' Abstrahujemy od żywego wciąż 
problemu przebudowy zakładów 
kształcenia nauczycieli dla szkół pow- 
szechnych, natomiast chcemy wska- 
zać na braki w systemie kształcenia 
sił nauczycielskich dla gimnazjów i 
odpowiadających im stopniem orga- 
nizacyjnym innych szkół. Naukowe 
wykształcenie dają  nauczycielstwu 
uniwersytety. Lecz przysposobienie 
pedagogiczne zawisło w próżni. 
Wszechnice, które nawet posiadają 
zorganizowane studja pedagogiczne, 
uznają je chyba same za swe najsłah- 
sze pozycje. W żadnym razie nie są 
one kuźniami nauki i myśli pedago- 
gicznej. 

Sądzimy, że nie posiadają nawet 
warunków, by się niemi stać. Stud- 
jum pedagogiczne powinno być orga- 
niczne związane z szkołą. Najlepszy- 
mi wychowawcami pedagogów są 
czynni pedagogowie, którzy z wiedzą 
teoretyczną łączą wytrawną, wszech- 
stronną znajomość żywej szkoły. Wi- 
na nieporozumień pomiędzy uniwersv 
tetem i szkołą średnią leży w wielkim 
stopniu po stronie uniwersytetów, któ 
rych profesorowie nie znają szkoły 
średniej. Wyjątki nie zmieniają tego 
faktu, który można uznać za powsze- 
chny. 

Tylko osobne instytuty, kierowa- 
ne przez pedagogów, są powołane do 
przysposabiania nauczycieli, zanim 
po ukończeniu studjów naukowych 
w uniwersytecie staną w salach szkol- 
nych wobec uczniów. Nowy duch, któ- 
ry został wprowadzony do rzeszy na- 
uczycielskiej w ostatnich latach, za- 
wdzięczamy organizacji kursów, przez 
które przeszło wiele nauczycieli, nie 

zaś działalności środowisk uniwersy- 
teckich. 

Szkolenie nauczycieli powinno też 
objąć przysposobienie obywatelsko- 
społeczne, o którem doniedawna by- 
ło głucho. 

PR "R 

Poruszyliśmy momenty główne, © 
znaczeniu zasadniczem. Staraliśmy się 
uczynić to w formie odbiegającej od 
obowiązującej w piśmie specjalnem, 
pedagogicznem, rozumiejąc, że naj- 
szersza opinja interesuje się tem za- 
gadnieniem i pragnie wypowiedzieć 
się. 

Zręby szkolnictwa naszego powsta 
ły w czasie, w którym wypadało wszy 
stko znowa budować. Przejęliśmy błę- 
dy, które nie wystarczy zwalczać pół- 
środkami. Zresztą lepsze jest zawsze 
wrogiem dobrego. Do szkoły trzeba 
wprowadzić świeżą, twórczą atmosfe- 

rę strumieniami a nie sztukować. 
Myśl ludzka przywiązuje się do tego, 
co jest, i chociażby było ułomne, boi 
się zmian. Nie nowinkarstwo lecz sta- 
teczne zmiany, nie doktryna, lecz do- 
świadczenie — oto pierwiastek nie- 
zbędny, by wszystko poddawać pro 
cesom twórczym przemiany, od któ- 

rej zależy postęp i przyszłość. 
Q tej przyszłości zadecyduje szkoła. 

Dr. Adoit Hirschberg. 

Sprostowanie: We wczorajszym 
artykule wydrukowano błędnie w 
szpalcie pierwszej, wiersz 8 od doła 
fragmentyczność zamiast fragmenta- 
ryczność, w: szpalcie czwartej, wiersz 
ostatni dziecięcych zamiast drzemią- 
eyeh i w szpalcie szóstej wiersz 7 ód 
góry apotołogetów zamiast apologe- 
tów, co niniejszem prostujemy. 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU. 
Zabójstwo na rynku w Widzach. 

Zabójca odmówił złożenia zeznań o motywach przestępstwa. 

Władze bezpieczeństwa publicznego 2z0- 
stały zaałarmowane wiadomościz, iż w dniu 
wezorajszym na rynku w miasteczku Wi- 
adzach dokonano niezwykie. śmiałego zama- 

+hu rewołwerowego na niejakiego. Jerzego 
<Grykina, co do którego nikt nie wiedział 
czem on się zajmuje i jakie interesy. spro 
wadzają go w dnie rynkowe do miasetezka. 

Do przechodzącego śradkiem rynku J. 
<Grykina podbiegł nagie jakiś osobnik, który 
wydobył rewołwer i strzełił, łecz nie trafił, 
bowiem Grykin zdążył odskoczyć i ukryć się 
za furmankę. Napastnik jednak w dalszym 
<giągu strzełał, Na rynku powstał niebywały 

eh, Wieśniacy poczęłi. chować się i u- 

    

sciekać w różne strony. Wraz z uciekający- - 

mi włościanami i przekupniami usiłował 
zbiee i Grykin, lecz tropiący go napastnik 
przeciął mu drogę, oddając z bliskiej odłeg- 
łości 4 strzały. Traiiony w brzuch Grykin 
padł na ziemię, Po udanym zamachu napast- 
nik rzucił się do ucieczki. 

Tymczasem na-rynek przybyła zaalarmo- 
wana policja, która wszczęla pościg za zabój- 
e4. Po krótkiej obławie zabójcę ujęto t roz- 
brojono. Aresztowanym zamachowcą okazał 
się niejaki Jan Ławryjaniec, który w czasie 
badania odmówił udzielenia jakichkelwiek 
bądź zeznań o przyczynach popełnionej zbro 
dni. 

Grykina w stanie beznadziejnym odwie 
ziono do szpitala powiatowego. (e). 

Katastrofa kolejowa 
"pociągu sowieckiego wpobiiżu granicy polskiej. 

Z pogranicza sowieckiego donoszą, że 0- 
»negdaj wpobłiżu granicy polskiej koło Zas- 
Sawia miał miejsce wypadek strasznej kata- 
<strofy kołejowej. Pociąg towarowy wiozący 
100 robotników z nieznanych bliżej przy- 
<czyn spadł z nasypu. 12 robotników doznało 

więcej lub mniej dotkliwych ran, +ch zaś 
zostało zabitych. 

Na miejsce wpadku z ramienia władz 
sowieckich zjechała specjałna komisja Słed- 
€eza, która prowadzi dochodzenie w sprawie 
zaszłej katastrofy. 

  

Troki. 
Opłatek strzelecki. 

W dniu 10 stycznia b. r. odbył się w 

"Trokach, w sali Ligi Morskiej i Kolonjalnej, 
=opłatek strzełecki. Na opłatku obecni byli, 
«oprócz członków Oddziału w liczbie 60 lu- 
<dzi, zaproszeni goście i sympatycy Zw. Strze 
feckiego m. in. d-ca 22 Baonu K. O. P. mjr. 
„Urban Otton, burmistrz m. 'Trok Łakowicz 

sław, wójt gminy troc i prezes. Od- 
iału Huss Józef, wice prezes Oddziału ks. 

anonik Potrzebski, komendant Powiatowy 
'. Strzeleckiego por. Fiałkowski Jan, ko- 

P. Mirowski Józef, 
grono nau- 

»lskiego, ofi- 

    

   

    

  

smendant posterunku P. 
e Ludwik Nowosiełecki 

  

    
<cerowie Baonu K. 0- P. ronis 

Po przełamaniu się opłatkiem, oraz zło- 
eniu życzeń, przemówił do zebranych ks. 
Ukanonik Potrzebski, podkreślając znaczenie 
wspólnego opłatka i życząc dalszego rozwoju 
iZw. Strzeleckiego na terenie miasta Trok, a 
«orkiestra odegrała Hymn Narodowy. 

Zapalono świeczki na pięknie ubranej 
«choince, a strzelcy odśpiewali szereg kolend. 

Dalsze przemówienia wygłosili prezes Od 
<działu Huss Józef i d-ca 22 Baonu K. O, P. 
«mjr. Urban Otton. 

Ostatnie przemówienie wygłosił komen- 
sdant Oddziału Związku Strzeleckiego w m. 
"Trokach Herman Sergjusz, dziękując w imie 
zmiu strzelców Zarządowi Oddziału i sympa- 
tykom za zorganizowanie opłatka, oraz za 
«opiekę jaką otacza strzelców społeczeństwo 
smiasta Trok, wznosząc okrzyk na cześć ze- 
*branych gości, co zostało podchwycone przez 
=strzelców: 

Uroczystość ta pozostawi niewątpliwie 
„dobre wrażenie nietyłko wśród strzelców, ale 
%< u miejscowego społeczeństwa, oraz bar- 

ziej zainteresuje społeczeństwo pracą w 
Zw. Strzeleckim. 

Po skończonym opłatku odbyła się zaba- 
wa taneczna przy dźwiękach orkiestry 22 
SBaonu KOP., która przeciągnęła się aż do 
sgodziny 6 rano. 

Olechnowicze. 
„jJesienią* i „Zagłoba swatem*. 

Dnia 9 stycznia 1932 r. pod kierownict- 
=wem p. Siemaszkówny, jako referentki kul- 
*xuralno-oświatowej Związku Strzeleckiego w 
<©lechnowiczach zostało zorganizowane przed 
»stawienie, na ktėrem odegrano: „Jesienią“ 
a „Zagłoba Swatem“. 

Aczkolwiek pogoda nie dopisała, niskie ce- 
biletów dały możność zgromadzenia wiel 

©%iej ilości widzów, którzy szczelnie wypeł- 
:nili sałę, a nawet dało się odczuć brak wol- 

snych miejsc. 
W zespole amatorskim brali udział: Zwią 

czek Strzelecki, p. p. Gembałla, Ziniewicz z 
Urzędu Pocztowego, oraz młodzież wiejska. 
TNaogół przedstawienie zostało odegrane bar- 

  

    

  

dzo dobrze i każdy artysta zawdzięczając 
serce z „powierzonej mu roli wywiązał 

śmienicie, za .co publiczność -słusznie 

nagradzała ich kilkakrotnie _rzęsistemi ok- 
laskami. 
Pomimo wielkich wydatków, jakie ponie- 

siono w związku z urządzeniem przedstawie- 
nia, to jednak czystego dochodu pozostało 
50 zł., które za zgodą całego zespołu biora- 

cego udział w przedstawieniu zostały po- 
dzielone na bezrobotnych i na cele kultural- 
no-oświatowe. Za tak doniosły cel, słusznie 
należy się oddać podziękowanie całemu ze- 
społowi na czele z p $iemaszkówną i Szczęść 
im Boże w dalszej póżytecznej pracy. 

A. Rybarczyk. 

Krzywicze. 
Pożyteezna praca. 

Gmina krzywicka wyróżnia się tem, że 
na jej terytorjum jeszcze są „nieznane“ oko- 
lice. Do takich należała wieś Nowosiołki, 

położona na brzegu rzeki Serwecz. Mieszkań- 
cy wsi od lat kilku kolatali do władz o szko 
łę. Aż w jesieni roku ubiegłego władze uczy- 
niły zadość prośbie mie: ańców: szkoła z0- 
stała otwarta. Nauczyciełką mianowano p. 
Oganowską. Nieuprzejmie "jednak przyjęła 
ją wieś: musiała zamieszkać w lichej izbie, 
a „szkola“ nie miała pieca. Ale riiedogodno- 
Ści te nie zraziły p. Oganowskiej, która z 
właściwą sobie energją przystąpiła do pracy. 
W niespełna dwa miesiące niesforną mło- 
dzież zamieniła w szereg zgodny i posłusz- 
ny. W: końcu listopada wystawiła sztuczkę, 
na którą tłumnie przybyła okoliczna  lud- 
ność. Komedyjka cieszyła się powodzeniem. 
10-go zaś stycznia p. Oganowska urządziła 

   

      

w szkole choinkę, która również + wypadła 
udatnie. 
5 Podróżny. 

Oszmiana. 
Zaślubiny. 

w dalių 10 stycznia Generalny Supetin- 
tendent kŠ“ Jastrzębski pobłogosławił zwią- 
zek małżeński ziemianki pow. oszmiańskie- 
go Zofji Ganówny z doktorem Piotrem Bra- 
nickim z Oszmiany. 

Rudziszki. 
Pożar w suszarni Inu. 

Jedna osoba poparzona. 
W dniu wczorajszym z ńieustalonych na- 

razie powodów wybuchł wielki pożar w Ru- 
dziszkach w suszarni Inu należącej do miesz- 
kańca wspomnianego miasteczka. Ogień” roz- 
szerzył się z niezwykłą szybkością ogarniając 
budynek ze wszystkich stron. Podczas poża- 
ru doznał poparzeń niejaki Bychowski. 

Ogień umiejscowiła ochotnicza straż og- 
niowa Strat narazie nie ustalono. (e). 

   

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

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

| Kino dźwiękowa 

{ 
Pogoń 
w „090n 

dźwiękowo- GENERAŁ GRACK "" giewny 
W rolach głównych: JOHN BARRYMORE i MARION NIXON 

Wkrótce „TANCERKA CYLLY*. 
  

    

PODZIĘKOWANIE. 
Niniejszem składam 

deczne podziękowanie Woje- 
wódzkiemu Zrzesz. Zw. Prac. 
Obywat. Kobiet w Nowogródku 

| ser- 

na ręce JWP. Wicewojewodzi- 
ny Godlewskiej za ofiarowane 
210 mtr. materjału na ubrania 
dla ubogiej dziatwy publiczn. 
szkół powszechnych pow. no- 
wogródzkiego. 

St. Chruściel 
inspektor Szkolny 
w Nowogródku. 

  

Nowogródek. 
Rehabilitacja mec. Aleksuka. 

Dnia 9 stycznia połączone wydziały 
"Sądu Okręgowego w Nowogródku wo- 
bec prawomocnego umorzenia śledzt- 

wa przeciwko mecenasowi Pawłowi 
„Aleksiukowi, oskarżonemu o podpale- 
„nie własnego domu, przywróciły mec. 
Aleksiukowi pełnię jego praw jako 
obrońcy sądowego. W ten sposób za- 
Ixończyła się budząca od dłuższego cza- 
su powszechną sensację sprawa mec. 
„Aleksiuka. 

Życie harcerskie. 

Opłatek rzemieślniczych drużyn 
„ harcerskich. 

Dnia 7 b. m. odbyta šie w Iokalu rze- 

*mieślniczych drużyn harcerskich doroczna 
"uroczystošė opłatka harcerskiego, połączona 
"2 uroczystością pierwszej rocznicy istnienia 
«drużyny. 

Na uroczystość tę przybyli: p. wice-woje- 
"woda Godlewski, p. prezes K. P. H. p. rad- 
my Pilichowski, £ ramienia miasta, p. Kle- 
<meński, prezydeat lzby Rzemieślniczej, ks. 
mrefekt Nysatowski, opiekun 2-glej drużyny 

im. Zawiszy Czarnego, p. starosta Hryniewski 
i naczelnik stacji Horodeński. Pozatem przy- 
byli drużynowi, przyboczni i zastępowi, z 

innych miejscowych drużyn harcerskich. 
W. odświętnie przybranym lokalu, zebrały 

się drużyny: 2-ga żeńska im. Elizy Orzesz- 
kowej i 3-cia męska im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego oraz goście z p wice-wojewo- 
dą na czele. Nastąpiło odczytanie rozkazów. 

Następnie zabrał głos p. wice-wojewoda 
Godlewski i w serdecznych słowach zwró- 
cił się do młodzieży obu drużyn zachęcając 
ją do wiernej i wytrwałej służby pod sztan- 
darem wzniosłej idei harcerskiej. 

Przemówił jeszcze drużynowy 3-ciej dru- 
żyny, dziękując gościom za łaskawe przyby- 
cie oraz podkreślając ważny moment jedno- 
Ści w pracy harcerskiej 

Odśpiewaniem „Roty* harcerskiej, zakoń 
czyła się część uroczysta „opłatka* poczem 
wszyscy przeszli do izby 2-giej drużyny, to- 
nącej w potokach światła, aby zasiąść do 
tradycyjnej wieczerzy wigilijnej. 

Przy stołach zasłanych śnieżnej białości 
obrusami, zasiadło zgórą 60 osób. Na twa- 
rzach młodzieży, jak i gości, malowało się 
jakieś rozradowanie, wytworzył się nastrój 
„Sielski — anielski“. Podano barszcz z usz- 
kami, ciasteczka, kisielek, śleżyki, kompot, 
jak każe tradycja a muzyka skrzypcowa up- 
rzyjemniała zebranym tę niezwykłą biesia- 
dę. 

Po wieczerzy, zespół amatorski 2-giej dru- 
žyny żeńskiej i 3-ciej męsknej odegrał: „Ja- 
sełka polskich harcerzy”, które bardzo się 
podobały. 

Po zrobieniu zdjęcia fotograficznego (przy 
magnezji) puściła się brać harcerska w tany. 

Na zakończenie odśpiewano pieśń obozo- 
wą i „idzie noc* 

Przemówił jeszcze drużynowy 3- -ciej dru- 

żyny, wskazując na to, jak piękny i jak wie- 
le mówiący jest refren tej piosenki: „Bóg 

jest tuż”. Potem zabrał głos p. starosta Hrv- 
niewski, który ze wzruszeniem podkreślił 
wartość ruchu harcerskiego, oraz ksiądz My- 
sakowski, powszechnie lubiany katecheta i 
działacz harcerski. Jac. 

Jasełka IIl-ej drużyny. 
W dniu 10 b. m. odbyły się w sali teatru 

miejskiego Jasełka które zorganizowała III 
drużyna harcerzy, im. Marszałka Józefa Pił- 
sudskiego. Przedewszystkiem musimy zwró- 

   
   

    

cić uwagę na' staranne * opracowanie samćj 
sztuki, tak pod względem reżyserji, jak i de- 
koracyjnym. Główni. bohaterawie, rojny lu 

dek harcerski, czuli się na scenie swobodnie, 
a chociaż niekióre sceny straciły nieco na 
efekcie, ze względu na małe jeszcze wyrobie: 

nie amatorów, to jedńak całość wypadła bar- 

    

      

    

dzo dobrze. Scena. w lesie zachwyciła prze- 
dewszystkiem młodocianych widzów, którzy 
in gremio zapełnili salę miejską wraz z ro- 
dzicami, a fantastyć: jej i bajkowy cha- 
rakter potęgował -wrażenie. Druh Owsiany 

wywiązał się z roli znakomicie. Nie możemy 
też pominąć druchny Szmiginów: 
tw O: doskonale "rolę Pokusy, jak również 
drh. Kawalca, odznaczającego się swobo- 
dą Aa i doskonałem przystosowaniem do 
sceny. B. dobra ilustracja muzyczna, wy 
przy ognisku, jak również efekty Św 

złożyły się na pięknie wykonane Jasełka. 
Brawo harcerze! 

      

  

y, która od.. 

Podkreślić należy z uznaniem punktuałne, 
co do minuty rozpoczęcie przedstawienia. 
To było po harcersku. Także szybko stosun- 
kowo następowały zmiany dekoracyjne. 

Pamięciowe opanowanie ról i gra bez suf- 
lera, świadczy bardzo korzystnie o tym mło- 
dócianym zespole harcerskim. Iš 

Zjazd Starostów. 

Dnia 11 b. m. odhył się w Nowogródku 
zjazd starostów powiatowych pod przewod- 
nietwem p. wice-wojewody Fr. Godlewskie- 
go. W zjeździe wzięli udział przedstawiciel 
M-stwa Spraw Wewnętrznych p. insp. Klotz 
oraz inspektor M-stwa Rołnictwa p. Sako- 
wiez. Podczas zjazdu p. wiee-wojewoda God- 
lewski wręczył złote krzyże zasługi staroście 
lidzkiemu p. Bogatkowskiemu i staroście 
stołpeckiemu p. Kulwieciowi. 

  

JAKÓB WINER i S-ka 

    

   

Lida. 

Z pracy Kół Młodzieży Wiejskiej 
w powiecie lidzkim. 

Przyznać trzeba, że życie towarzyskie na- 
szej młodzieży wiejskiej dziś już stoi bez 
porównania daleko wyżej niż naprzykład 
dwa lata temu. Sprawiło to, że nasz kreso- 
wy młody wieśniak zrozumiał wreszcie po- 
trzebę takiego życia. Jeżeli cofniemy się pa- 
rę lat wstecz, to uprzytomnimy sobie jak to 
życie towarzyskie młodzieży wiejskiej wyglą- 

dało, jak ten młody wieśniak spędzał wolne 
godziny po ciężkiej mózolnej pracy. W. zwyk 

ły dzień powszedni po powrocie z pracy i 
zjedzeniu wieczerzy kładł się na piec albo w 

najlepszym razie szedł do sąsiada na karty, 
a gdy zaś przyszła niedziela łub święto, to 
szedł na t. zw. wieczorynkę jeśli nie w swo- 
jej wiosce to do sąsiedniej i stokroć o 
kilka kilometrów oddalonej. ь 

Co się tam na tych wi rynkach dzialo 
to też strach „pomyśleć, krajano się nożami, 
rozbijano sobie głowy drągami z płotu i 
nierzadki był nawet wypadek zabójstwa. 
Później sądy i więzienie. 

Co już później był wart ten młody wieś- 
niak który szęreg miesięcy a często i lata 
całe spędził za kratami? Po wyjściu z. wię- 
zienia, w którym miał możność zetknięcia 
się z zawodowymi kryminalistami, wchodził 
na ich drogę, bowiem odzwyczajony od ucz- 
ciwej pracy, powrócić już do niej było mu 
trudno. Najczęściej więc żywot swój kończył 
w celi więziennej. 

Takie więc było doniedawna życie naszej 

młodzieży wiejskiej. Dziś jest już inaczej! 
Dzięki władzom szkolnym, które nad życiem 
młodzieży wiejskiej roztoczyły opiekę wy- 
chowawczą, dążąc wszełkiemi siłami do wpo 

jenia w nią kultury, zmieniło się na dobre. 
Młodzież wiejska przy wybitnej pomocy nau- 
czycielstwa szkół powszechnych zorganizo- 
wała się w Koła, i zabrano się raźno do pra 

cy. Urządzają przedstawienia, odczyty, zaba- 
wy taneczne, organizują chóry i t. p. 

Jeśli chodzi o powiat lidzki, to prawie w 
każdej wsi mamy takie Koła Młodzieży Wiej- 
skiej. 

O jednem z nich chcę tu wspomnieć. 
Jest to najmłodsze Koło w powiecie bo do- 
piero w końcu jesieni u. r. zorganizowane, 
we wsi Bochdzie gminy lidzkiej. Liczy ono 
jeszcze niedużo członków a prezesem jego 
jest p. Maciecki Wacław, człowiek nadzwy- 
czaj energiczny i oddający się tej pracy z 
całem poświęceniem, w czem pomaga mu w 
dużej mierze tamtejsza nauczycielka p. Za- 
górska. 

\ niedzielę dnia 10 b. m. o godzinie 
6-tej wieczorem w małej -naogół sali szkoły 
powszechnej w Bochdziach Koło to po: raz 
pierwszy urządziło przedstawienie, odegrano 
obrazek ludowy p. t. „Wesele Zosi”. 

Wykonawców ról z nauczycielką p. Za- 
górską i prezesem p. Macieckim na czele 
licznie zgromadzona miejscowa i z okolicz- 

nych wiosek publiczność, nagrodziła rzęsi- 
stemi oklaskami. Po przedstawieniu w tejże 
sali odbyła się nadzwyczaj miła zabawa ta- 
neczna, która w doskonałym nastroju prze- 
ciągnęła się do białego rana, Czysty dochód 
z przedstawienia i zabawy w sumie 30 zł. 
przeznaczono na cele oświatowe Koła. 

M-ur., 

Owoce wiejskiej zabawy tanecznej. 

Młodzież wsi Wojdogi, gminy werenows- 
kiej powiatu lidzkiego urządziła sobie w 
dniu 2 stycznia 1932 r. zabawę taneczną. 
Bawiono się dość hucznie i wesoło. Wszys- 
cy byli zadowoleni, Reptem na sali powstało 
nieporozumienie. Wynikła gruba awantura, 
która zakończyła się pobiciem mieszkańca 
wsi Porojść Bronisława Jasiukajścia. Jasiu- 
kajść po przewiezieniu do domu w dniu 3 
stycznia zmarł. Rozegrała się teraz tragedja. 
Rodzina rości pretensje, współwalczący ma- 
ją wyrzuty sumienia, bo Jasiukajść wedle 
twierdzenia lekarza Przychodni Kasy Cho- 
rych z Werenowa, zmarł wskutek zapalenia 
opon mózgowych. 

Ładne owoce zabawy młodzieży która 
jeszcze dotąd nie zrozumiała: potrzeby zor- 
ganizowania się w Koło. 

      

                

* M-ur. 

Pierwsza demonstracja bezrobotnych 
w Lidzie. 

Wczoraj przed godziną 12 w południe 
zebrało się około 150 bezrobotnych w ю- 
kalu magistratu i urządziło awanturę unie- 

możliwiającą normalne urzędowanie nasku- 
tek czego władze magistrackie zmuszone by- 
ły wezwać polieję. 

Przybyły na miejsce zajścia przodownik 
Szpinalski wezwał zebranych do opuszeze- 
nia lokalu, leez i ten spotkał się 76 sprzeel- 
wem. Z tłumu, który zapełniał kurytarz i 
kaneelarję magistratu wysunął się z preten- 
sjami w sposób awanturniczy niejaki Gross 
Grzegorz. Przodownik Szpinalski postanowił 
Grossa jako najbardziej zakłócającego spo- 
kój usunąć pierwszego. Wówczas z pomocą 
Grossowi przyszedł brat jego Jan, Rogueka 
Konstaneja 1 Alutorowicz Marja i współnie 
zaczęli nawoływać zebranych by nie opuś- 
eili do usunięcia Grossa. Naskutek tego tłam 
przybrał groźną postawę i nie pozwolił wy- 
prowadzić Grossa. Przodownik Szpinalski 
odwołał stę o pomoe do komisarjatu. Zebra- 
ni trwali w dalszym eiągu w groźnej posta- 
wie względem przodownika Szpinalskiego. 
Sytuacja stała się nader niemiłą, którą zH- 
kwidowała dopiero nadeszła z komisarjatu 
pomoc w liczbie kilku posterunkowych, na 
widok których tłum rezproszył się. Podbu- 
rzający zostali zatrzymani i odprowadzeni do 
komisarjatu eełem wylegitymowania i po- 
a; do odpowiedziałności. 
Do większych awantur nie doszło. 

Straszliwa śmierć młynarza. 

Wczoraj o godzinie 11 przed południem 
został pochwycony przez k rozpędowe 

LIDA, Suwalska 58, tel. 90 (obok kino teatru Nirwana) 
Poleca: jedwabie, wełny, korty, sukna, płótna, 

oraz futra i okrycia damskie i męskie. 8730 

  

młynu motorowegóo Lejbowieza i S-ki na 
Piaskach w Lidzie 32-letni młynarz Stanisław 
Żolik. 

Wedle oświadczenia właściciela młyna, 
zaszedł tu wypadek własnej nieostrożności 
Żolika, który po podkuciu kamienia zeszedł 
do transmisji i tu znalazł śmierć. Z drugiej 
zaś strony jesteśmy poinformowani, że 
współwinni są w tym wypadku właściciele 
młyna, którzy pomimo zarządzeń ze strony 
inspektora pracy nie zabezpieczyli należycie 
transmisji. 

Żoelik prawdopodobnie pochwycony został 
za ubranie przez wał, a następnie kiłkakrot- 
nie okręcony, gdyż ubranie jego zostało por- 
wane na strzępy a sam znalazł się na ziemi 
bez ubrania i butów. Śmierć nastąpiła praw- 

dopodobnie wskutek szybkiego wirowania 
oraz uderzeń. Obrażeń cielesnych prócz star- 
cia skóry na nodze i głowie niema, Żolik 
zmiarł w niespełna godzinę. Denat cieszył 
się opinją dobrego fachowca, pozostawił zaś 
żonę i dwoje dzieci. Jutro odbędzie się sek- 
eja zwłok. Sprawę przekazhno wiee-proku- 
ratorowi w Lidzie. 3 

Nowojelnia. . 
Odczyt dr. Piotrowskiego. 

A związku z „Dniami Przeciwgruźlicze- 
mi* w dniu 10 stycznia r. b. w Nowojelni w 
lokalu Ogniska Kolejowego dr. Adam Piot-. 
rowski wyglosil odczyt p. t. „Gružlica i jej 
zwalczanie”, przy licznym udziale“sluchaczy. 
Wygłoszony odczyt wzbudził wielkie zainte- 
resowanie. 

Byłoby 
czyty. odbywały -się c: 
mienia społeczeństwa. 

Ś.p. Marja z Hrebnickich 
: Ciuńdziewicka. 
Dawni wilnianie i spora rzesza 

ludzi ubogich pamiętać musi tę po- 
stać tak znaną i charakterystyczną, 
przez tyle lat widywaną w Murach 

  

  

ożądanem, aby tego rodzaju od- 
siej, celem uświadó- 

    

sE ranciszkańskich, w otoczeniu współ. 
pracowników i społeczniczek, oraz 
rzeszy biednych potrzebujących roz- 
maitej pomocy. 

Zmarła w Warszawie, ale lat wie- 
le przepracowała w Wilnie. Od 1904 
do 1913 r. zajmuje się wydawaniem 
obiadów u Franciszkanów (po 5 kop. 
za dwa dania z chlebem), w tymże 
czasie pracuje w oranizacji dokarmia- 
nia dzieci uczęszczających do ochron, 
urządzała też z pomocą całego grona 
pań, choinkę na Boże Narodzenie i 
Święcone na Wielkanoc, przyczem 
rozdawano ubrania i obuwie. Prze- 
ciętnie 300 dzieci otrzymywało w ten 
sposób zapomogę. Zorganizowała szy- 
cie ubrań i bielizny dla dzieci, w czem 
potrafiła zainteresować szerokie gro- 
no osób na wsi i w mieście. 

W 1911 r. kierowała internatem 
dla chłopców w: murach Franciszkań- 
skich, gdzie przygarniała młodzież 
opuszczającą przytułek im. św. Win- 
centego, dla tej młodzieży organizuje 
też kolonje letnie w Landwarowie, na 
przeszło 120 dzieci, gdzie gimnastyka 
i dobre odżywianie wzmacnia ich 
siły. 

Energiczny i bezkompromisowy 
charakter zmarłej, Jej wysokie poję- 
cie obowiązków społecznych, stawia- 
ły Jej pracę na poziomie przewyższa - 
jącym o wiele amatorską filantropję. 
Wymagającą była w pracy dla innych. 
ale i dla siebie, umiała zapalić do rze- 
telnej, systematycznej działalności 
szerokie grono osób i prowadzić tak 
wiele organizacyj sprawnie i owoc- 
nie. 

Po wojnie już jej Wilno nie ujrza- 
ło, więc i trochę zapomniało zapewne, 
a najmniej wiedzą o niej wszyscy ci, 
co tu w ostatnich lat dziesiątku za- 
mieszkali. Niechże te kilka słów 
wspomnienia będą hołdem dla zmar- 
łej i wyrazem wdzięczności tych Wil- 
nian, którzy Jej zacną działalność pa- 

miętają. H. R. 

Przygotowania do obchodu 
uroczystości 25-lecia teatru 

polskiego w Wilnie. 
Va dzień 15 b. m. w sali posiedzeń 

Rady Miejskiej zwołane zostało posie- 
dzenie Komitetu Obchodu uroczysto- 
Ści 25-łecia istnienia teatru polskiego 
w Wilnie. 

Prace sądu na prowincji. 
Do Oszmiany wyjechał komplet III-go 

wydziału karnego sądu okręgowego w skła- 
dzie pp. sędziów: Czesława Sienkiewicza, 
Mieczysława Szpakowskiego i Józefa Zaniew- 
skiego by tam, począwszy od dnia dzisiej- 
szego do 20 b. m. włącznie rozpoznać wyz- 
naczone w liczbie 23 sprawy karne, wynikłe 
na terenie pow. oszmiańskiego. 

Oskarżenie w sprawach wnosić będzie 
wice-prokurator p. Sulkiewicz. x. 
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Wrzenie w Zwiazku Pracowników 
Samochodowych. 

P. P. $. usiłuje stworzyć oddział Międzynarodowego 
Związku Transportowców. 

Wrzenia w wileńskim związku zawodo- 
wym pracowników samochodowych, szeze- 
gólnie od czasu wprowadzenia na teren „Ar- 
bonu* a tem samem nieuiszczenia obienie 
leaderów PPS. w sprawie zatrudnienia związ 
koweów weszły w bardzo ostrą fazę. 

Dyrekcja „Arbonu*, jak wiadomo, nie wy- 
kazała dotąd najmniejszego żamiaru anga- 
żowania związkowych szoferów i kondakto- 
rów, wyrzuc»nych na bruk po * likwidacji 
„Spółdziełni*, Pamiętać trzeba, iż na ogólną 
ilość 450 członków około 150 z pośród b. 
pracowników „Spółdzielni* pozostało bez 
najmniejszych widoków uzyskania pracy, za 
rząd zaś Związku nie przedsięwział naj- 
mniejszych kroków, celem rzeczowego wy- 
šwietlenia tej bodaj największej obecnie ho- 
lączki związkowej. 

Niezależnie zresztą od tej sprawy zarząd 
związkowy idąc na pasku Komisji Zw. Za- 
wodowych PPS. — naraził się na dobre zna- 
komitej większości związkoweów, usiłująe 
urobić grunt pod założenie oddziału „mię- 
dzynarodówki*. Ostatnio, mimo żądania 

większości członków i komisji rewizyjnej Za- 
rząd z prezesem Grygalewiczem (szofer Ko- 
misarza Kasy Chorych) na czele edmówił 
skę od zwołania wałnego zebrania, prze- 
widając, iż pomysł przystania do Międzyna- 
rodowego Związku Transportowców zostanie 
pogrzebany. 

Widząc jednak, że znalazł się w sytuaeji 
bez ia takie zebranie zwołał na dziś, 
zapraszając jednocześnie sztab PPS., C. K. 
W. oraz Sekretarza Międzynarodowego Zw. 
Transportowców Rongensa. Zebranie to od- 
będzie się w sali przy ulicy Wileńskiej 20, 
początek © godz. 10 rano. 

JAK SIĘ DOWIADUJEMY WŁADZE NA- 
CZELNE PPS. MA PODOBNO REPREZEN- 
TOWAĆ POSEŁ ŻUŁAWSKI. NAPEWNO 
ZAŚ PRZYJEŻDŻA WSPOMNIANY REPRE- 
ZENTANT M. Z. T. ROGENS ORAZ PREZES 
ZW. ZAW. TRANSPORTOWCÓW Z WAR- 
SZAWY ADAMCZYK. | 

Jaki będzie rezultat tego sensaeyjnie za- 
powiadającego się zebrania zobaczymy. 

        

Inżynier - agronom w roli bandyty 
i oszusta. 

„Wilno jest wymarzonem miastem dla przestępców". 
°№ dniii wezorajszym na dworeu wileń- 

skim ujęty został przez agentów wydziafu 
Śledczego, w chwili wysiadania z pociągu 
niejaki Wacław-Bohdan Brzóz poszukiwany 
od dłuższego czasu przez powiatową komen- 
dę policji w Hrubieszowie oraz przez wydzia 
ły Śledcze Lubliria i Warszawy. 

Aresztowany Brzóz, z zawodu inżynier 
agronomji oskarżony jest © dokonanie zuch- 
wałego napadu rabunkowego na właściciela 
ziemskiego z powiatu hrubieszowskiego, An- 
drzeja Bondyro, któremu zrabował większą 
sumę pieniądzy. Oprócz tego Brzóz oskarżo- 
ny jest jeszcze o dokonanie szeregu oszustw 
1 malwersaeyj. Oflarą oszusta padło szereg 

kupców w Lublinie i Warszawie. Pozatem 
dokonał on znacznych defraudacyj na szko- 
dę urzędów w których pracował BP fałszy- 
wem nazwiskiem. 

Podczas badania Brzóz przyznał się do 
napadu rabankowego i do popełnienia całe- 
go szeregu oszustw, a na zapytanie badające- 
go go komisarza policji ce sprowadziło go 
do Wilna Brzóz dał wielce charakterystyez- 
ną odpowiedź: Przyjechał do Wilna specjal- 
nie poto, by się ukryć przed pościgiem. 
Wśród świata przestępczego w b. Kongre- 
sówce panuje przekonanie, że Wilno jest wy 
marzonem miastem dla przestępców wszel- 
kich kategoryj, którym najłatwiej tu się uk- 
ryć. 

Aresztowanego Brzóza, który wobec doz- 

nanego zawodu zmieni swoje niezbyt dla Wi 
na pochlebne zdanie o stanie bezpieczeństwa 
w naszem mieście, przesłano pod silną eskor 
tą policyjną do dyspozycji policji śledczej 
w Lublinie. (e). 

Strzelanina do uciekającego złodzieja 
na zaułku Ignacowskim. 

Nieudana libacja złodziejska w melinie na Zarzeczu. 
Przed kilku dniami dokonano kradzieży 

w lckalu Klubu Kupieekiego przy ulicy Mie- 
kiewieza Nr. 38, skąd. zrabowano między in- 

nemi rzeczami, większą ilość artykułów spo- 
żŻywczych: i gastronomicznych, W wyniku 
przeprowadzonego dochodzenia policyjnego 
ustałono, że kradzieży dokonali zawodowi 
złodzieje na czele z niejakim J. Bałaszem 
niejedrokrotnie już notowanym w kronikach 
poliey jnyeh. 

Wezoraj wieczorem policja otrzymała in- 
formację, iż Bałasz urządza dla swych kom- 
panów z ostatniej wyprawy złodziejskiej ucz 
tę w jednej z mełin złodziejskieh na Zarze- 
czu. Urządzono zasadzkę w wyniku której 
zatrzymano Bałasza udającego się właśnie 

do wspomnianej mełiny z dużym pakunkiem 
zawierającym kilka flaszek ałkohołu i arty- 
kuły gastronomiczne pochodzące z kradzieży 
w klubie kupieckim.. Zatrzymanego Bałasza 
eskortowano do aresztu centralnego. Tuż 
wpobliżu aresztu, przy zaułku Ignaeowskim, 
Bałasz niespodziewanie pchnął połicjanta i 
zerwawszy z rąk kajdanki rzucił się do ucie- 
€zki, Zuchwałą ucieczkę zauważył stojący 
wpobliżu na warcie szeregowiec 6 p. p. Leg. 
Władysław Juchniewicz, który oddał w kie- 
runku uciekającego kilka strzałów karabino- 
wych, co zmusiło Bałasza do zatrzymania 
się. Osadzono go w areszcie centralnym do 
dyspozycji władz sądowych. te). 

"Nieszczęśliwy wypadek na ul. Bazyljańskiej. 
W. dniu wczorajszym wpobliżu domu Nr. 

6 przy ulicy Bazyljańskiej koń należący do 
W. Sienkiewicza zam. w folwarku Wasiłew- 
Szeczyzna gm. rudomińskiej spłoszył się prze- 
jeżdżającego auta i wpadł całym impetem 
na chodnik wraz z wozem, tratująe przecho- 
dniów. Na chodniku powstała niebywała pa- 

nika, Kilka osób odniosło pokaleczenia. Je- 
den z przechodniów niejaki Tomaszewicz 
Wincenty (Śniegowa 5) doznał poważnych 
uszkodzeń ciała, Zawezwane pogotowie ra- 
tunkowe odwiozło Tomaszewicza do szpita- 
la Żydowskiego. (e)- 

  

RONIKA 
Dziś: Weroniki. 

Jutro: Feliksa. 

  

Wschód słońca —g. 7 m.38 

Zachód „ —g. 15m.17 

Spostrzeżenia Zakładu Metesrolegj! U, 5. B. 

w Wlinie z dnia 13.1 — 1932 reka. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 771 

  

   
Temperatura średnia — 5° С. 

La najwyższa: — 4 C 

5. majmižezsi — 7° С. 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr przeważający: połudn. 

Tendencja barom.: stan stały. 

Uwagi: pogodnie. 

* OSOBISTA 
— Pan Wojewoda Z. Beczkowlez przy- 

jeżdża dzisiaj dnia 14 b. m. z Warszawy 
zpowrotem do Wilna. 

MIEJSKA. 
— Subweneja miasta na rzecz instytueyj 

dobroczynnych. Magistrat m. Wilna wyasyg- 
nował 81000 zł. w formie bezzwrotnej sub- 
wencji na cele wileńskich instytucyj dobro- 
czynnych. 

— 80 umysłowo-chorych w szpitalach 
miejskich. Wi chwili. obecnej w szpitalach 
miejskich przebywa zgórą 80 chorych umy- 
słowo. Ponieważ wakujących miejsc szpitale 
prawie nie posiadają, istnieje projekt wys- 
łania transportu chorych do Świecia, gdzie 
istnieje specjalny zakład dla umysłowo-cho- 
rych, urządzony podług ostatnich wymogów 
w tym kierunku medycyny. 

UNIWERSYTECKA. 

— Egzaminy magisterskie na Wydziale 
Humanistycznym U. S. B. W okresie egza- 
minacyjnym jesiennym 1931-32, przystąpiło 
do egzaminów 172 osób, składając 186 egza- 
minów częściowych, z których 159 dało wy- 
nik pomyślny. Stopień magistra filozofji w 
tymże okresie uzyskało 7 osób. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
* — Akademiekie Koło Polskiej Macierzy 
Szkolnej. W lokalu Polskiej Macierzy Szkol- 
nej, ul. Wileńska 23 m. 9 w czwartki od g. 7 
do 9 wiecz. i w niedziele od 11 do 1 w po- 
łudnie przyjmowane są zapisy na członków 
organizującego się Akademickiego Koła Pol- 
skiej Macierzy Szkolnej, które będzie pierw - 
szą tego rodzaju placówką pracy społecznej 
na terenie akademickim, 

— Komunikaty Akądemiekiego Koła Ło- 
dzian. Akademickie Koło Łodzian w Wilnie 
podaje do wiadomości, że Zarząd Koła urz2- 
duje w czwartki od godz. 7 do 9 wiecz. i w 
niedziele od g. 11 do 1 p. p. w lokalu Polskiej 
Macierzy Skolnej — ul. Wileńska 23 m. Y. 

* * * 

W niedzielę 17-go b. m. o g. 11.30 ® Ю- 
kalu Polskiej Macierzy Szkolnej przy ul. Wi- 

leńskiej 23 m. 9 odbędzie się Poranek Akad. 

Koła Łodzian w Wilnie. Dr. Ludwik Bar wy- 
głosi bardzo ciekawy i wielce aktualny od- 
czyt na temat: „Łotwa i Polacy*, Obecność 
wszystkich członków konieczna. Goście miłe 
widziani. Wejście bezpłatne. 

GOSPODARCZA. 
— Kiedy jest płatna zaliczka podatku ob- 

rotowego za czwarty kwartał. W nakazach 
na podatek obrotowy zaliczka na podatek 
za czwarty kwartał 1931 roku ma być płat- 
na w dniu 15 stycznia. Tymczasem znoweli- 
zowane przepisy wprowadziły termin płat- 
ności tej załiczki na dzień 15 marca. 

Wobec powyższego wszyscy płatnicy mo- 
gą wpłacić zaliczkę w czasie do dnia 15 mar 
ca, gdyż nakazy były wysyłane w roku u 
biegłym przed nowelizacją i nie zdążono 
zmienić terminów wyszczegółnionych w na 
kazach. 

Z POCZTY. 
— W ruchu pocztowym z Gdańskiem nie 

obowiązują opłaty na bezrobotnych. W zwią 
zku z ostatnią podwyżką taryfy pocztowej, 
która równocześnie przewiduje t. zw. opła- 
tę czasową na rzecz bezrobotnych w wyso- 
kości 5 gr. od listu lub pocztówki dowia- 
dujemy się, że opłaty takie nie obowiązują 
w ruchu pocztowym polskim z Gdańska i do 
Gdańska. A więc zwykły list wysłany z Pol- 
ski do Gdańska, czy z Gdańska do Polski 
kosztuje 30 gr., zwykła kartka 20 gr. Zda- 
rzają się wypadki, że miejscowe urzędy po- 
cztowe nakazują dodatkową opłatę dla li- 
stów rzekomo nienależycie ofrankowanych. 
Jednakże okólnik Ministerstwa Poczt i Te- 
legrafów reguluje tę sprawę w sposób wyżej 
podany. 

Z KOLEL 
— Koncert Dubiskiej. W czwartek dnia 14 

b. m. odbędzie się w „Ognisku* Kolejowem 
w Wilnie przy uł. Kolejowej Nr. 19 Koncert 
kwartetu smyczkowego p. Ireny Dubiskiej. 

Początek o godz. 8 wieczór. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Zarząd Stowarzyszenia Rezerwistów i 

b. Wojskowych w Wilnie. W dniu 10 stycz- 
nia r. b. w godz. popołudniowych w lokalu 
Związku Inwalidów Wojennych R. P. przy 
ul. Ostrobramskiej odbyła się staraniem Za- 
rządu Związku choinka dla dzieci rezerwi- 
stów. 

W. miłym nastroju spędziła liczna dzie- 
ciarnia Armji Rezerwowej wieczór, otrzymu- 
jąc podarki i różne kolorowe czapeczki. 

Zarząd składa serdeczne podziękowanie 
tym wszystkim, którzy do zorganizowania 
choinki przyczynili się, a w szczególności, 
p. p. Zofji Swiderskiej, Marji Zacharowej, 
Czesławie. Baranowskiej, Leokadji Czajkow- 
skiej, Apolonji Zdarzyńskiej, oraz Katarzy- 
nie Michalakównie — jak również Zarządo- 
wi Związku Inwalidów Woj. R. P. za bez- 
interesowne wypożyczenie lokału, oraz po- 
moc w organizacji. 

— W Wilnie ma kiub szachi- 
stów. Onegdaj odbyło się ogólne zebranie 
wszystkich szachistów wileńskich, na któ-
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rem postanowiono wybrać Komisję dla opra- 
cowania statutu. Natychmiast po -opracowa- 
niu szachiści zwrócą się do władz administra 
cyjnych o zalegalizowanie nowopowstałego 
klubu. Zaznaczyć należy, że kluby” szachis- 
tów istnieją już we wszystkich większych 
miastach polskich. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Zebranie Zrzeszenia Lekarzy Absol- 

wentów U. S. B. We czwartek dnia 14 stycz- 
nia r. b. o godz. 7 wieczór, przy ul. Wielkiej 
46 odbędzie się miesięczne zwyczajne zebra- 
nie Koła Wileńsk. Zrzeszenia Lekarzy Absil- 
wentów U. S. B. Porządek dzienny: 1) Dr. 
A. Wierciūski. Epidemjologja duru plami- 
stego. 

2) Sprawa wyborów do Zarządu Związku 
Lekarzy Państwa Polskiego. 3) Wolne wnios 
ki. 

— Klub Włóczęgów. W piątek dnia 15 
b. m. w lokalu przy ulicy Przejazd 12 od- 
będzie się pierwsze poświąteczne zebranie 
Klubu Włóczęgów Senjorów. Początek o go- 
dzinie 19 dla członków, a o godz. 20 dla sta- 
łych i zaproszonych gości. Na porządku 
dziennym referat p. ministra prof. Witolda 
Staniewicza p. t. Akcja Zwalczania Bezrobo- 
cia na Wileńszczyźnie. 

Prócz tego odbędzie się w godzinach "mię 
dzy 19 a 20 dyskusja nad artykułem p. T. 
Nagurskiego, umieszczonym w świątecznym 
numerze „Kurjera Wileńskiego". 

— Odczyt © Grobach Królewskich w Ba- 
zyłiee Wileńskiej. Staraniem Wileńskiego To 
warzystwa Artystów Plastyków w. Małej Sali 
Miejskiej przy ul, Końskiej, odbędzie się w 
dn. 16.1 1932 r. o godzinie 17 m. %0 odczyt 
dr. Stanisława Lorentza p. t. „Groby Królew- 
skie w Bazylice Wileńskiej”. Całkowity do- 
chód przeznaczony jest na rzecz Komitetu 
Ratowania Bazyliki Wileńskiej. Bilety w ce- 
nie od 50 gr. do 3 zł. nabywać móżna w ksi; 
garni Gebethnera i Wolfa, w Wiinie przy. uł 
Miekiewicza 5 a w dzień odczytu od godz. 
5-ej p. p. przy wejściu. 

— Komunikat Związku Pań Doma. Dnia 
15 b. m. o godz. 19 w Sali Gimnazjum Lele- 
wela odbędzie się 3-cie zebranie Zw. Pań 
Domu. 

Program następujący. В 
izešė I, Odezyt p. t. „Współczesne miesz- 

— wygłosi profesor Cezarja Ehren- 

   

    

kani 
kreutzowa. 2. Odczyt p. t. „Najwaźniejsze 
zagadnienia chwil obecneį“ — wygłosi prof. 
Mieczysław Limanowski. 

Część IL 1. Dyskusja. 2. Udzielanie po- 
rad przez poszczegółne Sekcje. 

Dla członkiń wstęp wołny, dla nie człori- 
ków 50 gr. 

Sekretarjat wydaże iegitymacje na miej- 

TEATR | MUZYKA 
— „Jurza w szklance wody* w Teatrze 

sa Pohulance. Dziś we czwartek, dnia 14-go 
stycznia b. r. o godz. 2-ej wiecz. po raz 5-ty 
przezabawna komedja Brunona Franka p. t. 
„Burza w szklance wody'* — świetnie ilu- 
strująca stosunki w sądownictwie niemiec- 
kiem i środowisku  malomiasteczkowe- 
go magistratu. Doskonała gra aktorów oraz 
piękna oprawa sceniczna sprawiają, iż wi- 
dowisko to stoi na wysokości zadania. 

„Jutro dnia 15 stycznia o godz. 20:ej w. 
„Burza w szklance wody*, entuzjastycznie 
przyjmowana przez rozbawiońą publiczność. 

— „Hulla di Bulia* w Teatrze Lutnia. 
Dziś w czwartek dn. 14-go stycznia b. r. o 
godz. 20-ej wiecz: po raz drugi arcyzabawna 
farsa F. Arnolda i E. Bacha — wprowadza- 
jąca widza w barwnę egzotyczne śradowis- 
ko gorąco przyjęta przez publiczność prem- 
jerową, która świetnie baw się na wczo- 
rajszem pie! em przedstawieniu, 

Jutro 15 stycznia o godz. %0-ej wiecz. 
„Hulla di Bulia“. 

— „Burza w szklance wody* przeniesio- 
na do Teatru Lutnia. W soboię dn. 16-g0 

    

   
   
  

  

„b, m, o godz. 20-ej"w. odegrana będzie w 

  

Kin Miejskie 
SALA MIEJSKA 

wm. Gstrebramska 5. 

w emocjonującym 

Początek o godz. 4. 6, 

Lutni arcywesoła komedja „Burza w szklan- 
ce wody”,- którą Dyrekcja -Teatru specjalnie 
przeniosła z Pohulanki, do Lutni, 

— Gościnne występy Teatru Miejskiego 
z Grodna. „Rywałe* w Teatrze na Pohulanee 

„Rywale”! Oto sztuka, której tytuł poru- 
szy całe Wilno. I nic dziwnego. Sztuka ta 
obiegła całą Europę, a w samym Berlinie 
była grana przeszło rok, w realizacji sław- 
nego reżysera Piscatora. Treść sztuki stano- 
wią przygody amerykańskich żołnierzy, przew 
dziwie kłondonowskich typów, którzy bili się 
pod wszystkiemi szerokościami geograficz- 
nemi świata. „Rywale 
skiego czynu, pochwałą męskiej wierności 
junaków, którzy potrafią walczyć z sobą o 
kobietę, ale na pierwszy zew wojskowej 
trąbki, zapominają o tem, że byli wrogami 
i ramię w ramię idą na spotkanie wspól- 
nego wroga. 

— Stanisław Leopołd Szpinalski laurent 
konkursu Chopinowskiego, uczeń Paderew- 
skiego zježdža 40 Wiłna na. jedyny. występ 
w sobotę dnia 16 stycznia w sali Konserwa- 
torjum Muzycznego (ul. Końska 1). W prog- 
ramie Chopin, Debussy, Brahms, Liszt i in. 
Bilety sprzedaje „Orbis*. 

RADJO 
CZWARTEK, DNIA 14 STYCZNIA 1931 R. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Kom. meteor. 
12.15: „Co dają związki hodowłane* — od- 
czyt. 12.35: Poranek szkolny. 15.08: Pro- 
gram dzienny, 15.05: Komunikaty. 15.26: 
„Wśród książek* — pogadanka. 15.50: Aud. 
dla dzieci. 16.02: Audycja dla dzieci. 16.20: 
Lekcja francuskiego. 16.46: Codzienny od- 
cinek powieściowy. 16.50: Muzyka z płyt. 
1710: „Zmienne losy pomnika Mickiewicza 
w Wilłnie'* -— odczyt. 17.36: Koncert kameral- 
ny. 18.50: Kom. Akad. Koła Misyjnego. 
19.00: „Skrzynka pocztowa Nr. 184". 19.20: 
Muzyka z płyt. 19.30: Program na piątek i 
rozmaitości. 19.45: Prasowy dziennik radjo- 
wy. 20.00: „Perpetuum mobile“ — feljeton. 
20.15: Pogadanka muzyczna. 20.30: Koncert 
jugosłowiański z Belgradu, Zagrzebia i Lu- 
błany. 22.00: „Powojenne nowele gwary war- 
szawskiej * — feljeton. 22:15: Kom. i muzyka 
taneczna. 

PIĄTEK, dnia 15 stycznia 1932 roku. 

11.58: Sygnał czasu. 14.10: Program dzien- 
ny. 14.15: Muzyka lekka i taneczna, 15.15: 
Kom. 15.25: „Renesańs i humanizm w Pol- 
sce" odczyt. 15.45: Koncert dla młodzieży 
(płyty). 16.20: „Inwalidzi w Polsce" odczyt. 
16.40: Codzienny odcinek powieściowy. 16.55 
Lekcja angielskiego. 17.16: „O połskiej ko- 
medji rybałtowskiej* odczyt. 17.35: Muzyka 
lekka. 18.50: Kom. LOPP-u. 19.00: Połakom 
na Kowieńszczyśnie! 19.15: „Przegląd prasy 
rolniczej krajowej i zagranicznej”. 19.250: 
„Ciotka Albinowa mówi*. 10.40: Program na 
sobotę. 19.45: Prasowy dziennik radjowy. 

20.00: Pogad. muz. 20.15: Koncert symfo- 
niczny. 22.40: Kom. i muzyka taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
KIEDY MICKIEWICZ BĘDZIE MIAŁ 

: POMNIK W: WILNIE. 

Habeant sua fata.. pomniki. Zgórą dwa- 
dzieścia sześć lat temu powstała w Wilnie 
myśl wzniesienia pomnika Wieszcza w tem 
mieście, gdzie spędził swoją młodość ,gór- 
па 4 chmurną“. Od tego czasu dużo wody 
upłynęło w NA, projekt pomnika Mickie- 

    

wicza przechodził różne faąy. Opowić 'o nich. 
dzisiaj dr. St. Lorentz, sekretarz Komitetu 
Głównego Budowy Pomnika Mickiewicza w 
Wilnie. Odczyt ten będzie transmitowańy na 
wszystkie stacje, gdyż jest to sprawa obcho- 
dząca ogół społeczeństwa polskiego. 

NIEZWYKŁY KONCERT KAMERALNY. 

Korzystając z pobytu w Wilnie doskona- 
łego kwartetu smyczkowego Ireny Dubiskiej 
Dyrekcja Rozgłośni Wileńskiej zaprosiła 

са poniedziałku 11 b. m. 

George O'Brien 
filmie 

są pochwałą żołnier- 

"ZWYCIESTWO" 

KU R JCĘESR 

śiwetny zespół do wystąpienia w dniu dzi- 
siejszym przed mikrofonem. Wykonane zo- 
staną utwory: Mozarta, Brahmsa, Schuber- 
ta, Żeleńskiego, Borodina i Dworaka, a p. 
Zofja Wyležyūska odśpiewa osiem pieśni St. 
Moniuszki. . 

„Początek koncertu o godz. 
18.50. 

17,30, koniec 

—0— 

Teatr na Pohulance. 
Burza w szklance wody. Komedja 

w 3-ch aktach Brunona Franka. 

„Tak to z małych przyczyn skutki 
są ogromne, z niepozornej psiny dzie- 
ło wiekopomne”, pisał w swoim cza- 
sie Boy fraszkę o Styce i panoramie 
w „Rądlu* krakowskim. Na takim 
właśnie temacie oparł-. autor wesołej 
komedji swoją dowcipną satyrę oby: 
czajową. Setki anegdot z historji świa- 
ta i poszczególnych ludzi możnaby 
zacytować, gdzie drobny i nic nie zna- 
czący szczegół zaważył na losach na- 
rodów i rodzin. Bitwa pod Waterloo 
byłaby pewnie wygraną przez Napole. 
ona, gdyby nie kiwnięcie głowy pa 
stucha, pytanego o to, czy rozciąga ją= 
ca się przed oczami wodzów płaszczyz 
na jest zupełnie gładka, (taki był stan 
wywiadu i map ówczesnych), a właś. 
nie był tam wąwóz, w który wpadła 
rozpędzona cwałem wspaniała konni- 
ca i dopiero jej ostatnie pułki przelecia 
ły po moście utworzonym z ciał koni 
i ludzi, wypełniających przepaść. Że- 
by.krół Zygmunt August nie był po- 
szedł pewnego wieczoru na randkę z 
wdową Gasztoldową, może dynastj 
Jagiellonów _przedłużyłaby się o 
paręset lat i historja polsko-litewskie - 
go państwa inaczej wyglądała Мо- 
żnaby tak mnożyć przykłady, bez koń- 
ca. 

      

Ale satyra B. Franka nietylko tę 
absurdalność kaprysów losu chce wy- 
kazać, również atakuje ostrzem swych 
drwin cały słoniowy aparat urządzeń 
administracyjnych które z muchy ro- 
bią wołu i potrafią zmobilizować dzie- 
siątki ludzi, kazać im czas i rozum 
tracić dla rzeczy błahej w samej swej 
istocie, ale którą ich starania wyol- 
brzymiają na własny użytek, bo ina- 
czej cóżby robiły te dziesiątki ludzi 
żyjących z życiowej błagi? Prócz te. 
go porusza autor pospolity temat czło 

„wieka, (z kategorji Nowackich ze sztu 
ki Leczyckiego i Mackiewicza), który 
ma pięknie brzmiące frazesy na uży- 
tek publiczny,'a w życiu prywatnem 
zupełnie inaczej postępuje i wszystko 
co mówi, w porównaniu do tego co 
robi, opiera się na praktycznej i wy- 
próbowanej zasadzie. , Dobrze jest, je- 
żeli ja zjem żonę. sąsiada, ale žle,' je- 
żeli sasiad zje moją żonę”. 

I jeszcze jeden temat przewija się 
w tej wesołej, zabawnej komedji, opar 
tej jednak na głębszych pomyśleniach 
o życiu: oto że z małych, drobnych 
odruchów człowieka, z jego postępo- 
wania domowego, z jego szlafroko- 
wych wyznań, wyrasta postać zgoła 

Godz. 4—6—8—10 

Flota morska 

na usługach wojny. 

Koncertowa orkiestra pod batutą M. Salnickiego 
6, 8 i IQ wiecz. Cenv miejsc: balken 30 gr., parter 60 gr. Kosa czynna od 3.30 do 10 wiecz. 
  

Dźwięk. Kino-Teatr | DZIŚ! 

EELIOS 
Wilessks 38, tel 8-26 | dozwolony. 

Gigentvczne dźwiękowe 
arcydzieło wszechówiatowej sławy 

W rolach głównych: 
Film, o którym długo mówić i pamiętać będzie Wilno. 

KSI ĘŻNICZKA TARAKANOWA 
Rywałka carowej Katarzyny Il-ej I kochanki księcia Orłowa. ' 

prześliczna Edyta Jehanne, słynny amant Olaf Fjord i Rudolf Kiejn Rogge. 
Wobec wysokiej wartości artystycznej film dla młodzieży 

NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. Na |-czy seans ceny zniżone. Początek o g. 4, 6, Bi 10. 
  

Bźwięk. Kine-Taatr 

Bollywood 
Mickiew 22, tei. 15-28 

. Ramonem   w filmie 
P- t. Noware 

DZIŚ sensacja dźwiękowa! Film, który wrruszył miliony! Niebywnie dźwiękowe efekty! Nosa: arcydzieło 

BEN HU! 
nap PRocRaM: Atrakcje dźwiękowe. 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 1015, w dnie świąt. o godz. 2-ej. 

Uwaga! Dla grup uczni s:kół powszechnych i gimnazjum wstęp 40 gr. 

W rolach pozost.: May Mc Avoy, 
Betty Bronson i Carmel Myers. 

Film, który kosztował miljon dol. 
Dia młodzieży dozwolone. 

Na |-szy saans ceny zniżone. 

  

Dźwiękowe Nina 

CEUING 
ui, Wiatka 47, tel. 15-41 

bój dźwięk: 

AWCE 

Bfiwięk. Kine-Taa!: DZIŚ! 

PAŃ 
ašies Wielka 42 NAD PROGR 

DZI1Š1 Najnowszy IC095 prze- 

szej produkcji Paramountu 

Początek o godz. 4, 6, B i 10.70, w dni 

David Golder 

owył Film najnow- 

szpanji. 

  

Błędne ognie 
dukcji hiszpańskiej o przebogatej wystawie i wspaniałych motywach śpiewnych. Akcja filmu odbywa 

— NAD PROGRAM: Dodatek dźwiękowy Foxa i rysunkowy Elejszera. 
świąteczne o godz. 2 ©). 

z udziałem światowej sławy 
tancerki Argentyny. 

Film ten jest przebojem pro- 

Na |-szy seans ceny zniżone, 

Największy dźwiękowy film sezoau 1931/32 r. Film, który Sinkcśdi światem! 

rowskiel. 

AM: Atrakcje dźwiękowe. 

Filra ten osnuty na tle :łynnej powieśći Ireny Niemi- 
W roli głównej genjalny Harry Baur. 

UWAGAI Ze względu na wysoki artyzm tego filmu wetęp 
na salę tylko na początek seansów i podczss demonstrowania nadprogrsmu. 

Początek seansów punktualnie o godz, 4,6, Bi 10'15 
  

Kino Kolejowe 

OGNISKO 
(obok dworca kolejow.) 

Świetny program p. 

nowotzesnego stadła 

Nieodwołalnie tylko k. Klno- Dźwię no-Teatr dziś 

STYLOWI 
ul'ca Wiejka 36 

z „Bandy” 

DZIŚ i dai następnych! 

. Niedyskretna kobieta 
W rolach giównych: jenny Jugo, Georg Aleksander, Kurt Vespermann 

i Marja Paudur. Początek seansów o godz. 5 w niedzielę i święta o 4 pp 
NASTĘPNY rROGRAM: Lekcja _ miłości z uroczą ZA: Bow w roli głównej. 

C. K. Feldmarszałe 
Rozmowy iśpiewy w jez. czeskim. NAD PROGRAM: Po każdym seansie występy znan. artystów warszawskich 

piewy cygańskich romansów, monologi, .kuplety, tańce charakterys- 
NASTĘPNY PROGRAM: Światowy szlagier „MARADU“ 

dzwiękowe arcydzieło 

Wielka rewja karnawałowa. 
„tyczne i hiszpanskie, 

małżeńskiego 

Zabawne perypetje mał- 

żeńskie. Wyjątkowo akto- 
alny problem współżycia 

Przepiękny film z życia wojekow. 
W roł gł: Król humoru ROBA- 
ROBA i VŁASTA BURJAN. 

  

DZIŚ król humoru 
i śmiechu, ulubie- 

niec Wilna 

Dźwiękowe Kino 

LūX 
Mickiow. 11, tel. 15-61   Początek 

Buster Keaton w wspaniałej 
kom. dźwięk. 

"NAD_ PROGRAM: 
——— 
   seansów o godz. 4. w dnie świąteczne o godz. |-ej. 

Człowiek, który kręci 
Atrakcje dźw: ękowe. 

Ceny miejsc od 40 r 
  

  

Poszukuję posady 2 

rządcy domu: 
tylko za mieszkanie 

w. domach rządowych lub prywatnych, 
"oraż w hotełach, posiadam dobre šwia- 

nad- / dectwa.” Łaskawe oferty proszę 
"sylač do Adm. „K. W.“ pad Nr. 68 
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i  OsTRZEŹ! 
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PROSZEK 

„KOGUTEK 
DLA DOROSŁ rc 

SZ PADA A 

' BÓL GŁOWY 
|E.PRzZY AooWE NALĘŹY 

/ WYRAŹNIE ŻĄDAĆ TYLKO | 
ZYGINALNYCH PROSZKÓW z.KOGUTKIEM” . 
'BSECHIFGO,ZNANYCH OD-LRT TĘZYDLIESTY 

+ WYSTRZEGAĆ ów PASZOWAUCT W, UPOR: 
| CZYWNE BOLECAW| MW. PODOBNEM DO 

WASEEGO. A 

  

Ak AKL A A AKA 
NOWOOTWORZONA 
POLSKA 

przy ul. Wiełkiej 29 
Poleca: cośz. świeżs 
mleko, masło, sery, jaja 
mleko zsiadłe, wędliny, 
i inne chłodne zakąski 
napoje chłodzące ora: 

| obiady domowe 
ь smaczne i zdręwe u 

od 70 gr.      

W_I LE Ń S_E I 

inna niż zewnętrzny, spiżowy mąż 
stanu, społecznik, czy polityk. Taka 
efektowny w wymowie i na arenie 
pblicznej Pan, reklamujący się sąžni6 
cie przy każdej sposobności, tańczący 
z obleśnym uśmiechem przed kasą 
ogniotrwałą, i bijący pokłony przed 
tymi, od których zależy, będzie po- 
miatał i brutalnie się odnosił do każ- 
dej istoty, którą w swej megalomanji 
lekceważy. Cóż znaczy dla takiego 
doktora Thossa, kandydata na burmi- 
strza i na dalsze honory, jakaś kobie- 
cina, a dopierož jej ulubiony psiu- 
czek? A tu tymczasem kundys, które- 
go rasy nawet zawodowy weterynarz 
magistracki nie zdoła określić, staje 
się narzędziem  opatrzności i po- 
rządkuje. niby jakiś zaklęty duch 
sprawiedliwości, nienormalre stosunki 
rodzinne i społeczne, wokoło tej spra- 
wy się gmatwające. Wysokim komiz- 
mem są nacechowane nici, wiążące 

  

-Sprawę psiny, najdroższego: Dudusia 

  

p. Voglowej, (doskonale granej przez 
p. Zielińską), z załamaniem się karje- 
ry pana doktora, jego rozejściem się z 
żoną, jej małżeństwem z dziennika- 
rzem i t. p. wielkiemi, ( w stosunku do 
psinyj, zdarzeniami. 

Ten niemiecki autor miał chyba 
matkę Francuzkę, lub wogóle jakąś 
kroplę krwi galijskiej w żyłach, gdsż 
jego sztuka jest zabawna, lekka i ma 
charaktery odmalowane_ zgrabnie. a 
poważne tematy, wyżej wtymien., po- 
rusza komedjowo, nie waląc na głowę 
słuchaczy ciężkich kolubryn przestęp 
czych czynów, ale zostawiając publi- 
czności sąd o typkach w rodzaju Tho- 
ssa, Pierwszy akt jest przewlekły i nie 
budzi zainteresowania. ale każdy na- 
stępny nabiera rozpędu i wigoru, a 
ostatni, w sali sądowej i w koryta- 
rzach Sądu, jest wybornie zainscenizo- 

wany, grany i wywołuje ciągłe wybu- 
chy śmiechu na widowni. Role nie 
wszystkie były odpowiednio obsadzo- 
ne. P. Loedl nie wydaje się swobodny 
w skórze dr. Thossa, robi jaskrawo 
czarny charakter, ale niema stopnio- 
wania w pasji, która nim miota. za ma 

ło jest upojony swą wielkością, a za- 
nadto krzykliwy, 'p. Szurszewska z 
wdziękiem i swobedą odegrała role 
Wiktorji, p. Wasilewski jest dobry w 
seenach miłosnych, ale inne wyszły u 
niego mdło i niewesoło, zdaje się, że 
p. Milecki np. byłby do tej roli odpo- 
wiedniejszy. Lizę odegrała p. Stani- 
sławska z dużą swobodą i werwą, bar- 
dzo ładne miała przytem  tualety. 
Wszystkie komiczne postaci: woźny, 
Łubiakowski, weterynarz — Borski, 
Voglawa —- p. Zielińska, wydawca 
Gliński, cały sąd, dali świetne 'syłwet 
ty komicznych postaci i ożywili sztu- 
kę swemi konceptami. Duduś również 
spełnił swe zadanie, grając tak trafnie 
że aż ziewnął w odpowiedniem miej- 
scu dziwiąc się ludziom że tak długo 

    

  

  

    

   

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 
— Pamiętnik Literacki. Rok III. Zeszyt 

10—12. Warszawa. Październik—Grudzień. 
1931 rok. Zawiera: M. Borowskiego Tworzy- 
my Boga (streszczenie rozmów zimowych 
z p. Z. Zahorskąj, R. Zrębowicza wyczerpu- 
jące sprawozdanie o esencjonamej książce 
Vallery'ego „Regards sur Je monde actue“, 
Wyjątek z trzytomowej powieści M. Dąb- 
rowskiej noszącej ogónly tytuł „Noce i dnie” 
których pierwszy tom ukazał się pod tytu- 
łem „Bogumił i Barbara", Poezje L. Staffa, 

K. Hłakowiczówny, M. Kossak-Jasnorzew- 
skiej, M. Piechala, G. Timofi 
romańskiego, J. Lewakawskiej 
wej X. Zytomirskiej, L. H. Morst'na, dają 

obr: indywid i 
tów, M. Krodla studjum krystyczne o Ro- 
manie Fernandesie, M. Sterkinga Życorys 
Piotra Michałowskiego, M. Rakowskiej — 
Dookoła Rimbaua( druga częśćj, P. Schrie- 
ke — Kilka słów o College de France i je- 
go założycielach, T. Kowalski — O elemen- 
tach filmu czystego, Obfity dział Krytyki 
wśród których zainteresują Wilno: sprawoz- 
danie z książki S. Małachowskiego — Łem- 
pickiego: Wolnomularstwo na ziemiach daw 
nego W. Ks. Litewskiego 1776-—1822 -nakład 
Tow. Przyj. Nauk i Z. Zabłońskiej-Erdma- 
nowej — Oświecenie i Romantyzm w stowa- 
rzyszeniach młodzieży wiłeńskiej, na począt- 
ku XIX w. szkic T. Turkowskiego wreszci 
poświęcone pamięci wilmianina, Józefa Za- 
wadzkiego studjum o początkach Pamiętni- 
ka Warszawskiego w 1814 roku, którego ini- 
cjatywa wyszła z Wilna i była reulizowana 
przez Kontryma i Zawadzkiego. Wspomnie- 
nie o autorze ukraińskim Stefanyku — Mo- 

raczewskiego i o Iegionalizmie hiszpańskim 
E. Piwickiej, sztuka współtwórcą życia W. 
Bronianki oraz krótkie wspomnienie o A. 
Oppmanie H. L. Morestinu zamykają ten pod 
wójny tom Pamiętnika. 

— lreneusz Plater-Zyberg. „Życie bez 
rąk*, Warszawa 1931. Dziwne życie | jeszcze 
dziwniejsze przystosowanie do niego. Wsku- 
tek wrażeń w okresie +, brabina Zyberg- 
Plater, z naddźwińsk rezydencji Wombuł, 
rodzi syna bez rąk. W otoczeniu miłości ro- 

dzinnej” braci i rodziców, dziecko wzrasta 
prawie nie czując kalectwa, natura i opieka 
matki, o której pisze z najwyższem uwielbie- 
niem, sprawia, że młody Irenek daje sobie 
radę w zdumiewający sposób. Uczy się za- 
stępować sobie ręce, nogami, co więcej, żyje 

radośnie! To jest w tej książce( jedynej ae 
ba tak szczerej i z taką prostotą odsłaniają- 
cej głębie niezwykłego stanu duszy kalekt, 
który posiada skarby zapału ufności w ży 
cie i niezmożonej, .radośnej energji, to jest 
najbardziej wartościowe, najdziwniejsze 

Życie przystojnego, palącego się wszelką 
energją życiową hrabicza, płynie i bujnie roz- 
kwita, przechodząc wszelkie fazy normalnego 
człowieka. Więc i wrażenia wojenne (atak na 
Dźwinę, opisany z przejmującą prawdą i 
wstrząsającyj, epizody z bołszewikami, 4- 
cieczka, pobyt zagranicą, próby dźwignięcia 
się z nędzy, przedsiębiorstwa, ożenek, roz- 
stanie z żoną, hulanki,. romanse, autorstwo, 
ihr. Ireneusz. jest autorem powieści o zda- 
rzeniu pomiędzy Bispingiem a ks. Czetwer- 
tyńskim, w której wierzy w niewinność ordy 
nataj. 

Wszystko co bujny temperament przyno- 
si człowiekowi, to się i w życiu hr Ireneusz« 

dzieje;"myślą przewodnią jego życia jest zato 
żenie domu dla kalek i inwalidów, gdzieby 
ich uczono radosnej wiedzy o dowaniu sobie 

rady z kalectwem i depresj Mimo pewnyca 
usterek technicznych i zbytniego poszatkowa- 
nia na epizody, książka ta powinna się 
sensacją dnia, gdyż stokroć lepiej niż wy- 
imaginowane przygody egzotycznych bolis- 
terów uczy tężyzny, energji, siły woli i przyj- 
mowania pogodnie strasznych wyroków kos" 

   
    

  

  

  

   

              

    

  

    

Nr. 10 (2252) 

NA WILENSKIM BRUKU 
ARESZTOWANIE POD ZARZUTEM 

DZIECIOBÓJSTWA. 

W jednym 2 opuszezonych budynków, 
znajdujących się we wsi Rawiańce 
nej na terenie VW Komisarjatu P. P. m. WIl- 
na znaleziono zwłoki dziewezynki z odzna- 
kami gwałtownej śmierci. Przeprowadzone 
dochodzenie ustalilo, že są to zwłoki dziecka 
niejakiej Zacharewiesėwny Zoiji mieszkan- 
kl tejże wsl. Zacharewiezówna najprawdo- 
podobniej dziecko udusiła, zaś zwłoki ukry- 
ła w słomie opuszczonego budynku, do któ- 
rego nikt nie zagłądał spodziewając się, że 
przestępstwo to mie zostanie wykryte. Za- 
charewiezównę aresztowano. Zwłoki dziecka 
odesłano. do kostnicy prz szpitalu św. Ja- 

kóba. tej. 

KRADZIEŻE. 

Malinowskiej Jadwidze (Szeptyckiego 11) 
skradziono różnej biełizny wart. 50 zł. Spraw - 
czynię kradzieży Bielską Paulinę (Legjonow: * 
158) zatrzymano. Skradzionej bielizny nie od 
naleziono.   

  

znani sprawcy -po wyłamańiu ścian- 
ki z desek dostali się do budki z wodą sodo- 
wą Stefanji Stefanowiczówny (Zaułek Śnie- 
powy 7), skąd skradli wyrobów tytoniowych, 
cukrów. piwa i szprotów na 300 zł. 

— Do mieszkania Oigi Malikówny (Mic- 
kiewicza 33) dosiali się złodzieje Józef Ba- 
łasz (Raduńska 18) i Stanisław Byłiński (Be- 
liny 184, którzy skradli 80 jaj i 32 serwetki. 
wart 140 zł. Obydwaj zostali zatrzymani, ® 
serwetki i jaja znałeziono u Henryka God- 
woda tOstrobrimska 35) i Jana Wojcieci 
wicza (Ostrobramska 25), u których złodzi 
skradzione rzeczy zostawili na przechowanie. 

— Z pracowni zegramistrzowskiej Mojże- 
sza Lachowickiego (Katwaryjska 52) skra- 
dziono zegarek niklowy wart. 20 zł. Kradzieży 
tej dokonał Józef Orszewski ze wsi Wołkuńy 
gminy me jszagolskiej, którego zatrzymano. 

— Na gorącym uczynku kradzieży węgła 
na stacji towarowej. w, Wilnie zatrzymano 

Julję Myślonewą (Bankowa 36] i Franciszka 
Dąbrowskiego fKonduktorska 18). 

Giełda warszawska z dnia 13 I b. r. 

МАСОТУ ' DEWiZY: 
Bolary . . . . + 8.80%, —8,921/,—8,81/, 

  

   

Beigja . . ... 1ż405—124 „50—173,14 
Gdansk ..... 17560—174.18 173,32 
Acianėjs .„ . „ 358,60— 359,50—357,70 
Londys  . . . . 80,45—80.5)—30,8%: 
Nowy York kabel . . .6,997—8,047- 8.907 

©. 2 « „8449 35,08— 34,90 

  

EE - 26,413, 26,48 16,35 
174,10 17 ,53—173,67 

Eerlin « obr.nieoficjałn. .. + 211,35 

PAPIERY PROCEMŃTOWE 

4% pożyczka inwestyc. 84,00—84,50—81,25 
Ta sama seryjna + 92,50 
5% pożyczka Konwersyjna  . -  . 40,00 
19% dolarowe . . © . 18,00 5440-1600 
4% dolarowa 43.25 
7% Stabilzacyjna "54 50—55,60—1446 
84, L. ž. B u K ! В. В. vip. 6 К .. 64,00 

  

Te same 7% . A Oi 55,35 
*!/,05 L. Z. ziemakie we 41,50 
4'/,0/, warszawskie . .. 47.75—48 10 
5% warsznwsk:e ZE. + 51.00—50,50 
60% warszawskie . . . 64088 25 6400 

  

6% Łodzi . “ 6010 

6% obl. im. Warszewy 1936 r. Vi dm * 40:75 

AKCJĘ: 

B. Połski z 163,00 

bolar w obrctach prywatuych: 
w żądaniu 8,9077. w płaceniu E.Aef3y, 

Rubel: w żądaniu 5,(8'/,, w płaceriu £,03 

POŻYCZKI POLSKIE w NOWYM YORKU: nim się zajmują? 
a 

Nigdy nie zapóźno 
pomyśleć o swem zdrowiu, 
tembardziej jak już <ierpisz na cho- 
robę nerek, pęcherza, wątroby, ka-. 
mieni żółciowych, złej przemiany 

szatarii: na bóle artretyczne czy podagtyczne, 

na wzdęcie żołądka, odbijaniu się lub skłonności 

do obstrukcji. Pamiętaj, że nigdy nie jest za. 
późno. gdy u:ywać będziesz 

zioła moczopędne 
„DIUROL“ Gąseckiego, 
które zapobiegają nagromadzeniu się w ustroju 
kwasu moczowego i inńych szkodzących zdro- 
wiu, substancji, zatruwających organizm. Wszel- 
kie bóle ustąpią, gdy wytrwale używać będziesz 
ziół „DIUROL* Gąseckiego Osłodzony odwsr 
z ziół „DIUROL jest smaczny, zupełnie nie 
szkodliwy i powinien być pity stale zamiast her- 
baty. Dziś jeszcze kup pudełko oryginalnych 
ziół „DIUROL' Gąseckiego (z kogutkiem), a gdy 
przekonasz się o dodatnich skutkach ich działa- 
nia zalecać je będziesz swym znajomym. Sposób 
użycia na opakowaniu  Oryg'nalne zioła „DIU- 
ROL: Gaseckiego (z.kogutkiem) sprzedają 
apteki i składy apteczne. Rez. M.S.W, 1486 

  

  

PRZYJMUJE uB5TALUNKI i REPERACJE 
oraz reperacje kaloszy i śniegowców.     
  

Poszukujemy 

kierowników 
do natychmiastowego obięcia stanowisk 
w sklepach detalicznej sprzedaży obu- 
wia - Panowie że znajomością branży, 
którzy podobne stanowiska już zajmo- 
wali i mogą wykazać się pracą samo- 
dzielną oraz złożyć kaucję, zechcą skie- 
rować oferty z dołączen. fotografji etc. 
pod Kierownik* do Biura Ogłoszeń 
„PAR* — Bydgoszcz, Dworcowa 54. 

ama 
  

Poszukujemy 

| Wętsze$o lokalu handlowego 
tylko przy ulicy pryncypalnej o dużych 
oknach wystawnych, nadającego się na 

magazyn obuwia. Zgłoszenia pod „Ma- 

| gazyn obuwia* de. Biura Ogłoszeń 

„PAR* — Bydgoszcz, Dworcowa 54. 

maa 

= 

' Pracownia OBUWIA į 
M. DRZEWINSKI 

Bonifraterska 6 | 

= 

  

    

о Popierejcie Ligę Morską 
Dillonowsk a 
Stabilizacj jna 

Obwieszczenie. 
Komorńik Sądu Grodzkiego w Wilnie IX rewiru 

Konstanty Karmelitow, zam. w Wilnie przy ul. Gim- 
nazjalnej Nr 6 m. 14 na zasadzie art. 1030 U,P.C. po- 
daje do wiadomości publicznej,. że w dn. 20 stycznia 
1932 r. od godz. 10-ej rano w Wilnie przy ul. Mickie- 
wicza 4, odbędzie się sprzedaż z przetargu publicz- 
nego ruchomości, należących do firmy rest. „Lazar“ 
w osobie Łazarza Chajfeca, składających się z 50 sto- 
lików olchowych restaurecyjnych, oszącowanych na 
sumę zł. 500 (pięćset) 
1871/V1 Komornik Sądowy K. Karmelitow. 
  

Obwieszczenie. 
Ii] Urząd Skarbowy m. Wilna na zasadrie $ 33 

instrukcji o ściąganiu podatków i opłat 
(Dz Urz. Min. Skarbu Nr 15) 1 dnia 17 maja 1926 r. 

skarbowych 

podaje do wiadomości ogółnej, że w dniu 15 stycznia 
1932 r. o godz. IO-ej rano w Wilnie przy ul. Słowac- 
kiego 22, m. Il, odbędzie się sprzedaż z licytacji w 
terminie drugim, od ceny zaofiarowanej, urządzenia 
mieszkania Chaima Jablenika na pokrycie należności 
skarbowych. 
1873/V1 III Urząd Skarbowy m. Wilna. 
  

WDOWIEC 
lat 60 

poszukuje 
sp6lniczki 

do cukierni z kapitałem. 
Oferty do Administracji 

  

„Kurjera Wileńsk.* pod 
„Wdowiec“ 

Powiešciopisarz, 
romantyk, wybitnie inte- 
ligentny idealista, samot- 
ny (lat 34) — pragnie za- 

mieszkać w Wilnie lub 
ładnej okolicy i w tym 
celu poszukuje jakiejkol- 
wiek pracy u dobrych 
ludzi, choćby tylko za 
skromne utrzymanie. Kto 
poda mu dłoń pomocną? 
Łaskawe zgłoszenia dla 
„Literata* przyjmuje Ad- 
ministracja Kurjera W." 

OKAZYJNIE 
palta, futra, ubrania, oba- 

wie. pianina i wiele in- 

nych pozostałych z licy- 

tacji rzeczy sprzedaje 

tanio Lombard, ul. Bi- 

skopia 4, tel. 14-10 (od 9 

do 2 pp. i od 5 do 7 w.) 
— 

DUŻY ZYSK 
Kiłku wymownych panów 
względnie pań do lekkiej 
pracy zewnętrznej zaśn- 

kažuję. Bližszych informa- 
cyj można zasięgnąć w 
dnio 14 b. m.. między £- 
16—17-tą —: Mickiewicza 

* 22, m. 8. 

  

  

  

„Centroopai“ 
poleca 

węgiel I drzewo opał. 
po cenach konkurencyjn. 
Biuro: Wilno. Zamkowa 18 

telefon 17-90 
  

Zakład Fryzjerski 
B. Szulmana, Archaniel- 
ska 39. Salon męski za- 
opatrzeny higjenicznie. 

Ceny zniżone. 8489 
  

Zakład Fryzjerski 
M. Rajchel, Subocz 45. 

Salon męski i damski. 
Wykonanie solidne. 

Ceny konkurenc. 8525 

Zakład Krawiecki 
A. Kaleczyc 

Tatarska 3, m. 28. 
Wykonanie solidne 

Ceny dostępne. 8448 

Zakład Krawiecki 
B. Ławrynowicz 
niadeckich I, m. 8. 
Wykonanie solidne. 

Ceny dostępne. 8452 

    

  

  

Inytalacje elektryce 
dzwonki sygnalizacy|- 
ne, ustawienie aparatów 
radjowych i telefonów 
wykonywa koncesjonowa- 

ny elektromonter 

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

Sek pianino kon- 
certowe z okazji bar- 

dzo tanie sprzedam. 
Wiwulskiego 3, m. 3. 

  

  

Noże 53, 0—55.00 
4081,60- 837; 

ООМНОДЕМЕ 
Oryginalna, maść 

(x kogutkiem) 

„MROZOL“ 
leczy i goi ranki pe- 
wstałe od odmrożenia. 

  

Sprzedają apteki 
i składy apteczne 

Dr. SZYRWINDY 
choroby wenerycznne, 
skórne i moczopłciowe 

Wielka 19, ° 
od godz. 9—1 i 3—7 

Akuszerka 

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

ul. Mickiewicza 22, m. ® 
W. Z. Nr. 3093 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

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

Akuszerka 

MATA LAKNETOWA 

  

  

    

  

prryjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m, 5. 
w. Z. P. Nr. 69. 8520 
— 

Bar Okocimski 
Wielka 36. 

Codziennie świeże obiady 
Od 7—12 wiecz. przygry- 

  

wa orkiestra. 8491 

Pianina x 
wynajmuję — Mickiewicza 
37—32, Wiejście z ułicy 
Ciasnej, p. Estko. 7702 

UDZIELAM 
LEKCYJ 

z wszystkich przed- 
miotów do klasy 6-e3 
włącznie, mogę być 
też pomocą w na- 

ukach w roku szkoln. 
za minimalną cenę, 
Zgłoszenia pre 
kierować do Admin, 
„Kurjera Wilenak.“ 

pod Nr. 6334. 

    

fedaktor odpowiedziuiny Włtotd Kiszkis. 

 


