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Reforma gminy wiejskiej 
w świetle projektów rządowych. 

Jedno z najistotniejszych zagad. 
nień, które oddawna, bo od początku 
istnienia Państwa, oczekuje należytego 

rozwiązania — to wprowadzenie na 
całym obszarze Państwa jednolitego 

typu gminy wiejskiej, tej niezmiernie 
ważnej, najmniejszej komórki podzia- 

łu administracyjnego. 

Ujednostajnienie ustroju gminy 
wiejskiej jest potrzebne nietyłko dla 
uporządkowania obowiązującego u- 
stawodawstwa, pozostałego w spadku 
po zaborcach, rozbieżnego i różnego 
w poszczególnych dzielnicach Państ- 
wa, jest ważne nietylko dla uporząd 
kowania i zbliżenia ich obszarów pod 
względem samorządowo - prawnyti. 
ale ma doniosłe również znaczenie 
ze stanowiska usprawnienia admini- 
stracji publicznej wogóle, zharmoni- 
zowania z jej urządzeniami najbliż- 
szych komórek państwowych i 
morządowych, oraz oparcia organizia- 

cji całego aparatu administracy jnego 
na zasadzie ekonomji środków inte- 
lektualnych i materjalnych. 

  

Podług * dotychczas obowiązują- 
cych przepisów prawnych posiadamy 
na obszarze Rzeczypospolitej dwa ty- 
py gminy wiejskiej: na obszarze wo- 
jewództw południowych i w wojc- 
wództwach zachodnich—pomorskieni 
i poznańskiem istnieje gmina wiejska 
jednowioskowa, zwana inaczej jedno- 
stkową. Każde osiedle, wieś z ewen- 
tualnemi przysiółkami, czy osada sła- 
nowi na powyższych obszarach odręb- 
ną gminę, wiejską, natomiast na ob- 
szarze województw centralnych -.3 
wschodnich t. j. ziem b. zaboru rosyj- 
skiego istnieje gmina zbiorowa, któ- 
rej obszar obejmuje większą liczbe 
osiedli, wsi, folwarków, osad i t. p 

  

  

Gminy wiejskie na poszczególnych 
obszarach Państwa znacznie różnią sie 
od siebie nietylko pod względem ust- 
rojowym, ale więcej jeszcze pod wzgle. 
dem wielkości obszaru, liczby miesz- 
kańców i zasobności w Środki ma- 
terjalne. Rzeczywistość przedstawia 
pod tym względem prawdziwą mozaj- 
kę. W województwach południowych 
występuje jako typ przeważający gmi- 
na drobna, karłowata, np. w woie- 
wództwie krakowskiem na ogólną 
liczbę przeszło 1%00 gmin wiejskich 
aż 1700 liczy poniżej 500 mieszkań- 
ców, przyczem w liczbie tej nierzad- 
ko spotykamy gminy karłowate, li- 
czące około 200 mieszkańców i mniej. 
sze. W województwach zachodnich 
przeważa gmina, którą możnaby o- 
kreślić jako średnią, sąsiadująca czę- 
sto wszakże z gminą drobną. Na ob- 
szarze tym istnieją ponadto t. zw. ob- 
szary dworskie, na które składają się 
folwarki i grunta, powstałe z ich par- 
celacji, stanowiące odrębne jednostki 
administracyjne, nie wchodzące do oh 
szaru gminy wiejskiej. W wojewódz- 
twach centralnych przeważa typ gmi- 
ny dużej, która w nielicznych wypad- 
kach liczy poniżej 5 tys. mieszkań- 
ców, a wyjątkowo przekracza liczbę 
12 tys. Wreszcie w województwach 
wschodnich przeważającym typem 
przeciętnym jest gmina wielka, liczą- 
ca kilkanaście tysięcy mieszkańców, 
przekraczająca często liczbę 20 tvs. 
ładności, rozłożona na wielkim ob- 

szarze. 

Nie w mniejszym stopniu różnią 
się od siebie gminy wiejskie, których 
ogólna liczba na całym obszarze pań- 

stwa znacznie przekracza 12 tys., ró- 

wnież pod względem zasobności w 
środki finansowe: gdy budżety roczne 
gmin zbiorowych na obszarze woje- 
wództw centralnych i wschodnich 
sięgają sumy kilkunastu tysięcy, a 
nawet kilkudziesięciu tysięcy zł., ba- 
dżety gmin drobnych na obszarze 
województw południowych zamykają 
się częstokroć kwotą zaledwie kilku 
set zł. Gminy zbiorowe posiadają sta- 

   

      

ły należycie zorganizowany aparat 
biurowy, składający się z pisarza 
gminnego oraz jednego lub kilku po- 
mocników, drobne zaś gminy jedno- 
wioskowe pozbawione są zupełnie 
stałej siły biurowej i szereg ważnych 
czynności administracyjnych powie- 
rzają przygodnej sile pisarskiej, trak. 
tującej swe zadania w sposób ama- 
torski i dorywczy. 

Pomimo wysiłku jednostek i sze- 
regu Środków zaradczych, wysuwa- 
nyeh przez potrzeby Życia, gminy 

karłowate, pozbawione  elementar- 
nych warunków gospodarczych i inte- 
lektualnych nie zdołały podjąć po 
ważniejszej działalności samorządo- 

wej. Zamarło w nich życie samorzą- 
dowe, ten pierwszorzędny czynnik 
postępu gospodarczego i kulturalne- 
go. Ale bez porównania rzeczą gorsza, 
w skutkach swych dotykającą intere- 
sów ogólno-państwowych, jest fakt, 
że różnorodność typu gminy wiej. 
skiej pod względem jej wielkości i za- 
sobowości w środki materjalne do wv- 
konywania ciążących na niej zadań 
niezmiernie utrudnia, a nawet wprosł 
uniemożliwia racjonalne administro- 
wanie Państwem w zakresie wielu 
ważkich dziedzin życia publicznego, 

nie wyłączając dziedziny tak donio- 
słej dla Państwa, jaką jest zapewnie- 

nie mu najlepszych warunków obron- 
ści. Ustawodawstwo bowiem kła- 

gminy wiejskie, bez oglądania 
się na istnienie ogromnych wśród 
nich odrębności ustrojowych wiele 
zadań z zakresu administracji rządo- 
wej, zadań t. zw. zleconych, których 

należyte wykonanie jest nieodzow- 
nym warunkiem sprawności w funk- 
cjonowaniu administracji państwowej. 

    

   

  

Zwolennicy utrzymania dotychcza 
sowych gmin jednostkowych. spełnia - 
jących jakoby postułat samorządu, o- 
partego na najbardziej naturalnych 
podstawach, samorządu w najczyst- 
szej jego formie, pragną widzieć odrę- 
bny aparat wykonawczy władz rzą 
dowych, odrębne okręgi administra- 
cyjne na wsi.z urzędnikami państwo- 
wymi na czele. Zwolennicy takiej kon 
cepcji zapominają o tem, że Państwo 
włączyło gminę wiejską do organiza- 
cji władz państwowych, jako najniż- 
szą jednostkę terytorjalną Państwa. 
a organa wykonawcze gminy wiej- 
skiej, jako najniższy szczebel państwo 
wej machiny administracyjnej, dła- 
tego, ażeby nadać jej na najniższym 
stopniu organizacyjnym najprostszą 
i najbardziej ekonomiczną strukturę. 
Łącząc w ręku przełożonego gminy 
obok czynności wykonawczych same 
rządu gminnego szereg czynności po- 
mocniczych, przygotowawczych i wy- 
konawczych z zakresu administrac 
rządowej, państwo pragnęło zbliżyć 

ludność do władz rządowych przez o 
sobę, cieszącą się jej zaufaniem i u- 
niknąć biurokratycznej rozbudowy 
władz na terenie wsi, gdyż wielora 
kość organów rządowych i samorzą- 
dowych byłaby uciążliwszą dla miesz- 
kańców i podniosłaby ogólne koszty 
administracji państwowej. wsparte 
przecież o jedną i tę samą kieszeń pła- 
tnika. 

  

Znajdujący się już w końcowej 
fazłe prac Ministerstwa Spraw Wew- 
nętrznych projekt ustawy o częścio- 

wej zmianie ustroju samorządu tery- 
torjalnego wysuwa zagadnienie jed- 
nolitej gminy wiejskiej na czoło naj- 
bliższych reform w ustroju samor 
du i usiłuje rozwiązać je w sposóh 
najbardziej życiowy i praktyczny 
Projekt wprawdzie z pośród dwóch 
typów gminy jskiej wybiera jako 
typ unifikacyjny gminę zbiorową, to 
jednak nie czyni z niej niewzruszone- 
go kanonu. Według postanowień pro- 
jęktu ustawy obszar gminy wiejskiej 
musi wiązać ludność miejscową współ 
nością ogólnych interesów, wspólnotą 
spraw publicznych, a z drugiej strony 
obszar ten musi stwarzać warunki, 
któreby zapewniały gminie odpowie- 
dnie środki intelektualne i materja!- 
ne do wypełnienia sumy zadań  pu- 
blicznych, jakie ciążą na gminie wiej- 
skiej. Projekt ustawy nie przekreśla 
samorządu wioski na obszarze woje- 
wództwa, gdzie dotychczas istnieje 
tylko gmina jednowioskowa, pozo- 

stawia jej w dalszym ciągu zarząd 
majątkiem i ogólnemi sprawami, v 
nikającemi z sąsiedzkiego współży- 
cia, utrzymując samorząd wsi w po- 
staci gromady. Projekt ustawy nie na- 
rzuca dzielnicom Państwa, gdzie 151- 
nieje gmina jednowioskowa, gminy 
zbiorowej, nie daje w żadnym prze 

pisie takiego określenia, realizuje tv!- 
ko postulat gminy gospodarczo  si!- 
nej i stanowiącej najbardziej natu 
ralny zasięg dla jej działalności sa- 
morządowej. 

Gmina zbiorowa według projekta 
ustawy nie jest dogmatem. ani dok- 

  

   
  

            

tryną i zdarzyć się może, że duża wieś 
lub osada, zasobna w dostateczne 

środki finansowe zatrzyma  dotych- 
czasową formę gminy jednowiosko- 
wej. Przepisy projektu pozwalają ró- 
wnież na pozostawienie gmin  jedno- 
wioskowych tam, gdzie warunki ge- 
ograficzne np. w miejscowościach gór- 
skich, nie pozwolą na ich łączenie. 
Poza tem przy łączeniu gmin jedno 
wioskowych w gminy zbiorowe, na co 
przewidziany jest czas dłuższy, powo- 

łane będzie do współpracy miejsco- 
we społeczeństwo, którego głos bę- 
dzie wysłuchany i rozważony. 

B. T. 
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Sowiecko estońskie rokowania o pakt 
nieagresii. 

TALLIN. 15.1. (Pat.) Prasa donosi 
z kół urzędowych, że rokowania so- 
wiecko-estońskie w sprawie paktu o 
nieagresji będą prowadzone w Mosk- 

wie. Estoński projekt paktu został 
przedstawiony w Narkomindiele przez 
posła estońskiego w Moskwie Selja- 
mę. 

  

Przed konferencją lozańską. 
Uwagi rzadu W. Brytanii. 

GENEWA 15. I. Pat. -— Sekretar- 
jat Ligi Narodów ogłasza uwagi rządu 
Wielkiej Brytanji o raporcie eksper- 
tów w sprawie gospodarczych porozu- 
mień europejskich. 

Rząd brytyjski wypowiada się prze 
ciw układom preferencyjnym, jako 
sprzecznym z klauzulą największego 
uprzywilejowania. Nieznaczne daw- 
niejsze odchylenia od tej klauzuli, 
która pozwala na zawarcie układów 
specjalnych między państwami, zwią- 
zanemi węzłami politycznemi, nie sta- 

  

nowią precedensu. pozwalającego ja- 
kiejkolwiek grupie państw na zawar- 
cie analogicznych układów. Rząd bry- 
tyjski wypowiada dałej opinję, że 
główną przyczyną kryzysu jest spa- 
dek cen, a jedynym środkiem, mogą- 
cym zaradzić temu spadkowi jest ad- 
powiednia akcja ze strony państw, 
które nagromadziły anormalne zapa- 
sy złota. Pozałem zdaniem Anglji, u- 
regulowanie długów minędzy państwa 
wych jest jednym z warunków przy- 
wrócenia zaufania. 

Stanowisko Anglii I Francji. 
LONDYN. 15.1. (Pat.) „Daily Te- 

legraph* stwierdzając, że przypisywa- 
ne inspiracji Mussoliniego artykuły 
„Popolo d'Italia" wywarły w Londy- 
nie wrażenie, podkreśla również z po- 
wołaniem się na wiarogodne źródła, 

że rząd brytyjski pragnie ograniczyć 
konterencję lozańską wyłącznie do 

kwestji reparacyj. Rząd brytyjski u- 
chyliłby się od dyskusji w sprawie 
długów wojennych bez udziału Ame- 
ryki i nie okazałby sympatji dla wy- 
suniętej w powyższych artykułach 

  

    

  

wspólnej akcji ligi dłużników euro- 
pejskich wobec Ameryki. 

W tych warunkach nie naleź 
czekiwać, aby konferencja lozańska 
mogła potrwać dłużej, niż tydzień. 
Dziennik podaje, jakoby premjer La 
val podkreślić miał wobec niektórych 
ambasadorów w Paryżu, że Francja 
weźmie udział w konferencji lozań- 
skiej tylko wtedy. jeżeli osiągnie 
przedtem porozumienie z Wielką 
Brytanją i Niemeami. 

©- 

  

    

  

  

Akcja przeciwko reparaciom. 
BERLIN, 15. 1. (Pat). — Związek prze- 

mysłu niemieckiego na posiedzeniu w dn. 15 
b. m. uehwalił rezolucję, domagającą się zu- 
pełnega skreślenia spłat reparacyjnych. Re- 

czw © 

Sowiety 
rumuński projekt 

zołueja podkreśla, że wszelkie próby utrzy- 
mania systemu spłat politycznych doprowa- 
dzić muszą do katastrety nietylko Niemiec, 
leez i całego świata. 

  

odrzuciły 
paktu o nieagresji. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Z Bukaresztu donoszą, że podczas 

rokowań ryskich delegacja sowiecka 
odrzuciła rumuński projekt paktu o 
nieagresji wysuwając sprawę Besara- 
bji. Według tegoż doniesienia Sowiety 
skłonne są przekazać sprawę Besara- 

  

   

bji konferencji międzynarodowej. 
Granie obecnej Ramunji Sowiety u- 
znać nie chcą. 

W Rumunji traktują to jako me- 
ment taktyczny zmierzający do prze- 
dłużenia rokowań. ` 

Udaremnienie zamachu 
na min. Spr. wewn. Austrji. 
  WIEDEŃ, 15. I. (Pat). Wskutek donie- 

sienia narodowych socjalistów aresztowano 
w Graeu hczrobotnego kelnera Urlepa za 

    

ujawnienie zamiaru zastrzelenia ministra 
spraw wewnętrznych Wincklera. . 
Aresztowany iadczył, że pozwolił so- 

bie jedynie na zażartowanie z narodowych 
socjalistów. Twierdzenie to jednek jest sprze 

ezne z wynikami dochodzeń, jak również z 
zeznaniami, dotyczącemi podejrzenia zachę- 
eania Urlepa do zbrodni przez jego dwóch 
towarzyszy, również bezrobotnych. Wszyst- 
kich trzech odstawione do sadu krajowego. 
Zaznaczyć należy, że w dniu 11 stycznia mi- 
nister Winekler bawił w Graeu. 

Dzieło Heimwehry? 
WIEDEŃ, 15. I. (Pat), — W sprawie pla- 

nowanego w Gracu zamachu na ministra 
spraw wewnętrznych Wineklera dzienniki 
wieczerne donoszą: Minister spraw wewnęt- 
rznych Wjnekler zasiada w gabinecie z ra- 
mienia stronnietwa Związku Chłopskiego. 
Min. Winekler jest znienawidzony przez 
Heimwehrę, która jego wystąpieniu przypi- 
suje nieudanie się zamachu stanu w dniu 
13 września ub. r. Na tem tle miał powstać 
w Gracu plan zamordowania ministra Wine- 

klera. Policja aresztowała 40 ezłonków Heim- 
wehry i odstawiła ich de aresztu. Według 
relacyj dzienników, w poniedziałek zjawił 
się w lokalu stronnictwa narodowych socja- 
listów członek Heimwehry Urłep Wilhelm i 
zażądał od obecnych tam członków rewol- 
weru, ponieważ — jak oświadezył — ma za- 
miar zastrzelić ministra Winckiera, który ba 
wił w Gracu. Narodowi socjaliści odmówili 
jego żądaniu i zawiadomili polieję © zamje- 
rzenym zamachu. 

Na Dalekim Wschodzie. 
Wycięcie oddziału japońskiego. 

CZIN-CZOU 15.1. Pat. — Oddział 
32 żołnierzy japońskich, którzy es- 
kortowali transport żywności, został 
wyeięty w pień wpobilżu Czin-Hsi 
przez bandytów, którzy trupy spalili 
celem zatarcia Śladów. Oddział ten 

powracał po dostarczeniu transporta 
żywności szwadronowi kawałerji ja- 
pońskiej, który również poniósł przed 
kiłkoma dniami ciężkie straty w wa'- 
ее z bandytami. 

Bunt pułku chińskich wojsk rządowych. 
MOSKWA, 15. L (Pat). — Z Pekinu do- 

noszą, że 9 pułk wojsk rządowych z powodu 
niewypłacenia mu żołdu przeszedł na stronę 

komunistów chińskieh i współnie z nimi ob- 
sadził miasto Tu-Czoa w prowjneji Szen-Si. 

Konferencja ambasadora 
Skirmunta z min. Simonem. 

LONDYN. 15.1. (Pat.j Ambasador 
Skirmunt odbył dłuższą rozmowę z 
ministrem spraw zagranicznych  Si- 
monem, z którym omawiał aktualne 
zagadnienia międzynarodowe w zwią- 
zku ze zbliżającemi się konferencja- 
mi w Lozannie i Genewie, 

Mussolini za anulowaniem 
długów wojennych. 

BERLIN. 15.1. (Pat.) Prasa nie- 
miecka omawia z żywem zadowole 
niem drugi zkolei artykuł ..Popoło 
dltalia“ w sprawie długów wojen- 
nych, przypisując -go-również Musso- 
liniemu. W podkreśleniu autora, że 
Europa powinna zacząć od anułowa- 
nia wzajemnych długów wojennych. 
„Vossische Ztę.'* dopatruje się tezy, 
która po podróży Grandiego do Ame 
ryki niejednokrołnie już wysuwana 
była ze strony italskiej. 

Koniec reparacyj? 
LONDYN, 15. 1. (Pat). Znakomity an- 

i ekonomista prof. Keynes ogłasza w 
zym numerze tygodnika .N 

" znamjenny artykuł pod ty 
cyj?'. Autor pisze między 

Nadeszła chwila działunia dle 
stanu Świata. Aczkolwiek jest teoretyc 
słuszne, że syt ja obecnie wytworzona jes 
rezultatem - c > kompleksu wydarzeń, 
wśród których reparacje i długi wojenne są 
tylko szczegółem, to proste rozumowanie nie 
może iść tą drogą, lecz pójdzie drogą upro- 
szczenia faktów, żądając zmiany te co 

się być w obrębie możliwości naj- 
szem do wykonania. Keynes, wystę- 

pując gorąco za zniesieniem reparacyj i dłu- 
gów wojennych, uważa że w tym zdecydowa 

a powinna jść zdecydowa- 
jednak, że nie u by sytu 

już w tym lub n. pnym mie- 
siącu w Lozannie do ostatecznego porozu- 

i s i naturalny bieg wydarzeń 
wciąż jeszcze czynią swoje nie należy im 
przeszkadzać. Tak sję składa, — podkreśla 
Keynes — że odroczenie na czas krótki jest 
stosunkowo łatwe, gdyż Niemcy powinny 
rozpocząć wypłatę 15 lipca, ale długi wojen- 
ne wobec Ameryki płatne są 15 grudnia. 
Wobec tego możliwe jest przedłużenie Niem 
com moratorjum na dalszych 5 miesięcy, bez 
naruszenia naszej własnej pozycji wobec A- 
meryki Decyzje. jakje prawdopodobnie po- 

;dą w Lozannie, mogą wobec tego 
ę: 1) w obietnicy sojuszników u- 

czynienia Niemcom w ciągu roku bieżącego 
dokładnej prostej propozycji definitywnego 
skreślenja zobowiązań Niemiec, 2) w porozu- 
mieniu się co do tego, by w ciągu dalszych 
6 xniesięcy badać rozwój kryzysu gospodar- 
czego, zanim propozycja ostatecznie zosta- 
nie uczyniona, 3) w przedłużeniu morator- 
jum dla Niemiec do 15 grudnia i odrocze- 

niu konferencjj lozańskiej na 6 miesięcy. 

Wobec autorytetu prof. Keyne 
uważać artykuł powyższy za M 
gospodarczo uświadomionych kó: 
tem bardziej, że według wiadomości z wiaro 
godnych źródeł, gabinet brytyjski poważnie 
traktuje przyjęcie powyższych trzech dezy- 
deratów jako wytycznej linji delegacji bry- 

kiej w Lozannie. yi 

Z Sejmu Śląskiego. 
KATOWICE, 15. 1. (Pat). — Na piątko- 

wem posiedzeniu Sejmu Śląskiego uchwalo- 
no wniosek w sprawie utworzenia specjal- 
nej komisji poselskiej dła ustalenia kwot, 
należnych skarbowi Śląskiemu od skarbu 
państwa. Klub N. Ch. Z. Pr. głosował prze- 
ciw wnioskowj ze względu na jego nierze- 
czową formę. Następnie, po referacie posła 
Sikory, przyjęto rezolucję, domagającą się 
zwolnienia tych mężatek, zatrudnionych w 
urzędach Śląskich i państwowych na Śląsku, 
których mężowie posiadają posady, Dalej 1z- 
ba uchwaliła projekt ustawy w sprawie or- 
ganizacji giełdy zbożowej w Katowicach, po- 
czem przyjęła budżet wojewódzkiego. fundu- 
szu drogowego na rok 1931-32. Następne po- 
siedaenie Sejmu odbędzie się 22 b. m., na 
którem wojewoda Grażyński uzasadni. bud- 
żet województwa Śląskiego na rok 1432-33. 
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P. premjer Prystor na Zamku 
Tel. od wł: kor. z Warszawy. 

W dniu dzisiejszym w godzinach 
przedpołudniowych premjer Prystor 
udał się na Zamek, gdzie złożył P. 
Prezydentowi sprawozdanie z bieżą- 
cych prac rządowych. 

Następnie odbyło się posiedzenie 
Rady Ministrów pod przewodnictwem 
P. premjera Prystora, na ktėrem о- 
statecznie ustalono projekt ustawy sa- 
morządowej. W sobotę lub poniedzia- 
łek będzie ona przesłana do Sejmu. 

Delegacja polska do Genewy 

Teł. od wł. kor. z 

Delegacja polska na styczniową 
sesję Rady Ligi Narodów wyjeżdża do 
Genewy w dniu 23 b. m. 

Na czele delegacji stoi p. min. Za- 
leski, pozatem w skład jej wchodzą: 
stały delegat polski przy Lidze Naro- 
dów min. Sokal, dyr. gabin. ministra 
spraw zagarn. Szumlakowski, radca 
ambasady polskiej w Paryżu  Mil- 
sztejn, naczeln. wydz. ustrojów mię- 
dzynarodowych Raczyński, kierownix 
biura prac przygytywawczych do kan. 
ferencji rozbrojeniowej Komarnicki, 
oraz komisarz gen. Rzplitej w Gdań- 
sku Strasburger. 

Delegacja polska na konferencję 
rozbrojeniową, jak się dowiadujemy, 
będzie mianowana w najbliższych 
dniach. 

Otwarcie opery natrafia 
na przeszkody. 

WARSZAWA. 15.1. (Pat.) Jak do- 
noszą pisma, ponowne otwarcie opery 
natrafia na nieprzewidzianą przeszko- 
dę. Jest nią nieustępliwe stanowisko 
zespołu technicznego, który wysunął 
niemożliwe w obecnych warunkach da 
przyjęcia postulaty natury finanso- 
wej. 

31.927.773 mieszkańców 
w Palsce, 

Warszawy. 

Biuro powszechnych spisów przy 
Głównym Urzędzie Statystycznym о- 
praeowało już ogólne wyniki drugiego 
powszechnego spisu ludności. 

Według obliczeń tych, ogólna liez- 
ba ludności w. Polsce wynosi 
31.927.773 osób; w porównaniu ze 
stanem z roku 1921, liczba ludnošei 

wzrosła o 5.069.581 mieczkańeów, ca 
stanowi wzrost © 18,8 proe. 

Liczba ludności w poszczególnych 
województwach przedstawia się nastę 
pująco: woj. warszawskie 2.532.528 
(wzrest w porównaniu z rokiem 1921 

0 197 proc.j. lubelskie 2.468.391 
(wzrost e 18,3 proe.), białostockie 
1.640.374 (wzrost o 26,7 proe.), wi- 
leńskie 1.272.851 (wzrost o 26,9 proe.), 
nowogródzkie 1.054.846 (wzrost © 
31,1 proe.), poleskie 1.133.398 (wzrost. 
© 51,6 proe.), wołyńskie 2.081.591 
(wzrost © 32.6 proe.), poznańskie 
2.112.871 (wzrost o 7,4 proe.), pomor- 
skie 1.086.144 (wzrost o 16,1 proe.). 
śląskie 1.298.851 (wzrost o 15,5 proe.), 
krakowskie  2.297.027 (wzrost © 
15.3  proc.), lwowskie  3.127.138 
(wzrost o 12.1 proe.), stanisławowskie 
1.475.954 (wzrost o 16,9 proe.), tar- 
nopolskie 1.593.574 (wzrost 6 115 
proc.), łódzkie 2.632.434 (wzrost o 
16.9 proe.), kieleckie 2.935.680 (wzrosł 
e 15.8 prae.). 

Międzynar. Związek żeglugi 
powietrznej [B 

PARYŻ 15.1. Pat. — W dniu 15 
bm. rano rozpoczęły się obrady nad- 
zwyczajne konferencji międzynaro- 
dowego związku żegługi powietrznej, 
w której biorą udział przedstawiciełe 
23 państw. Delegatem Polski na kon- 
ferencję jest mjr. Bohdan Kwieciński. 
Związek przyznał złoty medal dr. Ee- 
kenerowi za podróże, odbyte „Zeppe- 
linem'* do Ameryki Północnej i Połu- 
dniowej. Pozatem przyznano również 
złoty medal włoskiemu ministrowi bo- 
tnictwa gen. Balbo. 

Demonstracja kobiet. 

PARYŻ 15.1. Pat. — Podczas gło- 
sowania przy wyborze prezydenta Śe- 
natu w chwili, gdy senatorzy podcho- 
dzili do urn wyborczych cełem odda- 
nia głosów, jedna z kobiet na galerji 
zaczęła głośno domagać się postawic- 
nia na porządku dziennym projektu 
ustawy, dotyczącej głosowania kobivt. 
Równocześnie zrzucono na członków 
senatu ulotki z napisem: „Cełem znie- 
sienia wojny, cełem zwalczenia dro- 
żyzny — kobieta musi głosować”.
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Przyszłość Europy. 
Były przemjer francuski, Józef Ca- 

dilaux, ogłosił w wydawanem przez 
jego grupę polityczną piśmie „Le Ca- 
pitał*, obszerny artykuł na temal 
kryzysu. Artykuł ten zwrócił uwagę 
nietyle ze względu na analizę przy 
czyn kryzysu, opis jego przebiegu i 
perspektywy przyszłości, ile z racji 
oryginałnych konkluzyj, jakie autor 
wysnuwa ze swych argumentów. 

Caillaux twierdzi na samym po- 
czątku, iż najistotniejszemi przyczy- 
nami kryzysu są: rozwój niesłychany 
nauki i techniki, oraz niepohamowa- 
ny w ostatniem stułeciu (mowa o Eu- 
ropie) przyrost ludności. W r. 1810 
liczba mieszkańców na całej kuli 
ziemskiej wynosiła tylko 680 miljo- 
nów, w r. 1913 wzrosła do 1.750 milj. 
czyli że wzrosła w ciągu jednego stu- 
łecia więcej niż dwukrotnie. 

A Europa? W r. 1810 na tym ma- 
łym przylądku kontynentu azjatyc- 
kiego liczba mieszkańców sięgała tył- 
ko 180 miljonów, w r. zaś 19138 wy- 
nosiła już 450 miljonów. Jak wytłu- 
maczyć sobie ten nagły skok? Jako 
główną przyczynę podobnego przyro- 
stu ludności uważa Caillaux narodzi- 
ny i rozwój wielkiego przemysłu. 

„Europa. oświadczył po wojni: 
świałowej prezydent Hoover; w cza- 
sie gdy pełnił obowiązki dyrektora 
żywnościowego, liczy o 100 miljonów 

„kańców więcej, niż może ich 

  

  

     

   

   

    

wyżywić”. Sto miljonów ludzi, którzy, 
jak twierdzi z swej strony Caillaux, 
mogą Žv ją jeszcze tylko z tego, 

  

co daje nie gleba, lecz podglebie, pod- 
ziemia. Pierwszym produktem pod- 
glebia, który dał impuls rozwojowi 
wielkiego przemysłu w Europie, był 
—węgiel. Naokoło zagłębi węglowych 
skupiły się wiełkie osady i miasta 
fabryczne, wyrosła jak z pod ziemi 
ludność. I ludność ta rosła a rosła 
w miarę wzrostu przemysłu, gdyż 
ciągły jego rozwój i zapotrzebowanie 
rąk roboczych zapewniało pracę i u- 
trzymanie wszystkim, którzy na świat 
ten przychodzili. A jednocześnie Eu- 
ropa sprawowała monopol faktyczny 
nauki, przemysłu i techniki na obsza- 
rze świata. * 

Można jednak było przewidzieć 
zgóry, pisze Caillaux, że monopoli- 
styczne przywileje Europy nie będą 
trwały wiecznie, że inne kontynenty 

się do życia i zechcą zczasem 
na tę samą drogę. Transforma- 

cja ta odbyłaby się może w sposób ła- 
godny, na drodze powolnej, stopnio- 
wej ewolucji naturalnej, gdyby nie 
dramat wojny światowej, który prze- 

  

   

ciągnąwszy się niesłychanie długo, 

zrewołucjonizował naturalny bieg 
rzeczy. Konsumenci Europy, pozba- 
wieni nagle swego dostawcy i fabry- 
kanta, musieli improwizować produk - 
cję na rachunek własny i stworzyli 

szereg gałęzi przemysłu, które wyro- 

sły jako konkurenci Europy. 

Wei sytuacji Europa powinna 
była dostosować się do nowej zupełnie 
konjunktury, rozumieć swą obecną 
małość, obliczyć się ze swemi siłami 
i możliwościami eksportowemi, a prze 
ło jednocząc się, ograniczyć zarazem 
swą produkcję przemysłową. Tymcza- 
sem stało się i dzieje się wprost prze- 
ciwnie; Europę poprzecinały mury 
celne, nowe przemysły, sztucznie u- 
tzymywane wyrastały z pod ziemi; 
każdy kraj chce być samowystareza! 
nym i w rezultacie wszystkie wysiłki 
opanowania kryzysu są wręcz pezce- 
lowe. Swobodny ruch towarów i lu- 
dzi ustał w Europie prawie zupełnie. 

        

W tych warunkach bezrobocie rośnie . 
i rosnąć musi. Trudno nie być pesy- 
mistą, konkluduje Caillaux, w tych 
warunkach. 

„Ale, ciągnie on, wydaje mi się 
iż jest jeszcze możliwość uniknięcia 
katastrofy: przed naszą bramą leży 
Afryka!" Czarny kontynent może po- 
mieścić cały nadmiar ludności euro- 

pejskiej, może wyżywić trzy razy tyłe 
ludzi, ile ich dzisiaj posiada, a od 
Europy dzieli go tylko kawał morza. 

„Rzućmy Azję, bierzmy Afrykę" 
pisał 25 lat temu Onesime Recłus, 
przewidując jakgdyby rozwój wyda- 
rzeń. Obecnie, gdy przeludniona Azja 
budzi się do życia pod hasłem „Azja 
dla Azjatów”, niezmierzone przestrze- 
nie Afryki, gdzie króluje jeszcze pust- 
ka i bezludzie. otwierają się dla przed 
siębiorczości i inicjatywy europej- 
skiej. Ten jeden jeszcze kontynent 
może być ucieczką i rezerwą dla Eu- 
ropy, kontynent niezależny od Stanów 
Zjednoczonych i ich wpływów finan. 
sowych, zarówno jak i od wpływów 

Rosji, orjentującej się na wschód. 
Tyłe Caillaux o nowej koncepcji 

opanowania kryzysu. E. T: 

Znaczna zwyżka funta 
szterlinga. 

LONDYN, 15. 1. (Pat). — Na giełdzie 
piątkowej zaznaczyła się znaczna zwyżka 
funta szterlinga. Kurs funta osiągnął wyso- 
kość, nienotowana od dnia 30 września r. 
ub. Notowane Amsterdam 8.71 i uół, Paryż 
89,12, Zurych 17,93 i pół, Berlin 14,73, No- 
wy York 3,50, Wzmiankowana zwyżka funta 
szteriinga żywo jest komentowana przez Ci 
ty. W niu 15 b, m. zapotrzebowanie na funt 
silnie zwrosło, w szczególności przez państ- 
wa kontynentu europejskiego. Fakt ten ko- 
mentują jako przyczynę zwyżki. Pozatem 
City doszukuje się przyczyny w optymistycz- 
nych nastrojach w kwestji możliwości doj- 
šela do porozumienia w sprawach reparacyj. 

Ożywienie na giełdzie 
paryskiej. 

PARYŻ, 15. 1. (Pat). — Prasa francuska 
poświęca długie komentarze ostatnim wy- 
padkom na giełdzie paryskiej, gdzie panuje 
wiełkie ożywienie. Tendencja zwyżkowa sta 
le wzrasta. Wczoraj Syndykat maklerów mu- 

siał  interwenjowa celem zahamowania 
zwyżki njektórych papierów, bowiem nie- 
które z nich podsk nagłe o 50, 100, 
200, 500, 700, a nawet 3.500 punktów. Jest 
to zjawisko nie widziane od kilku lat. Obok 
przyczyn natury czysto spekułacyjnej prasa 

          

  

   

  

  
przytacza inne, poważniejszć. 

„L'Intransigeant* donosi o poczynieniu 
większych zakupów francuskich papierów 
przez kapitalistów niemieckich w związku z 
pogłoskami o inflacji marki niemieckiej. 
Fakt ten jest pewną wskazówką, a może na- 
wet wyjaśnieniem osłatniej haussy. Ktokoł- 
wiek mówi o infłacji — pisze dziennik — 
mówi tem samem o dewaluacji pieniądza, a 
skoro pieniądz ma być zdewałuowany, by 
uniknąć strat, umieszcza się pienjądze w pa- 

pierach wartościowych francuskich, które 
automatycznie idą w górę. 

Inne dzienniki rozpisują się o pewnym 
syndykacie międzynarodowym, nje podńjąc 
jego zwy, który dotychczas pracował prze 
ciwko zwyżce, a obecnie rozwija energiczną 
akcję w kierunku haussy. Dzienniki poda- 
ją że zmiana stanowiska syndykatu może 

być spowodowana informacjami, dotyczące- 
mi polityki inflacy jnej, w której Stany Zje- 
dnoczone zdają się być silnie zaangażowane. 
Zdaniem innych jeszcze dzienników, możli 
we jest, że zwyżka została spowodowana 
przez spadek tendencji do tezauryzacji, co 
od szeregu miesięcy pozbawiało rynki Pie- 
niężne, nietylko „we Francji, ale także pra- 
wie we wszystkich krajach europejskich ich 

  

   

      

  

normalnej funkcji. j 

Skazanie žony Gandhiego. 
BOMBAY, 15. I. (Pat). — Aresztowana 

parę dni tem użona Gandhiego została Skaza 

na na 6 tygodni więzienia. 

Eksplozja. 
MARSYLJA, 15. I. (Pat). — W siedzibie 

byłych kombatantów foszystowskjch w Au- 
bagne nastąpiła eksplozja. Dwie osoby 0d- 
niosły rany. Szkody materjalne znaczne. Are 
sztowano dwie osoby. 

Ofiary orkanu. 
NOWY YORK, 15. I. (Pat). askutek 

szalejącego tornada w okręgu Trenton Zai- 
walił dom mieszkalny z rodziną, składa- 
jącą się z 10 osób. — Wszysey 10 ponieśli 
śmierć. 

I Węge i kok 
górnoś ląski 

|: DELL: | 

    

Listy z Warszawy. 
Tanie a drogie. Żywotne przeżytki. — Degradacja pana domu. - Ziekcewa- 

żone tradycje. — Niekryzysowy Syiwester. — Jeszcze jedna nadprodukcja. 

„Życzenie to wogóle rzecz tania, 
nic nie kosztująca* — zapewnia pe- 
wien myśliciel warszawski, naduż 
wający stanowczo cierpliwości papie- 
ru gazetowego. Bo jeżeli życzenia są 
rzeczą tanią, to z jakiej racji tak dro- 
go kosztują? 

  

Sprobujcie nie zapłacić za życze- 
mia noworoczne panu dozorcy, pa- 
nom listonoszom, paniom roznosicie|- 
kom gazet, panom woźnym różnych 
<łokuczliwych instytucyj, oraz całemu 
szeregowi innych nieproszonych go05- 
<i, a steroryzują człowieka gratula- 
<jami, od których skóra ścierpnie. 
W dzisiejszych ciężkich czasach na 

S można robić oszczędno 
: palić najtańsze kapustosy, jadać 

w Aeiorzedwoć garkuchniach, wy- 
rzekać się teatru, kina, kawiarni, trzy 
rxzy nicować jeden garnitur; ale luk- 
susu życzeń noworocznych uniknąć 
niepodobna. Choćbyś był zredukowa- 
ny, wszechstronnie przez. komornika 
pisany i zagrożony przeprowadzką 

do magistrackich „blaszanek“ — nic 
ci nie pomože — plač. 

I za co? Kto dziš wierzy w mini- 
malną bodaj skuteczność złych czy 
dobrych życzeń? Były czasy, kiedy tu- 
dzono się, że mają one jakąś magicz- 
ną siłę, taką samą mniej więcej, jak 
uroki, klątwy, spojrzenia. Lecz w dzi- 
siejszym zmaterjalizowanym świecie 
wszystko to złożono do lamusa za- 
bobonów i przeżytków. Ale... 

Ale rzecz właśnie najciekawsza, 
że nic nie ma tak długiego żywota, 
jak przeżytki.Cześć Kolady dawno za- 
marła, a mimo to imię bożyszcza da- 
lej pokutuje w mowie, pieśni i obrzę- 
dach. Jednem z takich pojęć —przeżyt- 
ków jest również tytuł „głowy rodzi- 
ny*, który przy ostatnim spisie lud- 
ności wywoływał dość liczne scysje 
i nieporozumienia. Tu i owdzie pra- 
cująca małżonka bezrobotnego „pana 
domu“ podnosiła protest. „Co za gło- 
wa, jaka głowa? Tu wszystko na mo- 
jej głowie, nie na jego * 

   

  

43 plenarne posiedzenie Seimu. 
Manifestacje przeciwko wyrokowi sądu. 

(Telef. od własn. kor. z Warszawy) 
Na wstępie dzisiejszego posiedzenia Sei- 

mu posłowie opozycj; łewicowej zgotowali 
na cześć wekodzących na salę posłów Du- 
bois i Liebermana hatašliwą owację. P. Lie- 
bermau po dłuższym czasie ponownie za- 
siadł w pierwszym rzędzie ław soejalistycz- 
nych. Owacja ta nosiła charakter manifesta- 
cji przeciwko wyrokow; Sądu Okręgowego. 
Po paru chwilach owacja ta zakończyła się 
niezbyt wiełkiem powodzeniem, bowiem nie 
wywołała większego wrażenia. 

Równocześnie w dniu dzisiejszym klub 
РР 5. ; Stronnietwo Ludowe powzięły uch- 
wały skierowane przeciwko wyrokowi Sądu, 
co jest rzeczą z punktu widzenia kodeksu 
karnego niedopuszczalną. 

Pod koniec dzisiejszego posiedzenia Sej- 

mu kluby PPS. Narodowy, Stronnictwa Lu- 
dowego, Ch. D. i N. P. R. zgłosiły wniosek 
0 wyrażenie votum njeufności rządowi. Do 
wniosku tego dełączono obszerne możywy, w 
których autorzy jego atakują w sposób bar- 
dzo gwałtowny Sąd powołując się na prze- 
wód sądowy w niedawnym procesie Centro- 
lewu. — Oczywiście wniosek ten, który bę- 
dzie postawiony na porządku dziennym naj- 
bliższego posiedzenia Sejmu, nie ma żadnych 
szans powodzenia. Zdają sobje z tego spra- 
wę wnioskodawey, ale kieruje nimi inny 
cel, chcą bowiem spowodować dyskusję po- 
fttyczną na pienum Sejmu. 

Jak utrzymają w kołach sejmowych, о- 
pozycja ma zamiar zgłaszać takie wnioski 
częściej. 

Uchwalenie szeregu ważnych ustaw 
wojskowych. 

WARSZAWA. 15.I. (Pat.) Sprawozdanie z 
43-go plenarnego posiedzenia Sejmu. Na wstę- 
pie Sejm uznał mandaty posłów Gustawa 
Millera i Ferdynanda Tkaczyka z Frakcji 
Komunistycznej, którzy bez usprawiediwienia 
nie uczestniczyli w 15 kolejnych posiedze- 
niach Sejmu, za wygasłe. 

Zkolei Izba przystąpiła do porządku dzien- 
nego. Pos Snopczyński (BB) zreferował no- 
welę do ustawy o kodeksie karnym wojsko- 
wym, uzasadnioną tem, że ustawa, ustalając 
wypadki, w jakich wojskowi w rezerwie tra- 
cą stopień wojskowy w związku ze skaza- 

niem karną-sądowem, podawała kryterja je- 
dynie w odniesieniu do byłych zaborów pru- 
skiego i austrjackiego, pomijając rosyjski 
Stwarzało to nierówność, którą nowela usu- 
wa. Projekt noweli przyjęto en bloc w 2-m 
i 3-m czytaniu 

Następnie pos. Snopczyūski zreferowal no- 
wełę do rozporządzenia Rady Ministrów z 
roku 1925 w sprawie wprowadzenia w życie 
ustawy wojskowego postępowania karnego. 
Nowelizacja jest konieczna, gdyż przepis art. 
63 pomija osoby, wymienione w innym artv- 
kule, które jednak na mocy rozkazu Naczel- 

Z komisji budżetowej. 
Budżet Min. Reform Roinych. 

WARSZAWA, 15. I. (Pat). — Na piątko- 
wem posjedzeniu sejmowej komisji budże- 

towej referent pos. $anojca omawiał budżet 
Ministerstwa Reform Rolnych. 

Referent podkreśla, że w roku bieżącym 
sprawa reformy rołnej weszła poniekąd w 
stan krytyczny z powodu braku środków 
'na wykonanie reformy. Dla rozwiązania te- 
go zagadnienia Ministerstwo wnosi do Sejmu 
ustawę o funduszu obrotowym reformy roł- 
nej, opierając jej wykonanie na możłiwoś- 
cjach finansowych włościaństwa. Jest to a- 
peł do rozsądku chłopskiego. Przechodząc 
do omówienia samego budżetu, mówca stwier 
dza, że dotacja skarbu państwa t. zw. fun- 
duszu obrotowego reformy rolnej prelimino- 
wana jest w sumie 3.295.200 zł. w czem na 
część meljoracyjną 1.025 tys. Cyfra ta zosta- 
je jednak podniesiona, a to z tego powodu, 
że prace meljoracyjne, które dotychczas by- 
ły rozrzucone w trzech ministerstwach, obec- 
nie zostaną skoncentrowane w Ministerstwie 
Reform Rolnych. Przenosj się więc. sumę 
480 tys. zł. z budżetu Min. Robót Pubłiez- 
nych oraz z Min. Rolnictwa. 'O tę więc kwo- 
tę dotacja rbu na fundusz obrotowy re- 
formy rolnej zwiększa się i wynosić będzie 

3.775.200 zł. 
Rząd obecny ma dobrą wolę prowadzić 

dalej prace reformy ustroju rolnego, Kieru- 
jąc się względami dobra ludności włoścjań- 
skiej. Wi konkluzji mówca zwraca się z a- 
pelem do Min. aby obciążenie gospodarstw 

        

rolnych rządowemi spłatami nie wynosiły 
więcej, jak 4 proc. Wyższego oprocentowania 
włoścjanin nie wytrzyma i dlatego koniecz- 
ne jest zrewidowanie sposobu udzielania 
kredytów przez Bank Rolny tak, aby stopa 
procentowa nie była wyższa od 4 proc. 

Po przemówieniu referenta zebrał głos 
min. reform rolnych Kozłowski. Min. stwier- 
dza, że w trzech kwartałach r. ub. scalono 
300.000 ha, a koszty scalenia znacznie się 
obniżyły, Wj r. ub. przeprowadzono meljo- 
racje w 2305 miejscowościach. Dalej poru- 
sza minister prace Banku Rołnego, i stwier- 
dza, że mimo kryzysu Bank stoi na moc- 
nych podstawach finansowych i daje racjo- 
nalną pomoc rolnictwu. Ogólna suma dłu- 
goterminowych kredytów Banku na 1 sty- 
cznia r. b. wynosi 733 miłjony zł. Kredytów 
krótkoterminowych udziełono do września 
r. ub. 50 milj. Razem stan ich wynosi 250 

milj. 

W. toku dyskusji na zarzuty odpowiadał 
minister Kozłowski. Pan minister m. in. za- 
trzymał się dłużej nad sprawą meljoracji 
Polesia, stwierdzając, że teren niskich tor- 
fów poleskich ma ogromną przyszłość rol- 
niczą. Wi głosowaniu komisja odrzuciła 

wniosek posła Chruckiego, ze względu jed- 
nak na to, że do łaski marszałkowskiej zło- 
żono szereg ustaw w sprawie reorganizacji 
Ministerstwa Reform Rolnych głosowanie 
nad budżetem odłożono. 

  

Briand waha się. 
PARYŻ. 15.1. (Pat.) . Prezydjum 

Rady Ministrów komunikuje: Prem- 
jer Laval odbył wczoraj po południu: 
długą rozmowę z p. Briandem, prze- 
pojoną tym samym duchem przyjaźni 
i zaufania, jaki stanowił dominującą 
cechę poprzednich rozmów. P. Laval 
i p. A. Briand rozpatrzyli przedew- 
szystkiem zagadnienia polityki zagra- 
nicznej, narzucające się obecnie opi- 
nji zarówno francuskiej, jak i Ś 
towej. Zastanawiali się oni głównie 
nad rołą Franeji w Łidze Narodów, 
P. Laval nalegał gorąco, jak zreszią 

  

czynił to przez cały €zas, na wagę, 
jaką przywiązuje ze względu na do- 
bro Francji i sprawę pokoju do cen- 
nej współpracy p. Brianda. P. „Briand 
raz jeszeze zaznaczył w swej odpo- 
wiedzi, jak bardzo jest wrażliwy na 
gorące nalegania p. Lavala. Oświad- 
czył wireszcie; że powierzył swym 
DENA w dziedzinie pra- 

wnej i dypłomatycznej opracowanie 
formy, w jakiej możnaby było brać 
w rachubę ewentualną jego współ- 

pracę. 

    

Laval — Paul-Boncour. 
PARYŻ. 15.1. (Pat.) Prezes Rady 

Ministrów Lavał miał dziś dłuższą 
rozmowę z senatorem Paul-Bancou- 

rem w sprawie konferencji rozbroje 

niowej. 

Doktór prawa — fałszerzem monet. 
BERLIN, 15. 1. (Pat), — Wielką sensa- 

cję wzbudziło tu aresztowanie fałszerzy mo- 
net, którymi okazałi się aator podręcźnika 
prawa mjędzynarodowego dr. Salabon oraz 

Fałszerze mieli puścić w obieg jego żona. 

ogółem ponad 3 tysiące funtów szterlingów, 
przeważnie na targach miejskieh. Pieniądze 
fałlszowano w piwniey luksusowej willi, za- 
mjeszkałej przez Salabonów. 

  

Silne lotnictwo to 

ŁR ZE RAWA ECON 

od dzic- 
postępy, 20- 

stała dziś przypieczętowana przez sto- 

Degradacja mężczyzny, 
siątków lat czyniąca 

sunki kryzysowe. Jużeśmy oswajali 
się z faktem, że coraz mniej rodzin 
opiera swój byt wyłącznie na zarob- 
kach ojca; że zarówno mąż, jak i żo 
na pracują poza domem. Ale obecnie 
ewolucja ta uczyniła skok dalszy, nie- 

spodziewany: na każdym kroku widzi 
się gospodarstwa, utrzymywane wy 
łącznie przez żony, które przestały 
liczyć na dochody mężów. 

'Tym sposobem faktyczna emane; 
pacją kobiet zdy stansowała wszyst 
swoje najśmiełsze programy. I jakże 
iu mówić, że wzgłędy ekonomiczne 
nie są główną sprężyną reform socjal- 
nych? 

A to usamodzielnienie niewiasty 
musi mieć dalsze następstwa. 

Oto np. stękają kupcy warszaw- 

sey na przerażający zastój w handłu 
przedświątecznym. Rzeczywiście, mii- 
nimalny był przedgwi zdkowy ruch 
w sklepach. Ożywił się on nieco do- 
piero na Sylwestra. 

Ale czy tyłko sam kryzys wpłynął 
na zmniejszenie obrotów handlo- 
wych? Wolno przypuszczać, że nic- 
tylko. Pani domu, wydająca swoje. 

        

potega Państwa! 

  

a nie mężowskie zarobki, umie odróż- 

niać rzeczy konieczne, od takich, bez 

których święta mogą się obejść. Jej 

wyrachowanie nie cofa się nawet przed 

zwalczaniem pewnych tradycyj. Ko- 
sztowniejsze stają się również i prze- 
starzałemi. Przychodzi to tem łatwi 
że kobieta pracująca robotnica. 
urzędniczka, lekarka — nie ma ani 
czasu, ani głowy do tak drobiazgo- 
wtgo zajmowania się gospodarstwen. 
jak to ongi byto ambicją pani domu. 

Gospodyni, która jeszcze w sam dzień 

24 grudnia musi na kilka godzin iść 

do biura, nie będzie się zabijała, żeby 
karmić gości strucłami własnego wy- 
pieku, siedmioma gatunkami ryb i 
innemi wigilijiemi delicjami. 
jedna — zamiast kołendować w ki 

ku rodzinnem — woli ponartować 

gdzie na swobodzie. 
To też w przeddzień tegorocznej 

Wilji pociągi do Zakopanego, do Kry- 
nicy odchodziły przepełnione. Wy 
dżała z Warszawy nietyłko młodzież, 
ale i sporo przedstawicielek niewies- 
ciej inteligencji pracującej. 

Wyglądało to na masową uciecz- 

kę przed kłopotami świątecznemi. 

Jednocześnie stanowiło uzupełniające 

wyjaśnienie, dlaczego sklepy Świecą 

  

  

          

nego Wodza mogą być poddane sądownictwu 
wojskowemu w czasie operacyj wojennych. 
Projekt tej ustawy przyjęto w 2-m i 3-m czy- 
taniu. 

Następnie pos. Snopczyński zdał sprawo- 
zdanie o noweli do ustawy wojskowego po- 
stępowania karnego. Chodzi tu między inne- 

mi o przystosowanie pewnych przepisów do 
obecnie obowiązujących wojskowych ustaw 
karnych materjalnych, które uległy zmianom 
przez wprowadzenie w życie w 1928 roku ko 
deksu karnego wojskowego, opartego na od. 
miennym systemie karnym, niż kodeks karny 
austrjacki, z którym ten przepis był zwią- 
zany, Projekt przyjęto w 2-m i 3-m czyta- 
niu. 

Pos Burda zreferował dalej projekt usta- 
wy o stocunkach prawnych w obszarach wa- 
rownych i rejonach umocnionych, zaznacza- 

jąc, że jest to pierwszy polski projekt, który 
reguluje stosunki prawne w twierdzach i re 
jonach umocnionych. Projekt ten postanawia 
między innemi, że ustalanie wartości domów, 
czy fabryk, które ze względów wojskowych 
miały być zniszczone w takich miejscach u 
mocnionych, ma być dokonywane przez ko- 
misje mieszane cywilno-wojskowe. 

W głosowaniu projekt przyjęto w drugie 
i trzeciem czytaniu. 

Dałej pos Burda referuje projekt ustawy 
o rejonach bezpieczeństwa przy wojskowych 
zakładach amunicji i składach malerjałów 
wybuchowych. Jest to pierwszy akt prawny, 
regulujący te stosunkj w Polsce. Projekt przy 
jęto w drugiem i trzeciem czytaniu bez zmian. 

Pos. Borecki uzasadnia nowelę do ustawy 
o obowiązkach i prawach oficerów, która 
wprowadza nową instytucję, a mianowic 

przenoszenie w stan nieczynny ze względó 
wojskowych, co umożliwi wyszkolenie pew- 
nej liczby oficerów w. przemyśle wojennym 
nie pozbawiając ich zaliczenia dotyczącego 
okresi czasu do wysługi emerytalnej i do 
awansu. Przeż ten czas oficerowie nie Do- 

bieraliby. żadnego uposażenia, gdyż otrzymy- 
waliby gaże w fabrykach, w których byliby 
na wyszkoleniu. Projekt Izba przyjęła w 2-m 
i 3-m czytaniu. 

Pos. Henisz referuje następnie nowelę do 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
o prawie lotniczem. Przedtem całe lotnictwo 
było w zarządzie wojskowym i od decyzji 
ministra spraw wojskowych zależało wiele 
spraw z zakresu komunikacji lotniczej. Na- 
wet prawo użycia aparatu fotograficznego 
wymagało jego zezwolenia. Praktyka wyka- 
zala, že zezwoleń takich powinien obecnie 
udzielać zarządzający portami lotniczenii, 

które podlegają ministrowi komunikacji, a 
nawet komendanci posterunków policyjnych. 
Nowela usuwa więc dotychczasowe braki. 
Projekt przyjęto w 2-m i 3-m czytaniu. 

Następnie w imieniu komisji wojskowej 
pos Wagner przedstawił nowelę do ustawy & 
r. 1924 o podstawowych obowiązkach i pra- 
wach szeregowych wojsk polskich. Zasadni- 
cze zmiany są następujące; dotychczasowa 
ustawa dzieliła wojskowych .na szeregowych 
i oficerów, obecny zaś projekt wprowadza 
istotną zmianę, mianowicie stwarza definicję 
korpusu podoficerskiego. Ma to na celu pod- 
niesienie znaczenia i powagi podoficera w 
armji, Dalej projekt wprowadza stopień cho- 
rążego. Możność otrzymania tego stopnia be- 

dzie zachęta dla każdego podoficera. Dalsza 
zmiana polega na przedłużeniu umów z po- 
doficerami zawodowymi do lat 10, z prawem 
odnowienia conajmniej na 4 lata. Projekt 
wprowadza następnie obowiązek państwa po 
zwolnieniu podoficera ze służby zapewnien'a 
mu posady w urzędach lub przedsiębiorst- 
wach państwowych, lub też przedsiębiorst- 
wach, subsydjowanych przez państwo. W ra- 
zie niemożności dania mu takiej posady pań- 
stwo przyznaje podoficerowi emeryturę, O ile 
podoficer nie zgodzi się na objęcie takiej 
posady, to przysługuje mu jednorazowa od- 
prawa. 

Następnie po referacie posła Wagnera 
przyjęto w 213 czytaniu nowelę do usta- 
wy o obowiązkach j prawach szeregowych 
marynarki wojennej, wprowadzijąc analo- 
giczne zmiany, jakie wprowadziła poprzednia 
ustawa o obowiązkach i prawach  szerego- 
wych wojska polskiego. 

Dalej pos. Chamiec (BB) referuje nowelę 
do rozporządzenia o świadczeniach wojen- 
nych. Mówca zaznacza, że nowela ta do cza 
'su ustawowego unormowania przygotowania 
obrony przecjwłotniczej upoważnia Radę 
Ministrów już w czasie pokoju do nakłada- 
nia na właścicieli nieruchomości obowiązku 
zaprowadzenia odnośnych urządzeń ochron- 
nych. 

Ustawę w 2 i 8 czytaniu uchwalono. 
Zkolei przystąpiono do sprawozdania ko- 

niisji regulaminowej o wnioskach w spra- 
wie zezwolenia Sejmu na pociągnięcie kilku 
posłów do odopwiedziałności sądowej. 

Po dyskusji Sejm postanowił wy! 

dom 8 posłów mianowicie: Kleszczyńs 
go (BB), Madejczyka (Str. Lud.), Fidelusa 
(Str. Lud.)  Marjana Dabrowskiego (BB), 
Ciołkosza (PPS), Lecha (Kl. т), Burzyń- 

skiego i Daneckiego (Komuniści). 

Następne posiedzenie odbędzie sję 20-go 
SERA o godz. 16. Na porządku dziennym 

znajduje się kilkadziesiąt ustaw ratyfika- 
cyjnych oraz wniosek PPS, KIL. Nar., Ch. D. 

i NPR o votum nieufności dla rządu. 

  

  

   

        
   

  

   

  

pustkami... Niezależnie od krzyzysu, 
sam urok zwyczajów tradycyjnych 
słabnie. 

Obrzędy domowe, rodzinne ulega- 
ja pewnemu zwyrodnieniu tam, gdzie 

pani domu, matka rodziny nie całko 

wicie jest i wyłącznie gospodarstwu 
óddana; gdzie ściany mieszkania prze 
stają już być jej światem... 

To też daleko słabiej, niż przed 
świętami, odbił się kryzys w dniu 
31-ym grudnia. Warszawa syłwestro- 

wała hucznie, jak za najlepszych cza 

sów.. Czem to wytłumaczyć”... Ano, 

jedynie chyba tem, że witanie N. Ro- 

ku, które od szeregu lat odbywa się 
przeważnie w lokalach publicznych, 
nie przy: sparza gospodyniom szcze- 

gólnych kłopotów. . Restauracje, ka- 

wiarnie, dancingi, teatry — wszystko 
to było przepełnione, kipiało AM 

muzyką, wiwatami.. 

„Tego wieczora obcy przybysz da- 

remnieby szukał oznak ciężkich cza- 

sów. 5 : 
A oto mamy jeszcze jedno zjawi- 

sko, które napozór z kryzysem stoi 
w sprzeczności. To, mianowicie, co: 
raz liczniejsze pojawianie się wolnych 
mieszkań do wynajęcia „bez odstępne- 

wprost od gospodarza. Czyżby 

    

Recepta na szczęście, 
dostępna dla wszystkich. 

Znakomity pisarz francuski, Andre Mau- 

rois; w obszernym artykule rozważa wa- 

runki, które mogą zapewnić człowiekowi 

żyjącemu w naszych burzkiwych i ciężkieh 

czasach — szczęście, ów rzadki dar bogów. 

Jako prawdziwy Francuz, realista z natury 

i usposobienia, Maurois podaje, jak sam ją 

określa, recepię dostępną dła wszystkich, 

dla każdego t. zw. człowieka z ulicy. W re- 

cepcie swej odwołuje się pisarz do rozsąd- 

ku i zmysłu umiarkowania, cechującego na 

rody łacińskie. 

  

Pierwsze zalecenie Maurois brzmi tak: 

„Należy unikać zbyt długich rozmyślań nad 

przeszłością”. Medytacje nad przeszłością 

wydobywają na światło dzienne smutne 

wspomnienia, urazy, przykrości, choroby i- 

maginacyjne. Rozrywki — teatr, powieści, 

muzyka — zostały wynalezione właśnie @а 

odciągnięcia człowicka od tego rodzaju mo- 

nołogów. Niebezpieczną jest rzeczą dłuższe- 

rozmyślanie nad poniesioną np. stratą, nad 

wyrządzonym afrontem, nad wszystkiem, co 

się stało i na co niema rady. Umysł nasz 

musi się oderwać co pewien czas od prze- 

szlošci, od wczoraj, musi być przemyty i 

oczyszczony od osadu wczorajszego . dnia. 

Niemasz szczęścia bez zapomnienia. 

  

Zapomnieć najłatwiej używając najlep- 

szego narkotyku, jakim. jest praca. Próż- 

niak jest zawsze kandydatem do nieszczęś- 

cia, „Nie widziałem nigdy człowieka, który- 

by się czuł nieszczęśliwym podczas akcji*. 

W czasie wytężonej, pochłaniającej wszystko 

akcji, pracy, człowiek zapomina о sobie, 

nie myśli o sobie Zapomnienie takie mogą 

dać nietylko prace wiełkie, doniosłe, ale i 

zajęcia zwykłe, powszednie, zakrojone ma 

miarę codzienności. „Panem et circenses— 

chleba i rozrywki łaknął plebs rzymski. 

Rozrywki są nie mniej potrzebne człowie- 

kowi, jak chleb. Niesłychany rozwój kine- 

matografji, która umożliwia rozrywkę dla 

wszystkich kłas społecznych, jest cechą cha- 

rakterystyczną naszych czasów. Film wyry- 

wa nas z kręgu zaczarowanego kłopotów i 

zmartwień, pozwala na kilka godzin zapo- 

mnienia o sobie, * 7 

Drugie  zalecenie Maurois brzmi tak: 

„Działać”*: , Filozof angielski, Russel mówi: 
„Z rozmów 2 mymi znajomymi dochodzą 

do wniosku, że szczęście jest prawie nie- 

możliwe w świecie współczesnym. Ale spa- 

strzegam, że idea ta jest nienaturalna, gdy 

tylko pomówię « mym ogrodnikiem*. Q- 

grodnik Russella nie ma czasu ani sposob- 

ności zastanawiać Się nad możliwością czy 

niemożliwością szczęścia, albowiem — pro- 

wadzi on wytężoną i codzienną wojnę z kró- 

likami, niszczącemi ogród Wysiłek, który 

uważa on za celowy i wyczerpujący narazie 

wszystkie jego pomysły, absorbuje: ogrodni- 

ka, wypełnia jego dzień. Ogrodnik działa— 

zatem nie ma czasu na gorzkie rozmyśla- 

snia. © ъ 

Trzecie zalecenie połega na tem, aby każ 

dy wybrał sobie takie środowisko życiowe, 

którego kierunek i wysiłek zgadza się z na- 

szym. Czwarte zelecenie Maurois brzmi tak: 

„Nie należy unieszczęśliwiać się imaginu- 

jąc nadejście katastrof i mieprzewidzianych 

klęsk". „Spotkałem w piękny dzień słonecz- 

ny w ogrodzie Tuileryjskim, wśród rozba- 

wionej dziatwy, posępnego, samotnego czło- 

wieka. Przeżuwat czarne myśli, wyobraża- 

jąc sobie klęski finansowe i katastrofy, któ- 

re przyniesie ze sobą r. 1932", 

  

Nie należy twierdzi, wreszcie Maurois w 

swem osłatniem, piątem zeleceniu, przemy- 

śliwać za dużo o dokonanych przez siebie 

sprawach. Zrobiwszy to, co się uplanowalo 

jak można najlepiej, należy przyjąć z abo- 

jętnością krytykę, nie żałić się i nie skar- 

żyć. 

„Człowiek szczęśliwy powinien się czuć, 

mówi Maurois, dobrze w odmętac 

wzorem dobrego pływaka, 

się przez fale do brzegu”, 

SERKA TE OFE SBKITENEETASAT AEA 

CZY:.WIECEE, ŻE... 

   przeb: 

— W Ameryce kobiety pracują w wiefir 
gałęziach przemysłu, handlu, tak, iż ogółem 
naliczono 575 zawodów. które są dostępne 
dla. kobiet. 

— Wi Niemczech uniwersytety są prze- 
ludnione, a zwłaszcza wydziały prawnicze, 
które wydają corocznie dyplomy 2000 praw- 
nikom 

ustał już głód mieszkaniowy?... Nie, 
tak dobrze nie jest, choć nie ulega 
wątpliwości, iż trochę się zmniejszył, 
dzięki energicznej akcji kooperatyw, 

jako też i nadbudówkom. Mieszkania 
wołne to przedewszystkiem lokałe du- 
że: 5, 6, 7-pokojowe. Poopuszczali je 
zubożali mieszkańcy, a jednocześnie 
kamieniecznicy potworzyli jeszcze no 
we, sztukując dodatkowe piętra sta- 
rych domów wedle starych, przedwo- 
jennych planów. Mamy więc jeszcze 
jedną nadprodukcję. Skutek jest ten, 
że wyklinana doniedawna ochrona 
lokatorów zaczyna być przestrzegana 
dobrowolnie. Niejeden gospodarz rad 
jest taniemu łokatorowi, bo widzi, że 
1 о takiego dziś niełatwo. 

Tak to czasy przełomowe wpro- 
wądzaję zmiany w stosunkach, зато- 
rzutnie przezwyciężając tradycyjne 
zwyczaje, jako też przepisy prawne. 
Ich niespodziewane wiotczenie świad- 
czy, że (wbrew twierdzeniu komuni- 
stów) w tworzeniu „nowego życia" 
działają siły nieoczekiwane i ludzkim 
rachubom często niepodległe. 

* „Benedykt Hertz. 

MAN po 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Echa katastrofy kolejowej pod Brasławiem. 

W związku z wykełejeniem się dwóch 
wagonów pociągu towarowego na moście 
kolejowym Reczki pod Brasławiem, Wileń- 
«ka Dyrekcja Kolejowa pociągnęła do odpo- 

wiedzialności funkcejonarjuszów kolejowych 
którzy ponoszą odopwiedziałność za zaszłą 
katastrofę. 

  

Małedeczno. 
Pożar w kuźni. 

Wezoraj w miastezku Gródku koło Mo- 
dodeczna wybuchł pożar w kuźni Rogozina 
„Jankiela. Pożar szybko objął cały budynek, 
<który spłonął wrz z całym urządzeniem. Po- 
wód pożaru — nieostrożne obchodzenie się 
z ogniem. (e). 

WIESCI Z WCJEW. NOWOGRÓDZKIEGO 

Oszmiana. 
Choinka. 

Dn. 10 stycznia 1932 r. młodzież Państw 
Gimn. im. J. Śniadeckiego w Oszmianie u- 
rządziła choinkę na rzecz Ochrony Sejmiko- 

j, obdarowując dzieci słodyczami i ubra- 
niami sporządzonemi własnym wysiłkiem. 

  

Oddział Nowcgródzki „Kurjera Wileńskiego" mieści się 
w Rowogródku przy ul. 3-g0 Maja, tel. 94. 

  

Kino dźwiękowe 

Pogoń 
w Nowogródku | 

T
i
 

Nowogrėdek. 
Akeja odczytowa Bezpartyjnego 

Błoku. 
Sekretarjat Wojew. Bezpartyjnego Błoku 

"%Vspółpracy z Rządem w Nowogródku urzą- 
dza w miastach powiatowych wojewódz 
twa nowogródzkiego cykl odczytów, które 
"wygłosi refer. kułł.-ośw. Sekr. Woj. Tema- 
Rem odczytu będzie zagadnienie form życia 
Baulturalnego. 

Odczyty te odbędą się kołejno w następu- 
„iących miejscowościach: 

Wołożyn — 18-go stycznia 
"Szczuczyn — 19-g0 stycznia. 
Lida — 23-go stycznia. 
-Słenim — 28-g0 styczma. 
Odczyty powyższe mieć będą charakter 

yopularny i przeznaczone są dla sfer mało- 
«oświeconych. й 

„Akeja odczytowa oficerów rezerwy. 

Zarząd Koła Związku Oficerów Rezerwy 
* Nowogródku niniejszem podaje do wia- 
„cłomości, że w dniu (8 stycznia r. b. o godz. 
18 w sak „Ogniska* urzędników państwo- 
-wych wygłosi wykład p. mjr. Zieliński — 
«delegat 79 p. p. w Słonimie, na temat aktu- 

    

  

Lida. 
Przywłaszczenie przeszło 30 tys. zł. 

'Na mocy umowy zawartej w dniu 20-go 
*-zerwca 1926 r., pomiędzy Wiszowatym Sta- 
misławem oraz właścicielem dóbr „Iwje“, 
wew. lidzkiego Tomaszem Zamojskim, Wi- 
=szowaty objął wymienione dobra w. admi- 
mistrację. Po pewnym czasie a mianowicie 
©w listopadzie tegoż roku Zamojski upoważ- 
anił Wiszowatego do parcelacji i sprzedaży 
sswoich gruntów. Z upoważnienia tego, Wiszo 
<waty wywiązał się należycie ale jak się oka- 
zało z wyłączną korzyścią dla siebie, czego 
dowodem jest, że w styczniu 1930 r. przy- 
"właszczył sobie z kasy dóbr 31571 zł. $рга- 
"wa wyszła najaw i Zamojski skierował 
*skargę do Sądu Okręgowego w Wilnie. W 
tvch dniach będzie ona rozpatrywana przez 
Wydział Zamiejscowy Wileńskiego Sądu 

GOkr. w Lidzie i budzi duże zainteresowanie. 
"Wiszowaty twierdzi że pieniądze te mu się 
*słusznie należały, innego zdania jest p. Za- 
rmojski, a my zobaczymy co pokaże pro- 
res. 

Szopka Krakowska po raz trzeci 
na scenie. 

Opracowana przez lidzki Zw. Strzelecki 
Szopka Krakowska* cieszy się nadzwyczaj- 
em powodzeniem na scesach lidzkich, do- 

-wodem czego, jest fakt odgrywania jej już 
"po raz trzeci. Pierwszy raz była wystawiana 
raa scenie Ogniska Kolejowego w dniu 2 
sstycznia h. r. gdzie zyskała duży poklask i 
*rozgłos. Drugi raz była wystawianą na sce- 
mie teatru garnizonowego w 77 p. P. w dniu 
"32 stycznia b. r. dla żołnierzy garnizonu m. 
"Łidy. Obecnie w dniu 17 stycznia b. r. o 
sgodz. 19-ej będzie wystawioną dla młodzie- 
«ży szkolnej w Ognisku Kolejowem. 

Jest to rzadki sukces tego rodzaju sztuki 
w Lidzie, gdyż od dłuższego już czasu ani 
"jedna nie była wystawianą tyle razy. 

Najprawdopodobniej zawdzięczać to na- 
*ieży doskonałemu opracowaniu i reżyserji, 
<%której dokonali pp. Zieleziecki i Mikuła, 
oraz dobrej grze aktorów. Być może, že i 
"sukces „Szopki” będzie nowym bodźcem do 
spowstania stałego Teatru Amatorskiego w 
"Łidzie, o którym już przed paru dniami 
"wspominaliśmy. 

"Wybory nowych Władz Zw. Strzelec- 
kiego w Ejszyszkach. 

W dniu 10 stycznia b. r. odbyło się w 

$Ejszyszkach Walne Zebranie członków miej- 
*scowego Oddziału Strzeleckiego, na którem 
<«łokonano wyborów nowych władz. Preze- 
-sem wybrany został Naczelnik -Sądu Grodz- 
«xiego w Ejszyszkach p. sędzia Czerkasow, 
«wice-prezesem nauczyciel szkoły powszech- 

snej p. Wiktor Antonowicz, zastępca sekreta- 
rza gminy p. Dominik Wołk — sekretarzem 
skarbnikiem kier. szkoły powszechnej p. 

  

   

*Pranciszek Górak. Komendantem Oddziału 

[GENERAŁ GRAC 
W rolach głównych: JOHN BARRYMORE i MARION NIXON 

Wkrótce „TANCERKA CYLLY". 

Film dźwiękowo- 
śpiewny 

alny z dziedziny wojskowej na który Zarząd 
prosi o bezwzględne i puuktualne przyby- 
cie. 

P. mjr. Zieliński bęzie miał stałe wykła- 
dy i odc 2 razy w miesiącu , mianowi- 
cie w pierwszy poniedziałek po dniu 1 i 15 
każedego miesiąca, W związku z tem Za- 
rząd prosi Kolegów o zapamiętanie i przyby- 
wanie na wykłady, gdyż specjalne zawiado- 
mienia nie będą wysyłane. 

    

== 

Skazanie podpalaczy. 

Sąd Okręgowy w Nowogródku skazał 
mieszkańca powiatu Baranowiekiego Jakóba 
Orzcehowskiego na 15 lat ciężkiego więzie- 
nia za podpalenie w dniu 11 września 1931 
r. stodoły na szkodę osadniczki Antoniny 
Pieślakowej z osady Prześliczna, godny 
szczorsowskiej pow. nowogródzkiego. 

* * + 

   

Sąd Okręgowy w Nowogródku skazał na 
10 lat ciężkiego więzienia m-ca zaścianku 
Hołyń gm. lubczańskiej Stefana Kota który 
na tle zatargu majątkowego w nocy z 21 
na 22 września 1931 r. podpalił we wsi Ho- 
łyń stodołę będącą pod jednym dachem z 
domem na szkodę rodzonego brata Mikoła- 
ja Keta. 

  

JAKÓB WINER i S-ka 
LiDA, Suwalska 58, tel. 30 (obok kino-teatru Nirwana) 

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

oraz futra I okrycia damskie i męskie. 8730 

  

został wybrany wice-prezes p. Antonowicz, 
referentem kulturalno-oświatowym nauczy- 
ciel p. Antoni Szczepkowski. Zebranie od- 
było się przy udziale 50 osób, reprezentują- 
cych członków wymienionej organizacji oraz 
zaproszonych gości. 

Spodziewać się należy, że nowy Zarząd 
i Komendant dołożą wszelkich starań, by 
ejszyski Oddział Zw. Strzeleckiego stanął 
na wysokim poziomie prdcy i był wzorem 
dla Oddziałów nietyłko w okołicy, ale na- 
wet w powiecie lidzkim. 

Nowa orkiestra w Lidzie. 
W ostatnich dniach staraniem Zarządu 

lidzkiego Oddziału Związku Strzeleckiego i 
przy poparciu Pow. Komendanta Zw. Strze- 
leckiego por. Barona, powstała przy Oddziale 
Strzeleckim w Lidzie orkiestra strunna, Do- 
tychczas zakupiono około 15-tu instrumen- 
tów muzycznych. 

Jak się dowiadujemy szkolenie orkiestry 
podjęli się bezinteresownie p. Dramowicz 
nauczyciel szkoły powszechnej Nr. 1 w Li- 
dzie i p. kpt. Wiltos kapelmistrz orkiestry 
77 р. p. który będzie przysyłał instruktora. 
Będzie to pierwsza orkiestra strzelecka na 
terenie powiatu lidzkiego. 

Co grają w kinach? 
Od środy w kinie „Edison" jest wyświet- 

lany z powodzeniem film p. t. „Truciciel*. 
W roli głównej Konrad Veidt. 

Od soboty na ekranie kina „Nirwana* 
będzie wyświetlany polski film p „Uwie- 
dziona*. Budzi on wielkie zainteresowanie. 

Z zadowoleniem podkreślić trzeba, iż ki- 
no „Nirwana* w ostatnich miesiącach już 
trzeci polski film wyświetla. 

Baranowicze. 
Odczyt e Sołowkach. 

W. niedzielę dnia 17 stycznia b. r. od- 
będzie się w sali kino-teatru „Apollo”, o g. 

13 odczyt p. Franciszka Pietkiewicza, pod 
tyt.: „Sołowski — wyspa tortur i śmierci". 

Tego rodzaju odczyt wygłosił p. Pietkie- 
wicz już w Wilnie i Nowogródku zdobywa- 
jąc wielkie powodzenie. 

Odczyt baranowicki, organizuje tamtej- 
sza Rada Pow. Bezpartyjnego Bloku Współ- 
pracy z Rządem. 

Ceny biletów od 50 gr. do 1,50 gr. 
Opowiadanie p. Pietkiewicza jest wprost 

wstrząsające i stanowi tak wielką rewelację, 
że zainteresuje napewno każdego myślące- 
go obywatela. R. 

    

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną!! 

    

ero 
  | 

      

Odciski pałców zdradziły niepoprawnego 
złoczyńcę. 

W nocy na 2 czerwca, ub. r. do miesz- 
"«ania Judela Talejkińskiego (Kołonja Magi- 
*stracka Nr. 19) wdarł się po uprzedniem wy 
„jęciu szyby w oknie, nieznany złoczyńca, któ- 
'ry skradł rower marki „Alfa*, garderobę i 
anne rzeczy ogólnej wartości 750 zł. 

Q zuchwałem włamaniu powiadomiony 
został miejscowy posterunek policyjny, któ 

zarządził dochodzenie celem ujęcia zło- 
„«dzieja, lecz narazie wysiłki policji były bezo- 
wocne, aczkołwiek na wyjętej szybie odna- 

'leziono odciski palców sprawcy włamania, 
które pieczołowicie zachowano. 

Dopiero w lipcu komendant posterunku 
P. P. w Wornianach p. Konstanty Gruntme- 
ter, tropiąc. niejakłego Antoniego Bystrow- 
skiego, znanego władzom bezpieczeństwa 2 
Hicznych występów, kolidujących z kodeksem 

"karnym, a: ostatnio poszukiwanego za dokó- 
manie oszustwa, dowiedział się, iż w podej- 
zanych okolicznościach sprzedał on B Czer- 
zaiawskiemmu rowar za 40 zł. 

  

Czujny policjant zbadał bliżej tę sprawę 
i stwierdził, iż istotnie rower stanowi włas- 
ność poszkodowanego Telejkińskiego, a wo- 
bec tego nieprawnie nabyty żelazny rumak 
powrócił do prawego właściciela. 

Bystrowski energicznie wypierał się, by 
miał być sprawcą włamania do mieszkania 
T. jednak kłam temu żadały zidentyfikowane 
odciski jego palców ze Śladami pozostałemi 
na szybie. 

Wobec tak druzgoczących dowodów winy, 
Bystrowski przyznał się i do tego przestęp- 
stwa. 

Sprawę tę rozpoznawał ostatnio III-ci, wy- 
dział karny Sądu Okręgowego pod przewod- 
nictwem wiceprezesa p. W. Brzozowskiego 
i po przeprowadzeniu przewodu sądowego, 
biorąc pod uwagę jego poprzednią karalność, 
wymierzył mu, jako recydywiście,.karę zam- 
knięcia w więzieniu, zamieniającem dom 
poprawy, przez lał pięć, ograniczając go w 
prawach stanu. Ka. "sr 

    

KSUSRJ "ER 

Teatr Lutnia. 
„HULLA DI BULLA“ czyli film kró- 

lewski, farsa w trzech aktach Fr. 

Arnolda i E. Bacha. 

Słusznie czyni Dyrekcja dając na 
te ciężkie czasy lekki i zabawny re- 
pertuar. Wyśmiać się przez parę go- 
dzin, to dobrze robi strapionym. lu- 
dziom, zwłaszcza przed nocą. Proszę 
sobie wyobrazić przy teraźniejszym 
stanie finansów, po całodziennych kło 
potach gospodarczo-wekslowo-podat- 
kowo-kryzysowych, wysluchanie wie- 
czorem jakiejś sztuki w rodzaju ut- 
worów Rybickiego (wydanie zbiorowe 
dzieł z funduszu Kultury i Sztuki). 

Pewnieby się nazajutrz znalazł ia: 
ki widz w zakładzie dla nerwowo 
chorych. 

A tak, poczciwa psiunia, Dudus, 
bawi w teatrze na Pohulance, a w 
Latni... król Amanullach! Boję się czy 
takie zestawienie nie wyda się świę- 
tokradztwem dla naszych  domoros- 
łych monarchistów, boć zawsze, i to 
zamorskie djable, z jakiegoś Assur- 
bejdżanu, to koronowana głowa! 

Niech się gorszą jeśli chcą, a nie- 
mniej w Lutni ludzie pękają ze śmie- 
chu. Tę wesołą, pomysłową i dowcip- 
ną farsę, galopującą w niestrudzonem 
tempie przez trzy akty pełne pomys 
łów i sytuacyj coraz nowych, zręcz- 
nych i wzbudzających szaloną weso- 
łość w słuchaczach, przystosowano do 
naszych warunków, opierając się na 
niedawnym pobycie Amanullacha w 
Warszawie. Dokonano tłumaczenia 
na polski język dostosowując do na- 
szych stosunków bardzo udatnie, ar- 
tyści dołożyłi i wyszło coś żyjącego 
prawdą, a zarazem najfantastycznicj 

groteskowego. Aż brała złość słucha- 
jąc że to zrobili cudzoziemcy, Wszak 

i warszawscy autorzy mogliby się po- 
starać i coś takiego wymyślić, zamiast 
tych obrzydliwych, sprośnych sztuczy 
deł, które produkują, z wiecznemi pi- 
jatykami i zamianami żon. 

Na Hulla di Bulla możnaby po- 
syłać młodzież, niczem się nie zgoc- 
szy, a jakież to jest bezgranicznie 
śmieszne. Wytworna gościnność i u- 
przejmość Polski, reprezentowanej 
przez księcia Mielczyńskiege to rys 
obyczajowy podchwycony wybornie 
i podkreślony znakomitą grą p. Za- 
strzeżyńskiego, który stworzył postać 
członka Em-Es-Zetu tak wytrzymaną 
w každym ruchu, postawie, ušmie- 
chu, w sposobie zdejmowania cyl'n- 
dra, respekcie dla koronowanego goś- 
cia, że przerastało to granice farsy 
i było na wysokości subtelnej satyry. 
Wszyscy zresztą grali świetnie i ba- 
wili się sami wybornie, bo śmiesh 
nie dawał czasami roli wymówić. 

Ale bo trudno było grać bez „pę- 
kania" na widok pp. Wołłejki i Bie- 
leckiego w rołach egzotycznych towa- 
rzyszy króla Abdul di Bulla, panów 
(Chanów) Ahmed Mhuli i Asim Sid- 
dick. Ich zachowanie się przeciwsta- 
wione wytworności księcia, ich spo- 
sób życia i procedery, stanowiły źró- 
dło rozkoszy. A cóż mówić.o p. Cic- 
cierskim, który co sztuka to nowy 
triumf odnosi. Jego zmysł komiczny 
jest taki szczery, tak przekonywujący, 
kiedy się tak pęta pośród zdarzeń 
jako niefortunny Gałaszko wraz ze 
swym biednym i zahukanym przyja- 
cielem Czyżykiem, którego znów De- 
junowicz zagrał przekomicznie. 

Wkoło króla, granego przez p. 
Jaśkiewięza z odpowiednią namiętno- 
cią wschodnią i fatalizmem nie po- 
zbawionym rycerskości w chwili de- 
tronizacji, uwijają się dwie pary, czy. 
hające na korzyści mogące wyniknąć 
z pobytu monarchy w zaprzyjaźnio- 
nem państwie. P. Kamińska i p. Wy- 
rzykowski stanowili jedną. a p. Bre- 
noczy i p. Wyrwicz drugą, obie ry- 
walizowały ze sobą faktycznie i w 
prześciganiu się w szybkiej, wesołej 
grze, figlując z sytuacjami i pómię- 
dzy sobą. Koncept z Gagaszką jako 
mniemanym detektywem, a właści- 
wie aktorem filmowym, oraz wzno- 
szenie się w stanowiskach „kombina- 
tora* Felka Kobuza, jego bezczelność 
wobec byłego chlebodawcy i szefa, p 
Kohna, to jest kawał, nie, szereg ka- 
wałów, w których się człek nurza jak 
w oceanie śmiechu. 

Brawa zrywały się wśród akcji i 

długo huczały po spuszczeniu kurty- 
Hro, 

I 

Helena Romer_ 
Tutejsi. Nowele. wyd. Rój. Warszawa E 

Swoi Ludzie. Nowele :wyd. L. Cho 
Е miūski. Wilno. 

Ksląžka o Nich. Romans. 
Chomiński. Wilno: 

Wilja u Państwa Mickiewiczów. 
(Teatr dła Młodzieży). Scena W; 

= leńska. 

Rezurekcja Wieleńska. (Zdobycie 
= Wilna w 1919 r.) Scena Wileńska. 
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Wyd. L      
Drukowana w odcinku 

„Kurjera Wileńskiego" 

powieść Tadeusza Sikorskiego 

Życie na gapę 
jest do nabycia 

w wydaniu książkowem 

*w księgarniach wileńskich. 

W.I LEN S.K I 

Wśród pracowników samochodowych 
zdecydowany rozłam. 

P.P.S. „zorganizowała" oddział Międzynarodowego Związku 
Transportowców. 

Jak zapowiadaliśmy przed paru dniami 
Zarząd Związku Pracowników Samoehodo- 
wych zdecydował się zwołać walne zebranie 
członków na dzień 14 b. m. 

Zarząd ten będąe narzędziem w ręku Ko- 
ji Okręgowej P. P. S.-.owskich Związków 

Zawodowych zebranje to zorganizował , w 
ten spesób, iż bez poprzedniego uprzedzenia 
członków zalegających w opłacaniu składek 
członkowskich, wykorzystał odnośny parag- 
raf statutu i tych wszystkich, co do których 
nie miał pewności, że nie będą za nim gło- 
sować nie wpuścił do sałi obrad. Zebranie 
odbyło sję w „sali tańców* przy uliey Wi- 
leńskiej 20 — w dwóch zmianach, pierwsze 
obradowało w godzinach rannych, począw- 
szy ой godziny 10, drugie zaś z analogicz- 
nym porządkiem dziennym wieczorem. Zeb- 
rania, jak przewidywaliśmy mały przebieg 
niezwykle burzłiwy i dec jący dla losu, 
tego jednego z najliczniejszych robotniczych 
związków zawodowych na terenie Wilna. 

Sztab P. P. S. trzeba bezstronnie przyz- 
nać upłanował przebieg tego decydującego 
zebrania świetnie, tak, iż od pierwszych 
chwil można było stwierdzić, iż odniesie 
nazewnątrz sukces. 

Na przewodniczącego  desygnowano p. 
Wacława Pawlikowskiego b. prezesa Związ- 
ku właścicieli taksówek, ale obecnie zamie- 
szkującego w powiecie brasławskim. 

Prowadzenie obrad polegało na tem, iż 
opozycja względem zarządu była komplet- 
nie. steroryzowana. 

Właściwie na cbu zebraniach prawie bez 
ustanku. wyjaśniał coś przewodniczący lub 
przemawiał generalny sekretarz Międzynaro- 

   

  

dowego Związku Transportowców Rongens, 
który robił z siebie niewinnego baranka, 
nie współnego nie mającego z polityką. 

Na porządku zebrań były dwie o donio- 
słem znaczeniu sprawy: zmiana zarządu i 
wniosek o przystąpienie Związku do Mieę- 
dzynarodówki  Transportoweów, _ mającej 
swój centralny oddział w Warszawie, 

Oba zebrania zdążające do jednego celu 
trwały po kilka godzin. 

P. Pawlikowski i delegat Rongens uczy- 
njli wszystko by postawić na swojem. Przed 
audytorjum przeważnie bezrobotnych szofe- 
rów kreślono szerokie perspektywy poprawy 
doli w wypadku poddania się pod kierowni- 
ctwo Związku Trasportowców. Delegat Ron- 
gens twierdził, iż szofer z legitymacją, czy 
też odznaką M. Z. T. wszędzie ma wjdoki 
otrzymania pracy i możneści otrzymania po 
mocy od bratnich orzanizacyj we wszystkich 
państwach europejskich (!). 

W wyniku obu zebrań nieznaczną więk- 
Ssześcią głosów przeszły prawie wszystkie 
wnieski organizatorów. 

Wszelkie usiłowania przeciwników, zmie- 
rzające do zaniechania oddania Związku 
pod kierownictwo M. Z. T. nje znalazły po- 
słuchu. Е 

P. P. S. ma zatem okazję do triamtowa- 
nia. 

Ja to się odbije na skórze szoferów ezas 
pokaże. Oczywiście Związek ich z tą nowa 
etykietką nie zdobędzie niczyjego zaufania. 

Zdrowo myślącemu  ogółow;  szoferów 
pozostaje obowiązek powołania do życia по- 
wej organizacji zawodowej o ideologji pań- 
stwowej. 

  

Sprytna oszustka 
„Nabrała” szereg firm wileńskich. 

Przed kilku dniami do wydziału śled- 
czego m. Wilna zgłosiło się kilku kupców 
którzy zamełdowali, iż padli ofiarą sprytnej 

oszustki, która w wyrafinowany sposób „na- 
brała* ich firmy. Szczegóły tej sprawy przed 
stawiają się następująco. 

Przed kilku tygodniami przyjechała do 
Wilna niejaka Judasza Wolman pochodzącą 
z miesteczka Wołma położonego wpobliżu 
graniey sowieckiej. Przyjezdna podała się za 
właścicielkę wielkiego sklepu manufaktur- 
no-galanteryjnego w Wołmie. Dzięki swej 
zewnętrznej prezentacji i krasomówczości 

potrafiła zdobyć zaufanie kupców, którzy 
chętnie sprzedali jej rozmaite towary na 
weksle płatne w przeciągu od trzech do sze 
ściu tygodni. 

Rzekomej kupcowej udało się nabyć na 
te weksle towary w sklepie B-ci Segal przy 
zaułku Oszmiańskim, w firmie Sarabski Ka- 
ganowiez, Rubin Bużański z ul. Straszuna i 

  

Dziś: Marcelego. 

Jutro: Antoniego. 

  

Wschód słońca —g. 7 m.37 

Zackód » —g. I5m.2l 

Spostrzeżenia Zakładu Meteersiogii U. 8. R. 

w Wkałe z dnia 15 I — 1972 reku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 775 

  

Temperatura średnia oc 

= majwyśsza: -- 2° С 
' Bsjaišszsi — 1° С, 

Opad w milimnirach: — 

Wiate pei połudn.-zsch. 

Tendencja karom.: wzrost, nast. stan stały, 

Uwagi: półpochni. 

ADMINISTRACYJNA. 
— Utrata praw na prowadzenie przed- 

siębiorstw. Jak nas informują, w b. m. 375 
obcokrajowców, którzy dotychczas nie zao- 
patrzyli się w dowody obywatelstwa polskie- 
go utraci prawo prowadzenia w Wilnie 
przedsiębiorstw przemysłowo-handlowych. 

S, MIEJSKA. 

— Zamknięcie 45 piekarń. W ostatnich 
dniach na terenie m. Wilna specjalna komi- 
sja sanitarno-techniczna przeprowadziła ści- 
słą lustrację piekarń położnych w budyn- 
kach nieodpowiednich. W wyniku kilkudnio- 
wej inspekcji komisja uznała, iż 45 piekarń 
znajdujących się na ul. Żydowskiej, Zawal- 
nej. W. Stefańskiej, Nowogródzkiej, Szope- 
nowskiej i sąsiednich nie odpowiada wyma- 
ganiom sanitarnym i winno być zamknię- 
tych. 

— Rewizja gospodarki elektrowni miej- 
skiej została zakończona. Specjalnie wyło- 
niona Komisja po blisko miesięcznej pracy 
zakończyła rewizję gospodarki elektrowni 
miejskiej. Obecnie nagromadzony materjał 
jet segregowany i w formie obszernego pro- 
tokółu zostanie przedłożony na jedno z naj- 
bliższych posiedzeń Rady Miejskiej. 

— Miesięczne budżety bardziej racjonal- 
ne. Wszystkie wydziały i sekcje Magistratu 
przystąpiły do sporządzania preliminarza 
bużetowego na miesiąc styczeń. Jak wyka- 

  

zała praktyka budżety miesięczne okazały - 
się bardzo korzystne, gdyż w ten sposób Ma- 
gistrat ma stałą kontrolę. nad całokszłtem 
gospodarki miejskiej, co oczywiście dodatnio 

wpływa na jej racjonalizację. 

— Obniżenie taryfy elektrycznej dla ее- 
łów gospodarczych. Jak się dowiadujemy, 
Magistrat wystąpił z wnioskiem o obniżenie 
taryfy elektrycznej dla celów gospodarczych 
a mianowicie: do płyt elektrycznych, żela- 
zek, imbryków, samowarów i t. p. z tem, 

że zużycie prądu będzie odbywać się w go- 
dzinach rannych i wieczorowych. Opłata us- 
tałona dla cełów gospodarczych wynosi 35 
groszy za kw. a przy większem zużyciu 30 
groszy. W tym celu Magistrat dawałby do- 
datkowy licznik, za wynajęcie którego abo- 
nent dopłaciłby t zł. 50 groszy miesięcznie 
Wniosek ten został zaakceptowany przez Ko- 
misję Techniczną i wpłynie na posiedzenie 
Rady Miejskiej. 

SPRAWY PRASOWE. 

— Konfiskata „Wilner Moment*. Decyz- 
ją władz administracyjnych skonfiskowany 
został nakład gazety żydowskiej „Wilner 
Moment“. Konfiskatę zarządzono za wydru- 
kowanie artykułu, krytykującego wyrok w 
procesie przywódców Centrolewu. 

t. d., na ogólną sumę ponad 600 tysięcy zł. 
Otrzymawszy towary sprytna oszustka wyje- 
chała z Wiłna. 

Tymezasem gdy nadeszły terminy wyku- 
pienia weksli, wszystkie poszły do protestu, 
bowiem jak się okazało w Wołmie rzeczywi- 
Ście znajduje się sklep galanteryjny lecz nie 
należy do Judaszy Wolmanowej a do jej sio-_ 
stry Ity. Poszkodowani kupcy udali się wów- 
czas do Wołmy i tam przekonali się naocz- 
nie, że padli ofiarą oszustwa. Jak: wykazało 
przeprowadzone dochodzenie Judasza Woł- 
man wywiozła zakupione w Wilnie towary 
do Derewni, gdzie sprzedała je poczem prze- 
zornie ulotniła się. 

Policja śledcza rozesłała za zbiegłą oszu- 
stką listy gończe, w wyniku których została 
ona aresztowana w Wołkowysku i sprowa- 
dzona pod eskortą policyjną do Wilna, gdzie 
decyzją władz sądowo-śledezych osadzona 

została w więzieniu na Łukiszkach. (e). 

UNIWERSYTECKA. 
— Promocje. W sobotę dnia 16 b. m. o 

godznie 13 min. 30 w Auli Kolumnowej Uni- 
wersytetu odbędą się promocje na doktora 
wszechnauk lekarskich następujących osób: 

1) Pjckholtza Henryka Arnolda, 
2) Ellertówny Anny, 
3) Gawałkiewiczowej z Jarkowiczów Wła 

dysławy, 
A Jodkówny Janiny, 

) Ruhdórfera Majera, AS 

a aś Józefa, M 
Piaseckiego Zygmunia, 2 

8) Jasińskiej Stanisławy, EE оЙ 
9) Jangiewiczówny Józefy, 
10) Surowskiego Leona, 

— Tegoż dnia o godzinie 13 w Auli Ko- 
lumnowej Uniwersytetu odbędzie się promo- 
cja p. Ludwika Bara na doktora prawa. 

Wstęp wolny. 

"SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Akademiekie Koło Mużyćżne poduje 

do wiadomości członków A. K. M., że w nie- 
dzielę dnia 17 stycznia b. m. rozpoczną się 
próby w Ognisku (ul. Wielka 24). 

Sekcja mandolinistów o godz. 10 min. 
` 30 — 12. 

Sekcja orkiestrowa o godz. 12 — 14. 

Z KOLEI. 

— Oszezędnošei w kolejnietwie. W Wi- 
leńskiej Dyrekcji Kolejowej powołana zosta- 
ła specjalna Komisja, która przeprowadza 
badania nad możliwemi redukcjami wydat- 
ków. Komisja wyjeżdża również na prowin- 
cję. gdzie zaznajamia się z tokiem urzędowa 
nia i wnioski swoje przedkłada Dyrekcji, 

GOSPODARCZA. 
— Poeiągnięcie do obowiązku wykupie- 

nia świadectw przemysłowyeh, W myśl art. 
31, 32.i 34 ustawy z dnia 19 grudnia 1931 r. 
w sprawie zmiany ustawy z dnia 15 lipca 

1925 r. o państwowym podatku przemysło- 
wym zostały pociągnięte z dniem 1 stycznia 
1932 r. do obowiązku wykupienia świadectw 
przemysłowych następujące przedsiębiorstwa, 

dotychczas obowiązkowi temu nie podlega- 
jące: 

1) samoistne przedsiębiorstwa robół i do- 
staw na sumę do 2000 zł.; 

2) hotele i pokoje umeblowane, posiada- 
jące do wynajęcia ponad 2 do 4 pokojów; 

3) wszelkie przedsiębiorstwa przemysłowe, 
tudzież zajęcia rzemieślnicze, rękodzielnicze, 
dorożkarskie i furmańskie, zatrudniające bądź 
samego właściciela przedsiębiorstwa, bądź 
też właściciela i jednego pracownika, względ- 

nie jednego członka rodziny. 
Świadectwa na wyżej wymienione przed- 

siębiorstwa winny być wykupione do dnia. 
29 lutego 1932 r. 

Przeciwko właścicielom tych  przedsię- 
biorstw, którzy do powyższego terminu nie 
nabędą świadectw przemysłowych, władze 
skarbowe wdrożą postępowanie karne z art. 
98 ustawy o państwowym podatku przemy- 
słowym 

ZEBRANIA I G©DCZYTY. 
° — Chrzecijaūski Uniwersytet Robotniczy 

powiadamia, że w niedzielę dnia 17 stycznia 
r. b. o godz. 1 po poł. w sali Chrześc. Domu 
Ludowego przy ulicy Metropolitalnej Nr. 1 
p. r. Władysław Prażmowski wygłosi odczyt 
p. t.: „Choroby zakaźne". 

Wistęp wolny. 

— Dyskusja © projekcie nowego prawa 
małżeńskiego. W dniu 17 stycznia o godz. 

* 11 w lokalu Związku Absolwentów Gimn. 

3 

Jezuitów przy uł. Wicłkiej 64 odbędzie się 
zebranie dyskusyjne poświęcone aktualnej 
dziś sprawie projektu nowego prawa małżeń 

skiego. 
Dyskusję na powyższe iemat zagaja koł. 

Wacław Łapiński. Goście mile widziani. 

ŻYCIE LITEWSKIE. 
— Skarga „Rytasa*. W związku z zam- 

knięciem 10 szkół litewskich na terenie Wi- 
leńskiego Kuratorjum Szkolnego kierowni- = 
cy Litewskiego Tow.-„Rytas* przystąpiłi do 
zbierania podpisów od ludności litewskiej 
na uruchomienie nowych szkół. Pozatem kje 
rownicy „Rytasa* zwrócili się z obszernym 
memorjałem do Min. W. R. i O. P. z prośbą 
o cofnięcie rozporządzenia Kuratorjum Wi- 
leńskiego w sprawie zamkniętych szkół. De- 
cyzji Min. w tej sprawie dotychczas nie zna- 
my. 

  

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 
— Pogloskį 0 przesileniu w Radzie Gm. 

' Żydowskiej. W swoim czasie pomiędzy sjo- 
nistyczną większością Zarządu i Rady Gmi- 
ny Żydowskiej wynikł ostry zatarg na tle 
wyboru rabina gm. Ortodokst przeciwko wy- 
borom wnieśli protest do wyższych jnstan- 
cyj w Warszawie. kiłku dż: przed roz- 
strzygnięciem tej sprawy w Warszawie od- 
była się poufna narada pomiędzy członkami 
Zarządu Gminy i przedstawi ami rabjnatu 
wileńskiego. Na posiedzeniu tem osiągnięte 
zostało porozumienie, na mocy . którego 
przedstawiciele Gminy zobowjązali się do- = 
konać wyboru jeszcze jednego rabina gmin- 
nego, wysuniętego przez ortodoksów i 4 pod 
rabinów. Natomiast ortodoksi zobowiązali 
się wycofać wytoczoną skargę. W wypadku 
gdyby Gmina nie wywiązała się z przyję- 
tych na siebie zobowiązań, członkowie jej, 
biorący udział w pojednawczej tej konferen- 
cji, przyrzekli złożyć swoje mandaty. Skarga 
została wycofana, lecz uzupełniających wy- 
borów rabina i podrabinów nie dokonano. 
W: związku z tem w sferach żydówskich kur 
sują uporczywe pogłoski, że w najbliższych 

      

  

  

dniach część radnych Gminy złoży swoje 
mandaty. 

4 ali я ./ 

П\ОМПНШАТ\'. 
— T Rzemieślniey. Na wniosek 

Izby Rzemieślniczej, Urząd Przemysłowy I 
Instancji ukarał za prowadzenie zakładu 
krawieckiego bez uzdołnienia zawodowego 
krawca Dzimitrowicza Władysława (ul. Ra- 
duńska Nr. 28) karą grzywny w wysokości 
-30 zł. z zamianą na 3 dni aresztu, oraz kraw 
ca Goldmana Salomona ful. Raduńska Nr. 
26), karą grzywny w wysokości 50 zł. z za- 
mianą na 5 dni aresztu. 

Powyższą wiadomość należy zrozumieć, 
jako ostrzeżenie wszystkich tych rzemieśl- 
ników, którzy dotychczas nie zarejestrowali 
swych warsztatów i nie przedstawili swoich 
dowodów uzdolnienia zawodowego w Urzę- 
dzie Przemysłowym I Instancji przy Magi- 
stracie m. Wilna (zauł. Franciszkański). 

RÓŻNE. 
— Dzieci dła dzieci. W Wilnie daje się 

bardzo odczuwać brak częstych widowisk » 
i zabaw dziecięcych z uwzglęnieniem prog- : 
ramu odpowiedniego dla dzieci od 4 do 12 
lat. To też rodzice z radością powitali w ze- 
szłym roku inicjatywę teatrów miejskich, 
które dość często dają przedstawienia dla 
najmłodszych, a tak wdzięcznych widzów. 

Brak zato prawie zupełnie wiełkich za- 
baw dziecinnych, które skupiałyby te naj-- 
młodsze dzieciaki i dały im możność nietyl- 
ko zabawienia się i dużo radosynch chwil. 
ale użyły również dzieci jako aktorów. Urzą 
dza się dość często zabawy dziecinne w 
zamkniętem kółku: szkołe, żłobku, czy przed 
szkolu, ogólne zabawy, dla wszystkich dzieci 
Wilna są bardzo rzadkiem zjawiskiem. 

To też z przyjemnością zawiadamiamy 
wszystkich milusińskich, że w dniu 24 (w 
niedzielę) o godz. 4 punktualnie odbędzie się 
Wielka Zabawa Dziecinna, urządzana doro- 
cznym zwyczajem przez Rodzinę Wojskową, 
w Kasynie Garnizonowem, Mickiewicza 13. 
Zabawa będzie nosiła nazwę „Dzieci dla 

dzjeci*. Gospodyniami i gospodarzami będą 
dzieci ze szkół i przedszkoła Rodziny Woj- 

skowej. 
W sekrecie niech się dowiedzą miłuścy 

goście, że gospodarze szykują cały szereg 5 
niespodzianek, jak: odegranie komedyjki, 2 
tance, deklamacje i wiele innych. 3 

Każde z dzięgi przy wejściu otrzymą hez- 

płatnie ubrąnie na główkę. > 
Wstęp dla dzieci wojskowych i cywil- 

„a — 50 gr. dla dorosłych wojskowych — 
50 gr., — cywilnych 1 zł. 

— Zbiegowie podatkowi. Jak ostatnią 
stwierdzono wielę ogób nie uregulowawszy = 
'swoich zaległości podatkowych, przeniosło В 
się do innego mjasta. W* związku z tem do- 
wiądujemy się, że władze skarbowe przystą- 
piły do sporządzenia listy zbiegów podatko- 

    

wych, by po ich powrocie wyciągnąć z tego > 
odpowiednie konsekwencje, e» 

> RE 
- ZABAWY. 

— Wielka Zabawa Taneezna w Resursie 
Rzemieślniczej, W sobotę dnia 16-go b. m. 
odbędzie się w Res. Rzem. Wielka Zabawa | 
Taneczna urozmaicona niebywale dowcipne- 3 
mi sztuczkami odegranemi przez zespół a- 
matorów Res. Rzem., a mianowicie: 1) „Nie- 
boszczyk z przypadku” komedja w 1-ym аК- 
cie, 2) „Ostatnie dziesięć ztotych“ komedja 
w l-ym akcie, oraz bogaty dział koncertowy 
przy udziale chóru Res. Rzem. pod kierow- 
nictwem p. Wacława Mołodeckiego. 

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

Zarząd Resursy Rzemieślniczej uprzejmie 
zaprasza swych członków i ich rodziny na 
powyższą Zabawę. 

— Wielka Zabawa Karnawałowa. W so- В 
botę dnia 16-go stycznia r. b. w sali Związ- й 
ku Drukarzy m. Wilna przy ul. Bakszta 8 2 
odbedzie się Wielka Zabawa Karnawałowa 
przy dźwiękach jazzbandu. 

Początek zabawy o godz. 9-ej wiecz. 
Bufet obficie zaopatrzony na miejscu. 
Czysty dochód przeznacza się na rzecz 

bezrobotnych członków Związku. 

— Przedstawienie  Milusińskich. Koło 
Pow. Stow. Rodzina Policyjna urządza w dn 
17 r. b. (niedziela) o godz. 2 po poł. w sali 
"Teatru Miejskiego przedstawienie dziecięce 
p. n. „Kopcjuszek* — w wykonaniu wycho- 
wanków przedszkola Stow. Rodzina Pol. 

Przepiękne i bogate stroje styłowe, śpiew, 
tańce i muzyka zapowiadają wiele niespo- 
dzianek i przyjemności. 

TEATR | MUZYKA 
— „Rywale* w Teatrze na Pohulanee. 
W: sobotę dnia 16 stycznia b. r. o godz. 

8 wiecz. odbędzie się pierwszy gościnny wy- 
stęp zespołu artystów Teatru Miejskiego z 
Grodna, z głośną sztuką Andersona i Stal- 
lings'a p. t. „Rywale* — w opracowaniu i : 
reżyserji znanego literata Jerzego Kossow- . 
skiego. Sztuka ta o ogromnych wartościach > 
literackich, wystawiona była w Berlinie i = 
innych miastach europejskich a w r. ubieg- 
łym na scenach Warszawy, Poznaia i Ło- 
dzi osiągnęła niebywały sekces, dzięki ży- 
wej, skupionej akcji oraz barwności typów, 
świetnie zarysowanych przez autora. Obsada 
sztuki pp.: Z. Ustarbowska, dyr. Krokow- 
ski, A. Łodziński, dyr. Opaliński, H. Win- 
kler, St. Smoczyński, A. Nowosielski, A. 
Dzwonkowski, M. Paszyński i inni Pomysło- 
we dekoracje J. Hawryłkiewicza. 

W niedzielę dnia 17. stycznia o godz. 8 

wiecz. „Dziewczę z Chin“ M. Lengyel'a. 
— „Burza w szklanee wody“ 

do Lutni. 
W sobotę dnia 16 stycznia o godz. 8 w. 
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odbędzie się przedstawienie doskonałej ko- 
meji „Burza w szklance wody B. Franka, 
specjalnie przeniesionej z Pohulanki do Lut- 
mi. „Burza w szklance wody' porusza głęb- 
sze problemy społeczne, a mimo satyry i du- 
żej złośliwości, skierowanej w stronę sto- 
sunków magistrackich i sądowniczych, panu- 
jących obecnie w Niemczech, w dobie ogól- 
nego upadku etyki po wojnie — posiada w 
sobie niezrównaną lekkość komedjową, jest 
zabawna, a charaktery ma odmałowane z 
rozpędem, wigorem oraz dużem poczuciem 
komizmu. P. Zieińska w odtwarzaną przez 

— Wileńskie T-wo Filharmoniczne. W 
dniu dzisiejszym, staraniemWil. Tow. Fil- 
harmonicznego, wystąpi z recitalem Leopold 
Stanisław Szpina z nader obfitym i inte- 
resującym programem. Koncertant dał się 
poznać Wilnu muzycznemu prze 3 laty, ja- 
ko świetnie zapowiadający się pianista-wir- 
tuoz, odznaczony II nagrodą na I Między- 
narodowym Konkursie Chopinowskim w 
Warszawie w r. 1927. Obecnie p. Szpinalski 
będąc pod stałym kierunkiem artystycznym 
mistrza Paderewskiego, po wybitnych sukce- 
sach w Paryżu i Bruxelli, zaangażowany zo- 

    

KU RJ E R 

14.00: Aud rolnicze. 15.25: Mikrofon w Men- 
sie Akad. podczas obiadu. 15.55: Audycja dla 
dzieci. 16.20: Muzyka z płyt. 16.40: „Wartość 
odżywcza pokarmów roślinnych * —- odczy 
17.00: „Kobieta ma głos”. 17.15: „Rok n 
wego w Polsce'* — odczyt. 17.30: „Król Sta- 
nisław August* — (w 200 rocznicę urodzin) 

  

   

  

  

—odezyt. 17.45: Koncert. 19.00: Litewska 
audycja literacka. 19.20: „Go się dzieje w 
Wjlnie* — pogad. 19.40: Program na ponie- 
działek. 19.45: Słuchowisko. 20.15: Recital 
fortepianowy Stanisława Szpinalskiego. 21.40 
Kwadrans liter. 21.55: Recital skrzypcowy 5. 

      

         

        

   

  

W_I LE Ń S EK I 

przemiły obrabek, pióra p. Antoniego Bogu- 
sławskiego p. t. „Wesele pod piecem*. Roz- 
maite małe „Skrzatki* domowe, krasnołudki 

it. p. istoty, z podań gminnych wyjęte, prze- 
prowadzą obrzęd weselny Ściśle według pol- 
skich obyczajów ludowych. 

SPORT 
MECZ HOKEJOWY. 

W niedzielę odbędzie się mecz hokejowy, 
który rozegrają gracze K. K S. Ognisko. Mecz 

   
względem liezbo: 

WiL-Z. PN. 

jako skladkę 
7500 zł., 

    

Z danych tych widzimy, že Wilno juź nie 
tyłko ustępuje innym okręgom pod wzglę- 
dem jakościowym, lecz ustępuje też i pod 

  

ciągłych niesnasek na 

UBEZPIECZENIE PIŁKARZY 

Dowiadujemy się, że Liga w ciągu 1931 r 
wpłaciła do towarzystwa ubezpieczeniowego 

asekuracyjną graczy ligowych 
wypłacono zaś jej za poszczególne 

wypadki na meczach 800 zł. Dobry interes, 

Nr. 12 (2254) 

Qiełda warszawska z dnia 15 I b. r. 

WALUTY | DEWIZY: 
'm. Oto właśnie są skutki  Bełary . . . . . . - - . 8.01 —8,33— 8,59% 

walnych zebraniach  Belgja |. . . » . 194,05 — 24 36—123,74 
Holanėja ||... 35845—35085—3:755 

re Londyu ‚ » 81,35— 31,32—31,48—31,15 

LIGOWYCH. Nowy York ... „8,021—8,941— 8,901 
Nowy York kabel . . . 8.9327—8,947- 8,907 
Paryż 1... « + 85,02 —35,11— 34,03: 
PARA o rmateca * 26,41 - 26,47 - 26.35 
Stokholm . . . . . 173,00—173,8—17285 
Szwajcacja . . - 173.95 -17 ',38—173.52 

      

  
   

      
  

   

  

  

  

siebie postać „Voglowej* , — włożyła tyle stał na szereg występów w Londynie. i Frenkla. 22.40: Kom. i muzyka taneczna, LE KADRA als SE ze CEA co? L—vici.  gąrtin w obr. nieoficjałn. . . « . . . 211,55 

życia, rozmachu i temperamentu — że po- Ostatnie bilety są do nabycia w „Orbisie“ . Ž iorących w nim udział braci Godlewskich, > a 

jawienie się jej na scenie, budzi niepoha- oraz od godz. 7 w lekalu Konserwatorjum SKATE POGOTOWIE o którzy niedawno powrócili z obozu olimpij NA WILEŃSKIM BRUKU Tendencja nisco mocniej 

mowane wybuchy śmiechu i wesołości. No- (Wielka 47) wejście od ulicy Końskiej 1). Z SE i 2 m. Zo ZE A skiego i jk Bł 1 s. a tak e PAPIERY PROCENTOWE: 

we, oryginalne dekoracje pomysłu W. Makoj wileńskiej Radjostacji stałe Pogotowie Radjo. nicznych jak też i taktycznych nam pokażą. = TEŻE. ć в 

nika, S kežają odzówiednie ramy dla Ši we. Na pisemne żądania abonentów Dyre Przypuszczamy, takich naprawdę smut- a ae") za | aaa, 3% pożyczka budowł. - . . . 32(0- 32 25 

niesienia wrażenia artystycznej całości. Polskiego Radja wysyłać będzie upow nych wypadków jakie miały miejsce na pier CA EMW NY 42 pożyczka ać we ----- ao 

iedzieł ia 17 st i sodz. 8 nego technika do bezpłatnej naprawy wszym meczu, o którym swego czasu pisa- W nocy z ćnia 2 aa o OPERZE a sama seryjn SZM „22, 
= wi isę si ACE isa la SOBOTA, dnia 16-g0 STYCZNIA 1932 roku. ' ratów kryształkowych wyłącznie. liśmy, teraz nie spotkamy. ul. Trakt Batorego skradziono drzewo opa. 5% kolejowa (. .- 1 « «+: 1 - 34% 
SPE A RE В: 2 х - = łowe, wart. 20 zł. Ustalono, że kradz е 6% dolarowe . . . . „Aš Be 00% 

dzeniem komedja „Burza w szklance wody". 11.58. Sygnał czasu. 12.10: Poranek szkol- NOWINKI RADIOWE PALNE ZEBRANIE WIL. Z. P. N. dokonali bracia Sienkiewicz Kazimierz. - 4% dolarowa й 43.51—4 110 
> Ś Bi > е a = * Dnia 24 stycznia w sali Ogniska odbędzie fan i Aleksander (Trakt Bystrzycki 22), u 7% UR 54.75—55, 6 —! 4,50 

NIEDZIELNE POPOŁUDNIÓWKI. ER Odas ESS Sa > , я 2 się walne zebranie Wil Okr. Zw. P. N. Ze- których skradzione drzewo odnaleziono i 8% L.Z. B.G K.i B.R., ebl.b. « k 94,60 
tos Przegląd wydawn. perjod. 15.45: Koncert UTWORY CHOPINA W RADJO. A: a я Sa > = REA 3 3 

— W Teatrze na Pohulanee — „Rywałe życzeń: (błyty). 16.20: Radjokconika: * 1640: SA > : | > branie to, jak purzypuszczamy, będzie miał» zwrócono poszkodowanemu. Take i AS 83,25 

— drugi gościnny występ Teatru Miejskiego ce: AS APW 16.50: .Mu- Dzisiaj o godz. 22.10 usłyszą BADA a-_ przebieg bardzo spokojny, ponieważ prócz — Z niezamkniętego mieszkania przy ut. 80/, obl. B.G.K. budowlane 43,0 
z Grodna. > bt 17.10: Ri skola) > | ORO OE e „Aa 1 p. p. Leg, Ogniska, Drukarza i 6 p. p. Leg Szkaplernej 77 na szkodę Sawicza Bronislaws 41,04 L. Z. ziemekie „.. 41.50 

W. niedzielę dnia 17 stycznia o godz. 4 VAS pad. niskich te oerabirach "= aż W DE ami DE ch wszystkie inne kluby zostały zawieszone przez skradziono palto męskie, wart. 24 zł. Usta. 5% warszawskie . - . 51.00! 
po poł. po raz ostatni w Wilnie ukaże się BOY оее młodych talentów. 18.05: 1980 WCzesny „Polonez C-dur“ jest raczej wil Okr. Zw. P. N. za niewpłacenie składek. lono, że kradzieży tej dokonała Kaczyńska oł, warszawskie . . . 68.15-64.00 - 63.40 
ciekawa sztuka p. t. „Rywale* — po cenach W hi S kons dh daba 1850 Kas S okolicznościowym, bo Chopin na-  Cjęgawe jest co będą robili bez prawa głosu | Jadwiga, zam. tamže, ktėrą zatrzymano. Skra- | 804 Częstochowy . .. - . - » 55,50 
zniżonych. uchowisko i koncert dla dziec pisał go dla księcia Antoniego Radziwiłła, я a das Aa as ‹ i AR е RAI ае 61,50 61,00 
ADC munikat Tow. Org. i Kół Roln. 19.00: Tygod r Bas z Antonini A „dyplomatyczni“ delegaci zawieszonych klu-  dzionego pata nie odnaleziono. 10% Siedlce ECT 50 ' 

= o 4 ы A 6 aw a VS у ew Toki K. ЁЕ $, Н > о2 aids + Н 4 
— Przedstawienie śŚpiewno-muzyczne w nik litewski. 19.20: Kwadrans akademicki. Ie ad Ró A RZE bów, którym się ciągle i zawsze w każdym Tendencja dla papierów i listów 

Teatrze Lutnia. 19.35: Program na niedzielę i rozm. 19.45: dd: Nadia alla Molacca 2 wiolonczelą — аГАНО włądz piłkarskich coś nie podoba. Humor. niejednolita. 
W. niedzielę dnia 17 stycznia o godz. 4  Pras. dzien. radj. 20.00: „Na widnokręgu”. Nic AA o pi: cą я S CIEKAWA STATYSTYKA > 

i a GRO 7 Н RAE - ais, a NIC a prócz błyskotek dla salonu, dla E * 5 AKQGJB: 

Po per M 5 Ra ONO AS 20.15: Muzyka lekka. R R dE dam*. Znacznie więcej sztuki włożył Chopin Ciekawą statystykę co do iłości zgłaszania Różnica. B. Polski | ZDASZ ZAGR 

osobach PP. L Stefańskiego: Rewkowskiego ч a a A AA a w sonalę wioloncz. g-moll, jest to dzieło peł. przez poszczególne okręgi graczy w r. 1931, — Jaka różnica istnieje między optymi-  Tamdencja słabsza. SE go. | 1€80;  nowski. 22.45: „ 23.05: „4 — о4- 3 Sho Alykoni salių tych Utorów od tat P. Z. Nu k — 163 r Za у ) SARA ks . 

ia „oraz A cinek z dociankami. 23.35: Muzyka tanecz- Pod Zo Adak: AZ EA 22 a nų ias I s a Šelares adi - pyta któryś z gieł POŻYCZKI POLSKIE w NOWYM YORKU: 

ramie wystąpi doskonała Śpie > Zach 3 i ak sai > TEKA > i PSA Na Е i 
A p Wada Bisrewska. Na całość zh Rao A DZIECI I MŁODZIEŻY. Łódź — 1092; Kraków — 1034; Kielce -— Odpowiedź: — Optymiści mówią: pewne- Dilłonowska . +... 5450—56.00 

żą się: „Powrót do charlestona“, „Nietoperze, NIEDZIELA, dnia 17-go STYCZNIA 1992 r. DL ы a 1027; Poznań — ©33; Pomorze — 347; Rów- go dnia pójdziemy z torbami i będziemy Stebilizacyjna . . . -. . . . 52,50 - 54,00 

rze „ „Rose Marie“ i wiele in. Ceny zniżone 10.15. Tr. nabożeństwa. 11.58: Sygnał cza- W sobotę o godz. 18.05 nada Polskie Ra- ne — 311; Białystok — 206; Lubkn — 1%; żebrać, pesymiści zaś dodają: zgoda — ale Rubel: 5.03 w płaeentu 

o 50 proc. su. 12.15: Poranek symfoniczny z Filharm.  djo dla swych najmłodszych radjosłuchacząt | Wilno — 174; Polesie — 109 u kogo? (Fit.-Bitej. 

  

  

  

  

ее - poniedziatku 11 b. m. Godz. 4+—6—8—10 : 0 y Ž : 

Kas Miejskie |George O'Brien ZWYCIĘSTWO” 11: Pracownia OBUWIA wee Fly ООМНОТЕНЕ е a Has na usługach wojny. M DRZ ŃSKI Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Wilnie 
SBLA MIEJSKA |" nocionujący U? Koncertowa orkiestra pod batutą M. Salnickiego | : СЕЛМЕ podaje do wiadomości, że w dniu 12 lutego 1932 r. | EOryginalna mačė 

m. Betrekramska 8. | Początek o godz. 4. 6, 8 i 10 wiecz. Ceny miejsc: balken 30 gr., parter 60 gr. Kasa czynna od 3.30 do 10 wiecz, Bonifraterska 6 odbędzie się przetarg publiczny na eprzedaż belek (z kogutkiem) 
żelaznych w ilości około 250 tonn. Informacje udziela 

т PRZYJMUJE OBSTALUNKI i REPERACJE ają DziteZakodów: Wsadsań, Zasobów Dyrekcji „MROZOL“ 
Bžwiek. Kino-Teatr | DZIŚ! Gigantyczne dźwiękowe Ę oraz reperacje kaloszy i śni Bać (III piętro, pokój 38) w dnie urzędowe od g. 12—13, | Bleczy i goi ranki po- 

arcydzieło wszechświatowej sławy KSI Ž NICZKA TARAKAN OWA e Oi aa 1897/VI Dyrekcja P. K. P. w Wilnie. wsłałe od odmrożenia.       walka carowej Katarzyny li-ej i kochanki księcia Orłowa. 
W rolach dm prześliczna Edyta Jahonać, słynny amant Ołaf Fjord i Rudolf Kiejn Rogge. 

  HELIOS Sprzedają apteki 
i składy apteczne 

  

  

Film, o którym długo mówić i pamiętać będzie Wilno. Wobec wysokiej wartości artystycznej film dla młodzieży PRZETARG = s : 

Wileńska 38, tel. 9-26 | dozwolony. NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. Na |-szy seans ceny zniżone. Początek o g. 4, 6, B i 10. " Obwieszczenie. NE ESRO WE 
Niniejszem Sekcja Techniczna Magistratu Kom$tsk Sadu Głodzkiego!w Wilnie, rewieo II. DOKTÓR. MED. > : Е 2 : fk > R ‚ rewi я 

DZIŚ sensacja dźwiękowa! Film, który warezy! miłjony! Niebywałe dźwiękowe efektyl Największe arcydzieło m. Wilna ogłasza przetarg na wydzierża 2 Miedzi SG OWiRIG py a|. ZARATOWcj Nr: Hauryłkiewiczowa 
przęjmuje od godz. 11—12 
i 5—6 po poł. Choroby 
skórne, leczenie włosów, 
kosmetyka lekarska i ope- 

racje kosmetyczne. 
ut. Wlieńska 38, m. 1. 

8494 

Dr. Wolfson 

W rolach pozost.: May Mc Avoy, 

„Ramonem Novarro "5 BEN HUR saw 'arorsoe ; camel yer: 
NAD PROGRAM: 2 džwiekowe. Film, który kosztował miljon dol. 

= Dła młodzieży dozwołene. 
a E AS o godz. 4, 6, 8 i 10'15, w dnie świąt. o godz. 2-ej. Na |-s7x saans ceny znižone. 

Uwaga! Dla grup uezni szkół powszechnych i gimnazjum wstęp 40 gr. 

zgodnie z art, 1030 U. P. C. podaje do wiadomości 
publicznej, że w dniu 19 stycznia 1932 r., o godzinie 
10-eį rano w Wilnie, przy ulicy M. Pohulanka 18, m. I, 
odbędzie się sprzedaż z licytacji, należącego do Izaaka 
Rafesa, majątku ruchomego, składającego się z ume- 
blowania mieszkania i sprzętów domowych, oszaco- 
wanego na sumę zł. 570 
1895/V1 Komornik Sądowy H. Lisowski. 

SBżutęk. Kine-Taatr 

Hollywood | 
fiekiew 22, tel. 15-28 

wienie przystani dla statków rzecznych, 

znajdującej się na lewym brzegu rz. Wilji 

u wylotu ul. Arsenalskiej. 

Warunki wydzierżawienia są do nabycia 

w Kancelarji Sekcji Technicznej, pokój 52. 

Termin składania ofert upływa z dniem 

25-go stycznia 1932 roku. 

      

  

  
  

DZIŚ! Najnowszy 100% ргге- z udziałem światowej sławy Dźwiękowa Kino оЁ : 5 Е * ° ° Chozob: eneryczne, 

b pmkEPEemn Błędne Ognie „m оо MAGISTRAT M. wina. | Do wynajęcia | Frglkh Leah | ееа 
  

dukcji hiszpańskiej o przebogatej wystawie i wspaniałych motywach śpiewnych. Akcja fiłmu odbywa ч 
się w Hiszpanj. — NAD PROGRAM: Dodatek dźwiękowy Foxa i rysunkowy Elejszera. 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.30, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. Na |-szy seans ceny zniżone. 

ul. Wileńska 7, 
telefon 10-67 

od godz. 9—1 i 4—8 

CEUING 
«i, Wielka 47, tel. 15-41 wd а- 

rūtynowany pedagog 
wyucza му krėtkim czaeie 
dokładnego pojmowania 

  

Ika! parierowy 
Porwięk. Kins-Taztr DZIŚ! Największy dźwiękowy film sezonu 1931/32 r. 

Film ten osnuty na tle słynnej powieści Ireny Niemirowskiej. W roli 
Film, który wstrząsnął światem! 

głównej genjalny Harry Baur. UWAGA! Ze wzgłędu na wysoki artyzm 
tego filmu wstęp na salę tyłko na początek seansów i podczas demonetro- 

— NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe. 
WKRÓTCE: Przebój dźwiękowy „Afryka mówi*' 

PAN 
«а УЮа 43 

wania nadprogramu. 
Początek seansów punktualnie o godz. 4, 6, B i 1015 

| 
|David Golder 
  

DZIŚ i dni następnych! 

Świetny program p.t 

"Kino Kolejowe 

OGNISKO 
(stok dworca koiejow.) 

Zabawne perypetje mał- 
żeńskie. Wyjątkowe aktu- Niedyskretna kobieta 4 Wika de 

nowoczesnego stadła małżeńskiego W rolach głównych: Jenny Jugo, Georg Aleksander, Kurt Vespermann 
i Marja Pąudur. Początek seansów o godz. 5 w niedzielę i święta o 4 pp. 

NASTĘPNY PROGRAM: Lekcja miłości z uroczą Clarą Bow w roli głównej. 

Buster Keaton Gzłowiek, który kręci 
NAD PROGRAM: Atrakcje dźw ękowe. 

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

  

DZIŚ król humoru 
i śmiechu, ulubie- 

niec Wilna 

Dźwiękowe Kino 

LUX 
Mickiew. 11, tel. 15-61 

w wspaniałej 
kamiidźójok 

  

Ceny miejsc od 40 gr. 

DZIŚ! NA EKRANIE wszechówistowy sukces re- i 
żyserji Eryka Pomera 100% dźwiękowe arcydzieło w i e I k i e b a g n 6 g rz e c h u 

(Melodj a ser c) Przepiękny miłosny dramat w 12 akt. z cyklu „Białych niewolnic". W rol. gł. piękna 
] < Dita Pario i 1004, mężczyzna Willi Fritsch śpiewa szereg cygańskich romansów. 

NA SCENIE: Zupełnie nowy program. Gościnne występy zn. arlystów. Axje z op. „Hałka" i in. ror ansy wyk. p. 
Nona Belford, arje z op. „Sewilski cyrulnik' wyk. p. Edward Ney, oraz p. Ada Bo la wyk.tańce charakteryst. 

Dźwięk. Kina-Teatr 

STYLOWY |( | 
ulica Wielka 36 

  

   

  

  

  

  

  

(AVO A ETO 
NADSZEDŁ NOWY TRANSPORT NOWOOTWORZONWA 

SUKNIE POLSKA 

W ELEN : panskie MLECZARNIA 
w najnowsz. wiązaniach i najmodn. kołorach. przy uł. Wielkiej 29 

CENY ŚCIŚLE FABRYCZNE. Poleca: codz. ówieże 
Jedyny w Wilnie i na kresach mleko, masło, sery, jaja, 

KONSYGNACYJNY DOM TOWAROWY в An R A 
EEE U URZ RZEWSSZA aś w | napoje chłodzące oras 

7. KAZASKI darenauito paoszydw zKaeuriióy | obiady domowe 
> w OS AA smaczne i zdrewe 

1 k N o , w I E L K A 3 6 . WASZEGO OPAKOWANIU. od 78 gr. 

ik i bird) 

FRANCISZEK PIETKIEWICZ 12) Szczególnie silny potok inteligencji spłynął na 
Sołowki po zabójstwie w Polsce Wojkowa. Całemi ty- 
siącami przywożono wówczas tak zwanych „wojkow- 

| cew", których wysyłano też i na Sybir. W samej tylko 
Moskwie w kilka dni po zabójstwie, oprócz 20 roz 
strzelań, aresztowano przeszło dziesięć tysięcy „by- 
łych ludzi”, jak nazywają obecnie w Rosji inteligencję 
przedwojenną. 

Inteligencja tworzyła tu 

Sołowki—wyspa tortur 
a = r 

i śmierci. 
( Wspomnienia z katorgi sowieckiej), 

INTELIGENCJA I:-DUCHOWIEŃSTWO 

  

szereg grup. Pierwsza 

  
NA SOŁOWKACH. 

Zaraz po otwarciu nawigacji zaczęto odłudniać 
przepełniony w ciągu zimy Kiemski oddział i prawie 
co drugi dzień oba statki na zmianę przewoziły na 
Sołowki liczne partje więźniów. 

Mówiąc o składzie, że się tak wyrażę, zawodowym 
więźniów katorgi sołowieckiej, muszę zgóry zazna - 
czyć, że przeważała tu inteligencja, i Sołowki są chy 
ba najbogatszem w ludzi wykształconych więzieniem 
na świecie. 

„ Niema takiego fachu, niema rzemiosła i zajęcia, 
niema takiej dziedziny pracy umysłowej, która nie 
miałaby licznych przedstawicieli na Sołowkach. Naj- 
więcej było inteligencji z wykształceniem technicz 
nem.' Najwięcej dostarczały ich modne procesy 
o „wreditielstwo*. ' Starzy inżynierowie, technicy 
i różni „spece* pracujący przeważnie w przemyśle 
ciężkim, masami poprostu wędrowali na Sołowki. 
Dużo było również i pracowników instytucyj handlo- 
wych, których oskarżano ałbo o dostarczanie złych to- 
warów, albo celowe ukrywanie produktów pierwszej 

  

   

złożona ze 150-200 osób była tak zwana grupa lice- 

  istów. Byli to wszystko ludzie z wyższem wykształ- 
ceniem, żyjący dziś tylko wspomnieniami o „daw- 
nych dobrych czasach”. Zebrawszy się w soborze 
Kazańskim w Piotrogrodzie na żałobne nabożeństwo 
za duszę cesarza Mikołaja, wszyscy zostali aresztowa- 
ni i na czele z księdzem prawosławnym Zosino - 70- 
zińskim, odprawiającym wówczas: nabożeństwo, ska- 
zani na Sołowki. 

Drugą grupę stanowili t. zw. fokstrociści. Fok- 
strot i inne podobne mu tańce były surowo zakazane 
w Sowietach. Tymczasem zapaleni amatorzy nowo- 
czesnych tańców urządzili zabawę taneczną z fokstro- 
tem, jak się to mówi wpadli i wkrótce gorzko pokuto- 
towali wśród lodów Białego niorza. 

co obszerniej muszę powiedzieć o duchowień- 
stwie licznie tu reprezentowanem przez zesłańców. 

Uważając religję za najniebezpieczniejszą truciz- 
nę, władze sowieckie od pierwszej chwiłi swego istnie- 
nia starały się przedewszystkiem rozbić jedność 
w Kościele Prawosławnym. Oficjalne prawosław je, 
podtrzymywane dawniej powagą cara i ustalonym od 

  

potrzeby. Pozatem, jako niepotrzebny balast, maso- 
wo zsyłano i byłych profesorów, licznych niegdyś 
w Rosji prawosławnych zakładów duchownych. 

wieków porządkiem rzeczy, po rewołucji nie było 
zdolne samo skupić swych sił, by mężnie stewić czoła 
zakusom bolszewickim. Już dawniej, pomimo czujnej   

Mydawaietwd „Kurjer Wileński" S-ka 8 Ogł. Bdp. 

  

  

Poszukuję posady złożony z 3-ch pokoi i 
kuchni, z wodą i elektry- 
cznością na rogu ulic: Je- 
zuickiej i 
Nr. 11. rządcy domu 

tylko za mieszkanie 
w domach rządowych lub prywatnych, 
oraz w hotelach, posiadam dobre świa- 
dectwa. Łaskawe oferty proszę nad- 
syłać do Adm. „K. W.“ pod Nr. 6872 

sklep, 

     

      

  

ii Kolonia 
KURJER WILENSK1 - 
Spółks z ogranicz. edpowieėx. 

DAOKARNIA UYTROLIGATOKHA 
ZNICZ: 

WILNO, Ś-TO JAŃSKA 1, TEŁ. 3-40 

Dziełe książkowe, dru* 
ki, książki dłarurzędów 
państwowych. samorzą- 
dowych, zakładów nau- 
kowych. Bilety wizyto-    

Informaeje 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE 

LILLE 
      

„Kurjera   
opieki władz, zawierało w sobie wiele prądów odśrod- 
kowych, to też gdy się tylko zmieniły czasy, skorzy- 
stały z tego zdolniejsze i ambitniejsze jednostki i za- 
łożyły nowe kierunki myśli prawosławnej. Obecnie 
mamy w Rosji wygasającą żywą cerkiew, likwidowa- 
ną przez bolszewików, autokefalną cerkiew ukraińską, 
teodorowców i cały szereg innych prądów religijnych. 
najczęściej wzajem się zwalczających. 

Bolszewicy nietylko przychylnie patrzyli na wszeł- 
kie ruchy separatystyczne w łonie Cerkwi Prawosław- 
nej, lecz z początku sami popierali żywą cerkiew, jak 
również i różne sekty ewengelistów. Po pokonaniu 

Cerkwi Prawosławnej na czele z patrjarchą Ticho- 
nem, władze sowieckie rozpoczęły zaciętą walkę za- 

równo ze wszelkiemi odłamami prawosławja, jak 
i z sektami ewangelistów. Liczne aresztowania i oskar- 
żenia członków sekt ewangelickich, mających cho- 
ciażby tylko luźny kontakt ze St. Zjednocz., nietylko 
o nielojalność lecz wprost o szpiegostwo, odrazu zata- 

mowały rozwój prawie wszystkich sekt. 

Ale od roku 1926 w parwosławju rozpoczął się 
stanowczy zwrot na lepsze, czego dowodem, przepeł- 
jone dziś, świątynie. Chłop rosyjski, nękany strasz- 

ją nędzą, zawiódłszy się na bolszewikach, znowu 
tłumnie począł zwracać się ku Bogu. Najgorsza jest 

  

   

jednak sytuacja duchowieństwa, bo aby zostać ducho- 

-wnym, trzeba mieć nietylko wiele odwagi cywilnej, 
ale i ogromnego poświęcenia. Jako wyjęci z pod pra- 
wa, księża, pomimo przeróżnych szykan ze strony 
władz sowieckich, muszą znosić okropną nędzę, gdyż 
zubożały lud wiejski nietylko nie może dać ducho- 
wieństwnu znośnego utrzymania, lecz z trudem opłaca 
podatki za świątynie. Ten to właśnie zwrot w prawo- 
sławju, który, zaznaczyć należy, rozpoczął się od dołu, 

TA WETERAN TE WEP OCEN E RAT PSK AN OIS 

Drukarnia „Zaież”, Wilmo, ni. $-tu Jańska 1, telefon 8-40. 

we, prospekty, zapro- bez 

szenia, alisze i wszel- 
kiego rodzaju roboty 

w zakresie drukarstwa 

WYKONYWA prace w 

Ludwisarskiej 
Nadaje się na biu- 

ro, restaurację, pracownię, 

także 
2-pokojowe z kuchnią i 

elektrycznością. 
dzieć się u dozorcy. 

Pokój 
do wynajęcia 
ul. T. Kościuszki 19 

mieszkanie 

Dowie- 

  

urzędnicza. 
  

kiesztanie 7 3 pokoj 
z wygodami tanio 
do wynajęcia 

w Związku 
Włeścicieli Nieruchomości 

, Gdańska 1-6. 

MASZYNISTKA 
poszukuje posady, 
jak również może być 
angażowana do biura 
na terminową pracę, 

zobowiązania i 
wszelkich praw. Rów- 

  

nież wykonuję różne 
omu po 

b. niskich cenach. 
£askawe oferty pro- 
szę kierować do Adm. 

Wilensk.“ 
pod „Maszynistka” 

w masach, spowodował, 
jednostki, jak z pośród kleru, tak i wiernych powęd- 
rowały na Sołowki. 

Z liczby 70-80 księży prawosławnych, osadzonych: 
na Sołowkach, trzy czwarte stanowił zwyczajny wiej- 

resztę wyżsi dostojnicy Cerkwi Prawosław- 
nej. 
ski kler, 

dźwiękowców angielskich 
Zwracać się: Mr. Samuel 
ul. Stefańska 26/13 (róg 
Szopena), godz. 3—4 pp. 

OKAZYJNIE 
palta, futre, ubrenie, obu- 

wie, pianina i wiele in- 

nych pozostałych z licy- 

tacji rzeczy sprzedaje 

tanio Lombard, uł. Bi- 

skupia 4, tel. 14-10 (od 9 
do Ž pp. i od 5 do 7 w.) 

Poszukuję posady 
kucharki 

lub 

służącej 
Posiadam dobre šwiadec- 
twa. Łaskawe oferty nad- 
syłać: ul. Nieświsska 14, 
m. 12, Rałowicz. 10000 

Instalacje elektryczne 
dzwonki sygnalizacyj- 
Ne, ustawienie aparatów 
radjowych I telefonów 
wykonywa koncesjonowa- 

ny elektromonter 

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

do sprze- 
D 0 dania, 
w dobrym stanie. w rūch- 
liwej miejscowości przy 

| ulicy Jerozolimskiej Nr. 12 
(dawniej Nr. 46), o warun- 
kach dowiedzieć się na 

- miejecu u właściciela, 

  

  
  

  

  

drewniany   
Co się zaś tyczy katolieyzmu, 

szewicy przełamać nielicznych, 

  
że lepsze, 

8434 

Akuszerka 

Naja Laśnerowa 
Przyjmuje od 9 do 7 wiecz.. 
ułica Kasztanowa 7, m 5. 
W. Z. P. Nr. 69. 852% 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

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

Ogrodnik=ps czelalz 
z 20-letnią praktyką, obez-- 
naty we wszystkich gałę-- 
ziach ogrodnictwa. Posa- 
dę mogę objąć od | lute- 
go r. b. Oferty składać. 
do Administracji „K. W.“ 

        

pod „Ogrodnik* 9.62: 

z s reperują; Pianina = 
wynajmuję — Mickiewicza: 
37—32, Wiejście z ulicy 
Ciasnej. p. Estko. 7702: 
  

gab. książ. członk. wyd.. 
przez Bank Spółdziel- 

Czy w Wilnie za Nr. 1278, 
na im. Michała Sienkie- 
wicza, unieważnia się. 

RER 

Popierajcie 

Ligę Morską! Rzeczną. 

bardziej ideowe 

to nie zdołali boł- 
lecz zwartych szere- 

gów księży katolickich, którzy są prawdziwymi apo- 
stołami Kościoła Katolickiego w Rosji. Nie zważając 
na największe szykany, czynione przez bolszewików,. 
znalazło się zaledwie trzech renegatów, którzy czy to 
pod presją, czy też skuszeni obietnicami bolszewickie- 
mi, zrzucili suknie kapłańskie. Nie potrafili też bol- 
szewiey zerwź wej nici łączącej duszpasterzy z ici 
owczarniami nietylko na wolności, lecz nawet i w So- 

łowkach. Pozostali na wolności pracują w warun- 
kach nie lepszych niż za czasów Nerona. Z liczby 
25-28 księży katolickich na Sołowkach dwóch ks.ks. 
Cimaszkiewicz i Sokołowski zostali wymienieni przez. 
władze polskie, a $. p. ks. Białokołowy po wywiezieniu 
z Sołowek w r. 1928 został zamęczony w więzieniu bu. 
tyrskiem w Moskwie. 

Oprócz księży było na Sołowkach i 8 kleryków 
za uczęszczanie do tajnego seminarjum katolickiego 
w Piotrogrodzie. 

Lecz nietylko duchowni chrześcijańscy siedziełł 
na Sołowkach, było tam dwóch duchownych mahome- 
tańskich i jeden rabin. 

  

  (D. ©. №) 

Redaktor odpawiedxiainy Wltold Kiszkis. 
O SRT wszośk  


