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Polityka rządu na Rusi Czerwonej. 
Min. Pierackiego na Komisji Budżetowej). 

W niedziemym numerze z powodu 
spóźnionej pory mogliśmy podać prze- 
mówienie Min Pierackiego tyłko w stre- 
szczeniu. Ponieważ jeduak zawierało 0- 
no ważne i poparte powagą całego rzą- 
du oświadczenie, określające jego lin- 
ję polityczną wobec zagadnień narodo- 
wościowych, a szczególnie zagadnienia 

ukraińskiego na Rusi Czerwonej, prze- 
drukowujemy dziś tekst odpowiedniej 
części przemówienia. Na tle omawianych 
szeroko, lecż bardzo nieściśłe w ostat- 

nich czasach wiadomości o mających 
nastąpić posunięciach rządu w dziedzi- 
nie słosunków ukraińskich, deklaracja 
Min. Pierackiego nabiera specjalnego 
znaczenia (Red.). į 

Zasada równości obywatelskiej. 

„Przedmiotem specjalnym polityki 
wewnętrznej — oświadczył p. Mini- 
ster — są zagadnienia narodowościo- 
we. Ich charakter i znaczenie są Pa- 
nom dobrze znane. Wystarczy więc, 
jeśli stwierdzę ogólnie, iż Rząd nasz 
kieruje się dążeniem do wytworzenia 
racjonalnych podstaw karmonijnego 
współżycia wszystkich obywateli Rze- 
<czypospolitej, opartego 0 równość 9- 
bowiązkówi i praw dla wszystkich. 

Podkreślam zasadę równości praw 
i obowiązków, ponieważ winna ona 
słać się podstawą systemu obywatel- 
skiego myślenia i odczuwania zarów- 
no społeczeństwa polskiego jak i spo- 
łeczeństw, stanowiących narodowe 
mniejszości w naszem Państwie. 

Ujawniona przez niektóre grupy 
mniejszościowe tendencja do wycią- 
gmięcia z faktu ich odrębności etnicz- 
nej wniosku o prawach do przywile- 
jów, jest równie fałszywa, jak skłon- 

ności niektórych odłamów społeczeń- 
stwa polskiego do wyciągania z faktu 
owej odrębności sugestji w kierunkn 
dzielenia obywateli Państwa na dwie 
klasy. 

Racja stanu Państwa nowoczesne- 
go nie może tolerować podobnych te- 
oryj, a tem więcej, nie może ich rea- 

lizować. 

Wytyezne polityki rządu. 

Oto przyczyna, dla której Rządy 

pomajowe uważały za celowe i ko- 
nieczne zaspokajać w miarę objektyw 
nej słuszności i możliwości ekonomicz 
ne i kulturalne potrzeby społeczeństw 
mniejszość. pod jednym skromnym 
warunkiem: przestrzegania przez spo- 
łeczeństwa rzeczywistej lojalności o- 

bywatelskiej wobec Państwa. Jeśli 

zaś ktoś zechce powoływać się na sta- 
nowczość Ministerstwa Spraw Wew- 
nętrznych wobec jawnych przejawów 
łamania tej zasady i próby godzenia 
w bezpieczeństwo pubłiczne i ład 
prawny, musi przecież przyznać, iż 
okazuje ono równą stanowczość, gdy 
chodzi o ochronę bezpieczeńs oby- 
wateli, należących do mniejszości na- 

rodowych. Kierujemy się bowiem za- 
sadą słuszności i interesu Rzeczypo- 
spolitej. Lojalna mniejszość narodo- 
wa może być zawsze pewna pełnej 
opieki i pomocy ze strony Państwa. 

Ponieważ wypadki w roku 1931 
w Małopolsce Wschodniej i ich psy- 
chologiczne następstwa w znacznym 
stopniu zamąciły obraz rzeczywistoś- 

ci politycznej na tym terenie, zamie- 
rzam zatrzymać się specjalnie nad za- 
gadnieniem mniejszości w tych woje- 
wództwach. Z upoważnienia Rady 
Ministrów w zakresie  całokształiu 
zainteresowań Rządu, postaram się 
rzucić nań snop światła rzeczowej о- 

ceny i realnych zamierzeń Rządu na 
przyszłość. 

Jako zwalennik wyraźnych sytua- 
cyj. uważam, iż w sprawach, w któ- 
rych zainteresowane są dwie lub wie- 
cej stron, punktem wyjścia dla ewa- 
łucji wewnętrznej tych spraw winno 
być jasne sprecyzowanie zasad kiero- 
wniczych. 

Dlatego też pragnę. stwierdzić, iź 
ani w rzeczywistości, ani w wewnętrz- 
nem przekonaniu Rządu zadania Pań- 
słwa w odniesieniu do trzech woje- 
wództw południowych, objętych wspól 
ną nazwą Małopolski Wschodniej, nie 
są inne,niż wobec całego terytorjum 
Rzeczypospolitej, czy poszczególnych 
jej ziem. и . 

Jakiež to są zadania? 
Głównem będzie niewątpliwie tv. 

które w próbie sformułowania ująć 
możua w ten sposób, że zadaniem 

   

    

(Deklaracja 
Państwa jest dbałość o bezpieczeń- 
stwo obywateli z pozostawieniem im 
prawa działania pod warunkiem, iż 
działanie te nie wyrządza szkedy in- 
nym obywatełom. 

Oto jest, proszę Panów, klucz dla 
rozumowania i działania państwowe- 
go, zarówno jeśli chódzi o społeczeń- 
stwo, jak i Rząd. 

Akeja terorystyczna nie będzie 
tołerowana. 

Jeśli teraz ten tok myślenia prze- 
niesiemy na teren Małopolski Wscho- 
dniej. gdzie z pośród dwóch etnicz- 
nych grup obywateli pewne odłamy 
grupy ukraińskiej stawiają sobie za 
cel działalności systematyczne wyrzą- 
dzanie szkód grupie polskiej, staje się 
jasnem, że działalność taka oznacza 

zamach na samą ideę Państwa i wyz- 
wanie pod adresem całej siły Pań- 
stwa. Polskiego, które takiej działa]- 
ności tolerować nie może. 

Ktokolwiek w Państwie uciekałby 
się do aktów zbrodni, do zamachów na 
cudze życie i mienie, na bezpieczeń- 
stwo osób i rzeczy, stojących pod opie 
ką prawa publicznego, musiałby po- 
nieść konsekwencje, proporcjonalne 
do rozmiarów wyrządzonego zła. 

Albowiem w Państwie demokraty- 
cznem wolno każdemu obywatelowi 
swobodńie myśleć, sądzić i działać 
pod warunkiem, iż będzie uczył i bro- 
nił swych poglądów rozumem, nie u- 
ciekając się do gwałtu, -siły i podstępu. 

Ponieważ zaś stało się, iż na tere- 
nie Małopolski Wschodniej gwałt i 
podstęp został utożsamiony z działal- 
nością polityczną i zawieszony nad 
gławami polskiej grupy obywateli tej 
ziemi — Stwierdzam, iż jeśń perswa- 
zja nie odniesie sukcesu — Rząd 
stanie wobec sytuacji przymusowej. 

Nie może być i nie hędzie tołero- 
wany stan, w którym ludność polska 
€zułaby się zagrożona na iu, stanie 
posiadania i swobodzie prowadzenia 
swoich praw narodowych i obywate!- 
skich, a także w którym rozważna i 
oddająca się produkeyjnej pracy łu- 
duość ukraińska pozostawałaby pod 
terorem gwałtu. 

  

Rząd nie uważa za właściwe i od- 
powiadające błuszrjości czynienie z 
akcji zbrodniczej pewnych — jak z0- 
stało wyjaśnione, nielicznych zresztą 
— organizacyj ukraińskich na terenie 
Małopolski Wschodniej, narodowej 
sprawy ukraińskiej na tych ziemiach. 

  

  

  

Mogę też Panów zapewnić z całą 
słanowczością, że Rząd nie pozwolił 
ani na chwilę pozbawić się ufności w 
skuteezność polityki zaspakajania słu 
sznych potrzeb ludności ukraińskiej, 
w przekonaniu, iż rozsądek i poczu- 
cie rzeczywistości zapanują w jej In- 

nie nad nierozumnemi odruchami. 

  

Konieczność słosowania w pew- 
nych momentach silniejszych  šrod- 
ków dla obrony bezpieczeństwa, nie 

spycha nas bynajmniej z naszej za- 
sadniczej drogi politycznego działania 
jak z drugiej strony, — cel działa]- 
ności politycznej nie usypia naszej 
czujności. 

  

Oczywiście nie potrzebuję dowo- 
dzić, że atmosfera walki pochłania w 
każdym wypadku na dłuż szy okres 
czasu możliwości psychologiczne A 
nawet moralne kontynuowania połi- 
tyki świadczeń. Dłatego też nie mogę 
nie wyrazić żalu, iż znakomita wię- 

kszość społeczeństwa ukraińskiego 
zdolna do trzeźwego rozważania swo- 
ich interesów. tak dotychczas nieśmia 
ło przeciwstawia się szaleństwom U. 
O. W. i jej przybudówek, niewątpli- 
wie bardzo silnie zakłócających pro- 
ces normalizacji stosunków w Mało- 
polsce Wschodniej. 

  

   

  

Dorobek legalnej działalności 
Ukraińców. 

Spółdzielczość. 

Przeczę stanowczo, by podnoszo- 

ne tu i ówdzie pośród społeczeństwa 
ukraińskiego zarzuty szykanowania 
lub uniemożliwiania ludności ukraiń- 

  

skiej rozwoju, a zwłaszcza, na co/się. 
szczególnie często wskazuje, w dzie- 
dzinie gospodarczej, by skargi te po- 
siadały wagę słuszności. Prawda nie 

da się tu ukryć pod korcem, ani znie- 
kształcić, ponieważ znajduje wyraz 
w beznamiętnych cyfrach. 

Jak Panom wiadomo, życie gospo- 
darcze ludności ukraińskiej znałazło 
wyraz organizacyjny w spółdziel- 
niach.. Oto cyfry z tej dziedziny: (- 
ficjalne wydawnictwo „Rewizyjnego 
Sojuzu Ukraińskich Kooperatyw* po- 
daje następujący obraz rozwoju ukra- 
ińskiej kooperacji w Małopolsce 
Wschodniej: : 

Ilość spółdzielni zrzeszonych w K. 

   
   Bolesław 

się we środę dnia 20 stycznia 
na cmentarz po-Bernardyński. 

s 

Z PILECKICH 

JANINA KRUPELOWA 
Po długich i ciężkich cierpieniach opatrzona ŚŚ Sakramentami zasnęła w Bogu 

dnia 17 stycznia 1932 r. w wieku lat 27. 

Eksportacja zwłok z domu żałoby prży ul. Sawicz Nr. Ji m. 8 odbędzie się 
dnia 19 stycznia o godz.'IQ0 rano do kaplicy na cmentarzu po-Bernardyńskim. 

Po nabożeństwie żałobnem odprawionem w tejże kaplicy nastąpi złożenie 
zwłok w grobach rodzinnych. 

O czem zawiadamiają krewnych, 
bokim żalu 

MĄŻ, CÓRECZKI i RODZINA. 

   

Towarzysz Sztuki Drukarskiej 
po długich i ciężk. cierpien. zmarł dnia 17 b. m. w w. lat 50. 

Eksportacja zwłok z Kliniki U.SB. na Antokoli odbędzie 

Q zgonie swego kolegi zawiadamia 

ZWIĄZEK DRUKARZY M. WILNA. 

S. U. K. wynosiła w latach przedwo- 
jennych: w 1906 r. 134, w roku 1912— 
567. 

Po wojnie w Rzeczypospolitej о- 
braz cyfrowy rysuje się następująco: 
W roku 1921 — 578, w roku 1925— 
1028, w roku 1929 — 2.785, a z kon- 
cem roku 1930 — 3.147 spółdzielni. 
Pozatem istnieją spółdzielnie nie zrze- 
szone, których ilość wyraziła się w 
'cyfrze 755. A zatem po wojnie tempa 
wzrostu nietyłko nie zostało zahamo- 
wane, lecz przeciwnie, wzrosło, a w 

  

Żukowski 
      

  

o godzinie 5 i pół wieczorem 

    

   P. 

przyjaciół i znajomych pogrążeni w głę- 

» ga zz s ze ° 

Możliwość dymisji Brueninga. 
BERLIN t8.I. Pat. — Na zgroma- 

dzeniu w Essen poseł partji ludowej 
zwrócił się do kanelerza Brueninga 
z apelem aby skorzystał z nadarza 
cej się okazji i w czasie konferencj 
lozańskiej zgłosił dymisję, (W ten 
sposób wszystkie stronnictwa niemie- 
ckie uzyskać mają możliwość popar- 

Hitler jej 

BERLIN 18. I. Pat. — Wręczony 

  

   

  

* wczoraj wieczorem kanclerzowi Bru- 
eningowi przez kpt. Georinga memor- 

cia ponownego prezydenta  Hinden 
burga. 

Wszechnicemiecka „Deutsche Zig“ 
utrzymuje, że koła zbliżone do Wil- 
helmstrasse, liczą się z możliwością 
dymisji Brueninga bezpośrednio pa 
konferencji lozańskiej. 

też żąda. 

jał Hitlera ma zostać ogłoszony w 
poniedziałek. Memorjał zawierać ma 
żądanie dymisji Brueninga. 

  

Na dredze współpracy. 
ŁUCK. 18. I. (Pat). Odbyło się tu walne 

zebranie członków ukraińskiego klubu „Rid- 
na Chata*, Po otwarciu zgromadzenia pos. 
Pewny wygłosił przemówienie inauguracyj- 
ne, oświadczając, że zarząd klubu w uznaniu 
specjałnych zasług dla idei współżycia pol- 
sko-ukraińskiego postanowił hadać honoro- 
we ezłonkowstwo klubu wojewodzie wo- 
łyńskiemu Józewskiemu. Powyższą uchwałę 
zebrani przyjęli przez aklamację. Dalej na- 
stąpiło sprawozdanie zarządu. Zkolei pos. 
Pewny wygłosił fererat na temat zamierzeń 
ideowych i politycznych kłubu. Prelegent 

Na Dalekim 
Odpowiedź chińska na 

WASZYNGTON 18. I. Pat. — Rząd 
chiński w odpowiedzi na ostatnią no- 
tę Stimsona zapewnia Stany Zjeda., 
że Chiny bynajmniej nie miały zamia 
ru zawarcia jakichkolwiek traktatów 
lub układów, które byłyby sprzeczne 

  

wskazał, że ezołonem ideowym organizacji 
jest praca nad zbliżeniem polsko-ukraińskiem 
i zacieśnienie węzłów wzajemnej harmonji i 
współżycia, Cały Wołyń należy zastać „Rid- 
nemi Chatami*, a wówczas problem polsko- 
ukraiński będzie mógł być łatwe rozwiąza- 

ny. Lojałna i twórcza praca dia Polski le- 
ży w płaszczyźnie poczynań społeczeństwa 
ukraińskiego, zgrupowanego w „Ridnych 
Chatach*, Po sprawozdaniu komisji rewizyj- 

nej wybano nowy zarząd, w skład którego 
weszli przedstawieiele miejscowego  społe- 
czeństwa. 

Wschodzie. 
notę St. Zjednoczonych. 

z układami międzynarodowemi. Rząd 
chiński wyraża przytem nadzieję, ż 
Stany Zjednoczone będą w dalszym 

ciągu rzecznikiem konieczności prze- 
strzegania układów międzynarodo- 
wych. 

   

  

Nota Japonii do Ligi Narodów. 
GENEWA. 18. I. (Pat). Nota japońska, 

skierowana do sekretarjatu generalnego Li- 
gi Narodów, zaznacza, że w okresie od 21 
grudnia do 31 grudnia r. b. w południowej 
strefie Mandżurji dokonano całego szeregu 

napadów zbrojnych, podczas któych 616 о- 
sób zostało zabitych, wiełe ranionych oraź 
220 osób wziętych jako  zakładnicy. W 
styczniu sytuacja w Mandżurji pod wzgłę- 
dem bezpieczeństwa znacznie poprawiła się. 

Klęska glodu w Finlandji. 
HELSINGFORS. 18. 1. (Pat). Prasa dono- 

Si o grożącej kk głodowej w północnych 
częściach kraju. W wielu gminach połowa 
ludności utrzymuje się z zasiłków gminnych. 

    

Pożywienie większej części ludności stanowi 
chłeb z kory brzozowej. W obwodzie Kajana 
łudność zużyła wszelkie zapasy zboża siew- 
nego na pożywienie, 

      

      

     
   

     

   
   

    

ciągu ostatnich czterech lat przecię- 
tny przyrost płacówek spółdzielczych 
ukraińskich wyraża się w cyfrze 440 
jednostek organizacyjnych rocznie. 

Ta progresja rozwojowa obnaża 
w sposób niodparty kłamliwość zarzu- 
'tów pod adresem Rządu polskiego. Nie 
podobna bowiem wyobrazić sobie, by 
w wypadku stawiania przeszkód roz- 
wojowi spółdzielczości ze strony czyn 
ników rządowych, mogła ona osiąg- 
nąć tak wysokie cyfry rozwojowe i 
wyrazić się w ogólnej cyfrze — 3.902 

spółdzielni. 
Stwierdzić nałomiast należy, że 

liczebna rozbudowa placówek  spół- 
"dzielczych nie była podyktowana tył- 
ko potrzebami gospodarczemi ludnoś- 
ci, lecz w pewnej mierze wyrastała 
z tendencyj politycznych. 

W ten sposób na gruncie działul- 
ności gospodarczej swoista polityka 
nacjonalistyczna wyrządziła wiele 
szkód, obarczających stowarzyszoną 
w organizacjach spółdzielczych lud- 
ność. 

Stwierdzam, że tak jak w przesz 
łości nie były. tak i w przyszłości nie 
będą stawiane przeszkody w rozwoju 
tej dziedziny interesów obywateli wo- 
jewództw południowo - wschodnich, 
zarówno Polaków jak i Ukraińców. 

Przeciwnie, Rząd gotów jest w 
miarę możności, będących w dyspozy- 
cji Państwa, jak najwydatniej przy- 
czyniać się do rozwoju życia gospo- 
darczego w tych województwach, z 
tem atoli, że muszą być przestrzegane 
powszechnie obowiązujące zasady 
współpracy Państwa z gospodarst- 
wem. prywatnem. 

Jeśli chodzi © towarzystwa Wwy- 
twórczo-rołnieze i spółdzielnie ukra- 
tńskie, muszą one poddać rewizji sto- 
sumek do czynnika państwowego, a to 
przedewszystkiem przez. wyciągnięcie 
konsekwencyj z zasady, iż Państwo, 
udziełające organizacjom pomocy pie- 
nieżriej, musi mieć możność kontroli 
nad właściwem zużytkowaniem poży- 
<zonych sum. Jesł również samo przez 
się zrozumiałe, iż do ulg podatkowych 
mogą pretendować tylko te organiza- 
cje, które będą pracowały z czynni- 
kiem państwowym. 

   

Szkołnietwo. 

Nie inaczej przedstawia się spra- 
wa, jeśli chodzi o dziedzinę aspiracyj 
kulturalnych kudności ukraińskiej. 

Pomijając już nie kwestjonowaną 
znikąd pełną swobodę życia religij- 
nego, niech mi wolno będzie wska- 
жа6 na szeroki rozwój oświąty ukraiń.- 
skiej. 

Wybitnie narodowa ukraińska or- 
ganizacja kulturałna „Proświta* po- 
siada ponad 3600 płacówek, zaś liez- 
ba szkół powszechnych wyrażała sie 
w reka 1930 eyfrą 4821 w porówna- 
niu z 4010 przed wojną. Cyfry te dają 
niewąipliwie najbardziej autoryta- 
tywne podstawy do stwierdzenia nie- 
odpartej prawdy, iź aspiracje kultura. 
ine ludności miejscowej są przez Rząd 
respektowane i zaspakajane. 

Logika rozwijającego się życia wy- 
sunęła w tej dziedzinie zagadnienia, 
wymagające ed Rządu przestudjowa- 
pia i decyzji. 

Główne z nich. natury ogólno - 
państwowej dotyczy linij kierunko- 
wych, po jakich ma się rozwijać nasze 
szkolnictwo. Zagadnienie to wyrasia 
jako skmiek niepożądanego zjawiska 
narastania w społeczeństwie  zastę- 
pów młodzieży ze średniem wykształ- 
ceniem, nie znajdujących w tej iloś- 
ci zastosowania w życiu. 

Zwłaszcza na terenie b. zaboru 
austrjaekiego.gdzie dla znanych przy- 
czyn rozwinął się szczególnie pęd w 
kierunku gimnazjów ogólno-kształcą- 
cych, zjawisko to jest szezególnie po- 
ważne. 

Rząd będzie się starał złagodzić 
ten kryzys podaży inteligencji ukraiń- 
skiej z wykształceniem ogólnem przez 
użycie jej w służbie publicznej, nie 
zdoła on jednak na tej drodze usunąć 
niepożądanych zjawisk. 

Dla zapobiegania mu w przyszłoś 
ci, Rząd będzie dążył do intensywniej. 
szego, niż dotychczas, popierania rów- 
nież i w Małopolsee Wschodniej szko!- 

  

nitewa zawodowego, kosztem bogata 
rozbudowanych gimnazjów filolog: 
cznych. 

Związki i organizacje sportowe. 

Rząd posiada pełne zrozumienie 
dla dążeń młodzieży ukraińskiej do 
uprawiania sportów, do wychowania 
fizycznego w ramach stowarzyszeń 
sportowych. Godząc się na legalizację 
takich stowarzyszeń, Rząd wyraża na- 
dzieję, iż będą one istotnie pracować 
nad podniesieniem kultury fizycznej 
i sportowej młodzieży, trzymając się 
zdala od czynników, pragnących ka- 
żdej organizacji sportowej narzucić 
zabarwienie i cele polityczne. 

Tego rodzaju mistyfikacje nie bę- 
dą tolerowane. Natomiast organizacj 
rozwijające swoją działalność w ra- 
mach statutu, mogą liczyć na całko- 
wite poparcie. 

Zasada harmonijnego współżycia. 

Uważam za potrzebne podkreślić 

raz jeszcze, że zarówno w tej jak i w 

każdej innej dziedzinie życia nie sta- 

wiamy ludnoności ukraińskiej innych 

warunków, niż ludności polskiej. Nie 

wolno nam jednak czynić zarzutów 

z przyczyny, iż nie możemy stosować 

względem ludności ukraińskiej ni- 

czem nie usprawiedliwionych przywi- 

iejów, narażających ogólne zasady i 

normy dła działalności obywatełskiej 

w Państwie. Kto nie chce uznać i 

przyjąć tych zasad i norm. ten po2- 

bawia się płynących z nich  dobro- 

dziejstw. Lecz skutki takiej dobrowol- 

nej rezygnacji w żaden sposób nie 
mogą obciążać Państwa. 

Oczywiście, proszę Panów, spra- 

wy techniki życia są zawsze stosunko - 
wo łatwe do ułożenia, jeśli istnieje 

porozumienie eo do zasad. Jeśli zaś. 

chodzi o Małopolskę Wschodnią, to. 

zasadą taką może być wyłącznie i je- 

dynie rzeczywiste, pełne, harnionijne 

współżycie polskiej i ukraińskiej grup 

miejscowych autochtonów, mające za 

wspólny cel rozkwit cywilizacyjny i 
kulturalny tej ziemi. 

Rząd rozumie, iż nie może zastąpić 

pod tym względem społeczeństwa. U- 

waża on jednak za obowiązek wska- 

zać mu właściwą drogę działałności i 

dostarczyć tej działalności warunków 

rozwoju. 

    

Samorząd  terytorjalny. 

By na tej zasadzie współżyciiz 
polsko-ukraińskiemu na terenie Ma- 
łopolski Wschodniej nadać żywą 
treść praktyki codziennej, Rząd uznał 
za słaszne i celowe opracować projekt 
zastąpienia dotychezasowego stanu 
prowizorycznego w dziedzinie samo- 
rządu przez normalny, oparty © wy- 
bory, pozostający pod kontrolą społe- 
ezną, samorząd terytorjalny: gminny 

i powiatowy. 

Projekt ten. zawarty w ramach u- 
stawy samorządowej, przedłożony bę- 
dzie Izbom Ustawodawczym i wów- 
czas będę miał zaszczyt przedstawić 
jego zasady. 

Obecnie pragnę tylko podkreślić, 
co stwierdziłem na wstępie, iż Rząd, 
nie zrażając się przeszkodami, kon- 
tunuuje bez przerwy politykę zaspa- 
kajania dojrzewających potrzeb Ma- 
łopolski Wschodniej w sposób, m- 
względniający zarówno interesy lud- 
ności polskiej jak ukraińskiej. Nie 
pragnie on stwarzać ani też może 
tolerować jakichkolwiek nierówności, 
bez różnicy czy krzywdziłaby ona tę 
lub inną grupę narodową  miejsca- 
wych obywateli na korzyść drugiej 

Wszelka bowiem nierówność wy- 
klucza porozumienie, a tam, gdzie 
niema porozumienia, do głosu musi 
przyjść siła. 

Konieczność współpracy 
polsko - ukraińskiej. 

Tymczasem pragniemy wierzyć, 
iż po bolesnym okresie tarć i często- 
kroć sztucznie wywoływanych wybu- 
chów nacjonalizmu ukraińskiego, we 
zmą górę instynkty historyczne i ro- 
zam polityczny i że rozpocznie się 
tam długa era kooperacji polsko-x- 
kraińskiej, która w przyszłości jał: 
najzbawienniejsze dła obu narodów 
wydać musi owoce“. 
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Rokowania rumuńsko - sowieckie. 
Dnia 12 stycznia podała prasa ko- 

maunikat, z którego wynika , że przy 
pierwszem spotkaniu się pełnomocni- 
ków Rumunji i Sowietów. delegat Ru- 
munji wręczył przedstawicielowi So- 
wietów wniosek rządu rumuńskiego, 
zawierający projekt paktu o nieagre- 
sji. Na następnem posiedzeniu przed- 
sławicieł Sowietów przedłożył kontr- 
wniosek. Na trzeciem posiedzeniu de- 
legat sowiecki zaproponował różne 
formuły, na które rząd rumuński nie 
mógł się zgodzić. Komunikat przeto 
stwierdza, że sytuacja właściwie jest 
niezmieniona a rumuński — minister 
spraw zagranicznych upełnomocni 
przedstawiciela Rumunji do dalszych 
rokowań ad referendum. 

Z komunikatu tego wynika, że 
przypuszezenia optymistyczne, iż ro- 
kowania nie będą napotykać przesz- 
kody okazały się mylne. Wina oczy- 
wiście ieży po stronie Sowietów, któ- 
re proponują taką formułację paktu, 
na jaką Rumunja zgodzić się nie mo- 
że. Główną rołę odgrywa tu kwestja 
zabezpieczenia granicy bessarabskiej 
przed atakami Sowietów. Rumunja 
wprawdzie świadoma jest tego, że 50- 
wiety nie mogą formalnie uznać przy- 
należności _ Bessarabji do Rumunji, 
ale domaga się, aby obecna granica 
rumuńska cała ochroniona była przed 

    
  

agresją sowiecką t. j. aby pakt o nie- 
agresji rozciągał się na cały teren. 
znajdujący się w granicach dzisiejsz 
Rumunji. Natomiast Sowiety w sw 
projekcie i wstępie do paktu chcą wy- 
kluczyć Bessarabję, ponieważ przyna- 
leżności jej do Rumunji nie uznały. 
albo tež kwestję bessarabską chcą od- 
dać do postępowania rozjemczego ko- 
mtsji mieszanej, która w myśl paktu 
utworzona ma być dla załatwienia 
wszystkich kwesiyj spornych. Rumu- 
nja jest zdania, że kwestja bessarab- 
ska nie może być rozpatrywana we 
wspomnianej komisji mieszanej, zaś 
Sowiety:twierdzą przeciwnie. 

Rumunja wskazuje na to, że taka 
sama kwestja wyłaniała się w stosun- 
kach pomiędzy ZSRR a Finłandją, 
gdzie kwestją sporną była przynależ- 

   

  

ność wysp Aalendskich. Rumunja do- 
maga się, aby taką formułę uwzględ- 
niono w rokowaniach rumunsko-50- 
wieckich, jak w rokowaniach sowiec- 
ko-finlandzkich lub w sowiecko-pol- 
skich, w których dla Sowietów rów- 
nież sporną była kwestja wileńska(!). 
Prasa rumuńska przypuszcza, że za- 
chodzić będzie potrzeba interwencji 
jednego z wspomnianych państw, aby 
rokowania zostały przyśpieszone i aby 
wogółe doprowadzone zostały do koń- 
ca, t. j. do osiągnięcia dodatnich wy- 
ników. 

W związku z rokowaniami z ZSRR 
prasa rumuńska zajmuje się również 
francuskim kryzysem rządowym i dy- 
misją Brianda. Niektóre pisma ru 
muńskie nadmieniają, że nieobeen 
Brianda na kierowniczem miejscu 
francuskiej polityki zagranicznej wy- 
wrze ujemny wpływ na rokowania 
pomiędzy ZSRR a państwami, które 
prowadzą rokowania o pakt o nie- 
agresji z Sowietami, Pisma te zarazem 
zaznaczają, że polityka francuska mia 
ła w czasach Brianda interes w tem, 
aby doszło do zbliżenia z Sowietami 
a tem wywierała wpływ na Sowiety, 
zamierzając do rozwiązania kwestyj 
pomiędzy ZSRR a państwami sąsied- 
niemi. Prasa rumuńska przypisuje 
nieustępliwość Sowietów w ostatnich 
dniach kryzysowi rządowemu we 
Francji, bowiem Sowiety nie są pew- 
ne, czy Francja z innym reżimem u 
względni ich potrzeby gospodarcze i 
dlatego też nie Śpieszą się z spełnic- 
niem warunków francuskich t. j. za- 
warciem paktu z Rumunją. 

Cała prasa rumuńska padkreśla 
ponownie solidarność, jaką okazała 
Polska przy rokowaniach z Rumunją 
i z zadowoleniem przyjmuje oświad- 
czenie ministra spraw zagranicznych 
Załeskiego w klubie dziennikarzy ża- 
granicznych w Warszawie, w którem 
powiedział, że Polska nie podpisze 
paktu o nieagresji z ZSRR wcześniej 
zanim Sowiety nie porozumieją się 
z Rumunją w sprawie zawarcia takie- 
go samego paktu. 

      

  

BAZYLIKA WILEŃSKA. 
W ubiegłą sobotę w małej sali 

miejskiej odbył się staraniem wileń- 
skiego związku Artystów Plastyków 
odczyt p. konserwatora dra St. La- 
rentza o bazylice wileńskiej, o pra- 
cach około jej ratowania i o dokona- 
nych w ostatnich kilku miesiącach 

* tak fascynujących odkryciach. 

Rzecz była tem więcej na czasie, 
i zorganizowanie tego odczytu przez 
Zw iązek Artystów Plastyków tem wi» 
cej cenić należy, że stan zagrożonej 
bazyłiki i jej ratowanie powinny być 
stale przedmiotem pieczy ze strony 
społeczeństwa. Trzeba tę jego troskę 
słałe podtrzymywać i zaspakajać jego 
zainteresowanie wiadomościami 0 re- 
zultatach prac tem więcej, że wysiłek 
aby dopiąć celu, musi być jeszcze dla- 
łego bardzo wiełkim. Czynniki ducho- 
wne, urzędowe, świeckie. fachowe, 

naukowe, artystyczne i _ społeczne, 
zjednoczone w Komitecie ratowania 
pod egidą J. E. ks. biskupa Michalkie- 
wicza, dokonały dotąd i dokonują 
bardzo wiele, ale koszta są i muszą 
być tak znaczne, że pomoc szerszych 
sfer obywatelskich pozostaje nadal 
nadzwyczaj pożądaną. Oby ona nie 

zawiodła! 

Prełegent w treściwym wsłępie, 0- 
partym o własne studja, przedstawił 

   

    

nasamprzód dzieje katedry od czasów 
najdawniejszych po dni dzisiejsze, po- 
czem przy pomocy wielkiej liczby 
wyświetlanych na ekranie, doskona- 

łych fotografij p. J. Bułhaka, obj 
kolejno początki i postęp robót i 
nych odkryć w podziemiach. Słucha - 
cze mieli możność, patrząc na szcze- 
gółowe zdjęcia, odnosić wrażenie, że 
sami snują się po tajemniczych pod- 
ziemiach, oglądają fundamenty, 
grożone rysami, skutki powodzi i d 
łania wód gruntowych, że patrzą jak- 
by w rzeczywistości na stosowanie 
nowoczesnych środków techniczno- 
zapobiegawczych i na odkopywanie 
krypt, że są Świadkami odnalezienia 
resztek śmiertelnych królewskich i 
cennych przy nich przedmiotów, pe- 
grzebowych koron, łańcuchów, pierś- 
cieni, tabliczek stylowych z herbami 
i napisami o królowej Elżbiecie i 
Barbarze i t. d. 

  

   

        

   

  

Szczupłość miejsca w małeńkiej 
krypcie królewskiej jak i specyficzne 
właściwości aparatu fotograficznego 
nie stwarzały jednak w czasie robót 
ubiegłych dostatecznych warunków 
koniecznych potemu, aby fotografo- 
waniem. można było objąć wszystko 
Ani całości widoku odkrytych resz- 
tek monarszych wraz z kryptą, ani 

  

K- UR JE R Ww 

Naįbližsze pienum Sejmu. 

(Teł. od własn. koresp, z Warszawy). 

Posiedzenie plenarne Sejmu wy- 
znaczone zostało na środę najbliższą. 
Początek o godz. 4 po poł. 

Porządek dzienny poza sprawoz- 
daniami komisji spraw zagranicznych 
o ratyfikacji szeregu konwencyj mię- 
dzynarodwych zawiera postawiony 
przez opozycję wniosek o wyrażenie 
votum nieufności dła rządu. 

W kuluarach sejmowych utrzy- 
mują, że opozycja zamierza przy tej 
okazji rozwinąć wielką debatę poli- 
tyczną mającą na cełu demonstrację, 
nietyle obliczoną na efekt wewnętrz- 
ny ile na zewnętrzny. 

Bankiet na cześć skazanych. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

  

Wi sobotę w nocy w gmachu Związku 
Zawod. Kolejarzy odbył się bankiet na cześć 
skazanych w procesie Centrolewu. W czasie 
bankietu, który zgromadził przeszło 500 os6b 
wygłosili przemówienia: Strug, Thugutt, Ar- 
ciszewski, Witos, Liberman, Dubois, i sze- 
reg innych czołowych przedstawicieli opo- 
zycji. Przemawiali również obrońcy Skaza- 
nych, oraz przedstawiciele hałerczyków płk. 
em. Modelski i przedstawiciel dowborczyków, 
Na zakończenie bankietu „brzeskiego* od- 
były się tańce. 

Sąd doraźny nad zabójcą. 

ŁOMŻA, 18. I. (Pat). Wezoraj odbył się 
tu sąd doraźny po raz pierwszy przeciwko 
Dąbrowskiemu z Poręby pow. ostrowskiego, 
oskarżonemu © zamordowanie gajowego ła- 
sów państwowych. Dąbrowski dokonał mor- 

derstwa z zasadzki uderzeniem drąga w gło- 
wę, zabijając gajowego na miejscu i po do- 
konaniu zabójstwa obrabował zwłoki. Sąd 
skazał Dąbrowskiego na dożywotnie ciężkie 
więzienie z pozbawieniem praw. 

wrażenia i nastroju tej całości i zna- 
miennych jej części, nie można a. 
oczywiście oddać zupełnie tą tylk 
drogą. Od samego początku, od PER 
szych chwil- dokonania znaleziska 
przyszłi tu ze znakomitą pomocą ar- 
tyści-plastycy  wilnianie. Dziekani 
Ruszczyc i Ślendziński, pp. Hoppen i 
Kwiatkowski stworzyli na miejscu 
znaczny szereg nadzwyczaj cennych 
obrazów olejnych, akwareł i rysun- 
ków podobnie jak w swoim czasie u 
czynił to Jan Matejko, po odkryciu w 
Krakowskiej Katedrze zwłok i insyg- 
njów Kazimierza Wielkiego w jego 
sarkofagu. Powstał w ten sposób о- 
bcenie cykl dzieł wysokiej wartości 
artystycznej i historycznej. który za- 
sługuje jeszcze na omówienie dłuższe, 
a z którym zebrani na odczycie mogli 
narazie zapoznać się za pomocą rzu- 
canych na ekran reprodukcyj. Było 
to tem więcej pociągającem, że gdy 
we wrześniu ub. roku, na wieść o tych 
odkryciach, do katedry podążyły tłu- 
my, wiele osób wskutek  niebezpie- 
czeństwa schodzenia gromadnego do 
podziemi i obawy uszkodzenia resz- 
tek królewskich w ogromnej ciasno- 
cie i ścisku, nie mogła dostać się na 
samo miejsce. 

Ciekawość ogólna mogła więc te- 
raz w czasie odczytu być zaspokojo- 
na. Niespodzianką wobec łego nazwać 
należy, że jak na rozmiary sali, zbyt 
mało widzieliśmy publiczności, która 

płacąc przystępne bilety wejściowe, 
zarazem miała okazję, w myśl celu 
odczytu, powiększyć tą drogą w więk 
szej mierze fundusz ratowania dro- 
giej przecież wszystkim bazyliki. Na- 
łeży się spodziewać, że w dalszym 
ciągu będą lepiej paparte pokrewne 

imprezy. 

Przygotowuje się jedną zwłaszcza. 
która stać się powinna szczególniej 
zajmującą atrakcją: Ten temat jed- 

  

nak jeszcze osobno poruszyć warto. 

Dr. Marjan Morełowski. 

  

WILEŃSKA MŁODZIEŻ AKADEMICKA — 
Z PRZED WIEKU. 

Minęło zaledwie kilka tygodni od 
tych przykrych wypadków. jakie się 

rozegrały na ulicach Wilna, a w któ- 
rych wileńska młodzież akademicka 
tak czynny brała udział. Na temat o- 
wych wypadków pisano już wiele. 
Nie chcemy więc do nich powracać. 
Mając je przecież w tak świeżej pa- 
mięci, tem chętniej chcielibyśmy się 
zapoznać z wiłeńską młodzieżą aka- 
demicką—ale z przed wieku, z ową 
młodzieżą, co żyła tak bujnie a gór- 
nie. Okazję po temu daje nam właś. 

nie świeżo dopiero przez nasze Towu- 
rzystwo Przyjaciół Nauk wydana pra- 
ca dr. Zofji Erdmanowej '). 

  

  

" Wiłeńska młodzież akademicka z 
początku XIX wieku choć wyszła była 
ze szkół już zreformowanych przez 
Komisję Edukacyjną, to jednak ze 
względu na owczesny stan kraju nie- 
tylko stała nisko pod względem naby- 
tej wiedzy, ale również była pozba- 
wioną jakiejkolwiek jednolitości po- 
ziomu rozwojowego. Pomijając wy- 
różniających się wyższem wykształce 
niem i światową ogładą wołyniaków, 
oraz najbardziej społecznie wyrobio- 
nych nielicznych przybyszów z Kró- 
lestwa, główna masa akademików wi- 

leńskich składała się z młodzieży miej 
scowej, przeważnie ubogiej, synów 

drobnej szlachty, osiadłej na zaścian- 
kach, na małych dzierżawach i w mia- 

u Zotja Jabłońska-Erdmanowa. Oświeco- 

nie i romantyzm w stowarzyszeniach mło- 
dzieży wileńskiej na początku XIX wieku 
(Rozprawy Wydziału II Towarzystwa Przy 
jaciół Nauk w Wilnie, tom TV, zeszyt Il. 
Wilno 1951. str. 206. 

steczkach dalekiej prowincji. Mtło- 
dzież ta przedstawiała materjał cał- 
kiem surowy, zarówno pod względem 
wykształcenia jak i duchowej kultury. 
Przybyła gdzieś z pod Kroż, Szczu- 
czyna czy Podubisia niesie na uni- 
wersytet hajotwartsze głowy, dziewi- 
czą świeżość intelektu i ducha, pewna 
surawą czysłość myśli i uczuć oraz 
zasadniczość w stosunku do życia 
wogóle. Jej życie kołeżeńskie nace- 
chowane jest zaściankową nieśmiała- 
ścią, przy wrodzonej nieufnoci, skry 
tości. popędzie do dążenia o własnych 
siłach i ciasnej solidarności własnej 

paratji. Młodzież owa, tkwiąca jesz- 
cze pod względem życia koleżeńskie- 
go w początkowem stadjum popatry - 
wania na siebie zpodełba, niezgrab- 
na, serdecznie a głęboko czująca, da - 
leka od własnej, zbiorowej iniejaty- 
wy, porywała się za każdym, kto po 
dejmował się być tłumaczem jej sa- 
mej wobec siebie poddając się chęi- 
nie kierownictwu bardziej uzdołnio 
nych i wyrobionych jednostek. Na 
tem tle staje się zrozumiałym fakt. 
że w latach 1805--1807 niepoślednią 
rołę w inicjatywie zrzeszania się mło- 

ieży wileńskiej odegrała młodzież 
vbyła z Królestwa. 

Zakładanie uczonych towarzystw 

    

było wówczas znamieniem epoki 
Przeszczepione z Francji na nasz 
grunt oświecenie w szeregu innych 
swych objawów niosło zakładanie dro 
gą inicjatywy prywatnej uczonych 
towarzystw jako konieczności prze- 
ciwstawiania w nich wiedzy nowej 
anachronizmom oficjalnej nauki. Tem 
stę właśnie tłumaczy powstawanie G- 

wych towarzystw wśród ówczesnej 
młodzieży akademickiej. 

Na początku r. 1805 Józef Twac- 
dowski, podówczas słuchacz wydzia - 
łu matem.-fizycznego, zakłada w gro- 
nie kolegów Towarzystwo. fizyczno- 
matematyczne. W roku następnym 
założone zostało Towarzystwo morał- 
ne, pod tytułarną prezesurą prof 
Grodka, a faktyczną — akademika 
Krzywoszewskiego. Prawie równocze- 
śnie z niem powstaje jeszcze Towa- 
rzystwo trzecie — Tow. nauk wyzwo- 
lonych. - Wkrótce miejsce owych 
trzech Towarzystw zajęło założenie w 
styczniu 1806 r. Towarzystwo Nauk 
i Umiejętności. I ono jednak istniało 
dość krótko, ho tyłko do roku 1808. 
zmieniając nawet swą nazwę — jużła 
na Towarzystwo doskonalącej się 
młodzieży w naukach i umiejętnoś- 

ciach, jużto na Towarzystwo filema 

  

  

lyczne. Ta ostatnia nazwa utarła sie 
najbardziej. 

Wiełce charakterystycznem dla 
ówczesnej epoki jest stosunek do 0- 
wych Towarzystw najstarszych pro- 
fesorów uniwersytetu. Oto niek 
z nich nietyłko przyjmowali of 
wywane tam sobie godności honoro- 
we, ale nadsyłali nawet swe prace dla 
oceny i poprawy na zebraniach da- 
nego Towarzystwa. 

W dziesięć łat po upadku pierw - 
szego. lelewełowsk. Tow. tilomatycz 
nego powstaje wśród tejże młodzieży 
Towarzystwo fiłlomatyczne mickiewi- 
czowskie. Powstanie Tow. filomatów. 
datujące się oficjalnie od paździe 
ka 1817 r., poprzedziły rok cały trwa- 
jące zebrania czterech jego głównych 
organizatorów: Jeżowskiego, Zana, 
Mickiewicza i Pietraszkiewicza. Z tej 
samej sfery szlachty prowincjonalnej 
pochodzący, a jednaki i wiekiem stu- 
djów i stanem materjalnym i chęcią 

    

   

  

JE SESN< SORT 

Z komisji budżetowej. 
Budżet M. S. Wojsk. 

WARSZAWA. 18. I. (Pat). Na poniedział- 
kowem posiedzeniu komisja budżetowa przy 
stąpiła do obrad nad budżetem Ministerstwa 

Spraw Wojskowych. W: obradach komisji 
bierze udział wiceminister spraw wojsko- 
wych gen. Sław. kładkowski na czele wyż- 
szych oficerów Ministerstwa. 

Pierwszy zabrał głos referent pos. Pola- 
kiewicz ((BBWR), który podkreślił na wstę- 
pie, że roczne wydatki wojska na jedną o- 
sobę w roku 1930 wynosiły w Niemczech 
12654, wRosji Sowieckiej 9570, we Francji 
8966, w Czechosłowacji 3200, a w Polsce 
3044, czyli 4 razy mniej, niż w Niemczech. 
W bieżącym okresie budżetowym kładzie się 
speejalny nacisk na motoryzację i broń pan- 
cerną, w przyszłym zaś główny nacisk bę- 
dzie położony na rozwój lotnictwa i mary- 
narki. Budżet Ministerstwa Spraw Wojsko- 
wych zmniejszono ogółem o 7600 tysięc 
to jest o 0,9 proc. Przy departamencie uzu- 
pełnień utworzono w 1930 roku wydział ba- 
dań antropologicznych i psychologicznych. 

Następnie referent omawia szeroko s 
cenie służby wojskowej do 1 roku, powołu- 
jac się na stosunki, panujące we Francji. 
Referent oświadcza, że skrócenie służby woj- 
skowej do jednego roku w Połsce spowodo- 
wałoby zwiększenie wydatków M. S. Wojsk 
w ciągu 5 lat o 250 miljonów rocznie, a na- 

stępnie o 200 miljonów każdego roku. Prócz 
tego doszłyby jeszcze wiełkie wydatki na for- 
tyfikacje. Wprowadzenie jednorocznej służby 
postawiłoby nas w sytuacji, że przez pewien 
czas nie posiadaliśmy  rekruta przeciwko 
półmiljonowej, świetnie wyszkołonej armji 
niemieckiej. Oparcie służby wojskowej o 3, 
wzgłędnie 4-letnią służbę czynną mogłoby 
nam zapewnić odpowiednią iłość w: 
rezerw. Z danych cyfrowych wyn 
wprowadzenie jednorocznej służby wojsko- 
wej obniżyłoby siłę obronną państwa przy- 
najmniej o 50 proc. Tak wielkie ofiary nie 
dałyby jednak odpowiedniej -rekompensaty 
finansowej. Wobec tego referent nie uważa 
za możliwe poważnie zastanawiać 
jednoroczną służbą wojskową w Polsce. 

Przechodząc do spraw przemy słu wojen- 
nego, referent wyjaśnia, że w przemyśle wo- 
jennym mamy trzy kategorje przedsiębiorstw 
zakłady prywatne, państwowe zakłady ska- 
mercjalizowane i wojskowe zakłady prze- 
twarzające. Obecnie możliwości zaopatrze- 
nia armji w produkcję krajową są tak 
znaczne, że M. S. Wojsk. wydało rozkaz, 
ograniczający zakupy zagraniczne do wypad- 
ków wyjątkowych. 

W) dziale żywności cała polityka wojsko- 
wa jako producenta ogranicza się zasa adniczo 
do przemiału zboża i wypieku chleba na 
swoje potrzeby. Wymagania mobilizacyjne 
wymagają uniezaleźnienia wojska w dziale 
uzbrojenia od przemysłu prywatnego. Tak 
więc powstały następujące w: 
stwowe wytwórnie: Państwowa Wytwórnia 

Uzbrojenia, Państwowa Wytwórnia Prochów 

i Materjałów kruszących, ponadto Wojsko- 

we Zakłady Przetwarzające, Lotnictwo waj- 
skowe posiada dwie wytwórnie: Państwowe 
Zakłady Lotnicze, skomercjalizowane przez 
uchwałę Rady Ministrów oraz Wojskową Wy- 
twórnię Balonów. Krajowy przemysł lot- 
niczy zatrudnia zgórą 4 tysiące pracowników 
fachowych i obejmuje 12 większych wytwór- 
„ni 19 średnich warsztatów oraz 120 zakła- 
dów rzemieślniczych. W dzisiejszem stad- 

            

  

  

   

      

się nad, 

jum produkcja samolotów fabrykacji krajo- 
wej pokrywa w 100 proc.potrzeby własne. 
Jesteśmy, o ile chodzi o silniki, w prze- 
dedniu uzyskania silników małej mocy, ład- 
nej konstrukcji. 

Mówca, przechodząc do wyszkolenia, za- 
znacza, że rocznie staje do poboru wielka 
liczba kandydatów na oficerów rezerwy. 
Warunki budżetowe pozwalają na szkolenie 
tylko połowy. Również ze względów budże- 
towych nie są przewidziane wiełkie manew- 
ry. Prowadzone są studja nad skróceniem 

służby podchorążych rezerwy piechoty do 
12 miesięcy oraz skrócenie czasokresu przy- 
gotowania kandydatów na poruczników pie- 
choty. 

Przemówienie wicemin gen. 
Składkowskiego. 

W toku dyskusji zabiera głos wicemini- 
ster spraw wojskowych gen. Składkowski, 
który stwierdził na wstępie apolityczność 
dyskusji nad budżetem M-stwa Spraw Woj- 
skowych, poczem podkreślił zasługi byłego 
szefa administracji armji b. wieeministra 
gen. Konarzewskiego na polu zaopatrzenia 
żołnierza. Wieeminister odpiera zarzut pos- 
ła Pużaka o rzekomem forytowaniu partyj 
w przemyśle wojennym. Następnie uważa za 
nieuzasadniony zarzut posła Arciszewskiego, 
zarzucający kierownictwu armji brak kon- 
taktu ze społeczeństwem i koniiskowanie 
wszystkiego, co się o wojsku pisze. W „Kur 
jerze Warszawskim jest stała rubryka 
spraw wojskowych, która nigdy nie jest 
konfiskowana. Gdy w jednym z dzienników 
napisano rzeczy złośliwe i niezgodne zrze- 
czywistością, to zostało to skonfiskowane. 
Następnie minister wykazuje na wykresie, 
że odpowiednia krzywa wskazuje na ten- 
dencję zniżkową wydatków wegetacyjnych. 
Zasadą  kierownietwa armji jest  opędzić 
wszystkie potrzeby żołnierza produktami 
przemysłu krajowego. Koszt umundurowania 
szeregowca spadł od roku 1924, gdy wyno- 
sił 390 zł., do 314 zł. i żołnierz otrzymuje 
obecnie umundurowanie dwa razy lepsze. 
Przy zakupach zboża wojsko stara się naby- 
wać je bezpośrednio u producentów, pomi- 
jająe pośredników. Następnie wieeminister 
demonstruje członkom komisji mundury, bu- 
ty, chlebaki, koce i inne wytwory wytwór- 
ni wojskowych, wykazujące znaczne obniże- 
nie kosztów przy jednoczesnem znaeznem 
połepszeniu artykułów. Co się tyczy uposa- 
żenia, to wice-minister porównywa uposaże- 
nie oficerów połskieh z uposażeniem \ агт- 
jach obeych, podkreślając, że podczas gdy 
gen. brygady w Angiji pobiera 982 dolary, 
to gen. Składkowski 119 dolarów. W Ja- 
ponji generał otrzymuje 217 dol., w Rumunji 
170, we Francji 164, w Czechosłowacji 133. 
Kapitan w Anglji pobiera 200 dol, w Ru- 
munji 71, we Franeji 69, w Polsce 50 dola- 
rów. Podkreślając z naciskiem starania w 
kiernunku zaopatrywania armji w kraju, mów 
ea stwierdza m. in., że co do łotnietwa to 
przemysł krajowy pokrywa 97 proc. wszyst- 
kieh potrzeb. Doszliśmy do ideału pod tym 
względem. 

Po wyjaśnieniach dyrektora dep. N. 1. K. 
p. Rogowskiego obrady zamknięto. Następne 
posiedzenie komisji jutro. Na porządku 
dziennym budżet Ministerstwa Przemysłu i 
Handlu. 

  

Francuski plan reparacyjny. 
PARYŻ 18. I, Pat. — Plan repara- 

cyjny, opracowany przeż francuskie- 
go ministra skarbu Flandina, przewi- 
duje ostre moratorjum odnoszące się 
tylko do świadczeń  reparacyjnych 
„warunkowych, które jak wiadomo, 
odpowiadają w przybliżeniu sumie, 
należącej się Stanom Zjednoczonym 

od Francji z tytułu długów wojennych 

a która to suma będzie mogła być za- 

nulowana, o iłe rząd Stanów Zjedno- 
czonych zrzeknie się swych wierzytel 
ności wobec Francji. (Co się tyczy 
świadczeń „bezwarunkowych*, plan 
trancuski proponuje emisję obligacyj 
niemieckich kolei żełaznych, których 

dochód odpowiadałby wysokości tych 

świadczeń, t. j. 660 miljonów marek 

złotych i które niemieckie kołeje że!a 

      

zne wpłaciłyby zgodnie z płanem Yo- 
unga do Kasy Banku Wypłat Między- 
narodowych. Termin tych spłat ro.- 
począłby się dopiero dn. 1 lipca 1934 

roku. 
'Ten sposób postępowania, według te- 
zy francuskiej, byłby podwójnie ko- 
rzystny dla Niemiec, gdyż uwalniałby 
je na przeciąg dwóch lat od wszelkich 
ciężarów, sprawa zaś długów wzglę- 
dem Stanów Zjednoczonych pozosta- 

wiona byłaby przyszłości. — Со «ia 
państw europejskich, to uwalniałoby 
je od wszelkiego ryzyka w sprawie 
długów niemieckich, pozostawiając 
możliwość definitywnego  rozwiąza- 
nia problemu w rękach Ameryki, z 
którą będzie dość czasu na pertrak- 

tacje. 

   

Odkopywanie ofiar Katastrofy górniczej. 
BERLIN. 18. T. (Pat). Oddziały ratunkowe 

pracujące w kopalni „Karsten Zentrum” w 
Bytomiu, dotarły w ciągu późnego wieczora 
w sobotę do miejsca, gdzie leżały zwłoki 
jednego z zasypanych górników. Po połud 

do nauk i wreszcie obcością w Wil 

  

nie, zetknęli się oni ze sobą szczęśli- 
wym trafem na wspólnym terenie 
uniwersyteckim, a zetknąwszy się za- 

  

  

przyjaźnili i zaczęli razem pracować 

Na początku swego istnienia są 

Filomaci jednem z wielu kółek kole 

żeńskich o charakterze literacko 

mokształceniowym. które wyróżnia 
się jedynie poważniejszą tendencją i 
większem skondensowaniem uczucio- 
wego napięcia. Powoli jednak zmie- 
nia się ono w ten sposób, że zaezynaja 

się w niem już przejawiać i tendencje 

zarówno do zwiększania liczby sto 

warzyszonych jak i do skierowania 
działań Towarzystwa na szersze, choć 
jeszcze bliżej nieokreślone tory. Jest 
to pierwszy etap rozwoju ideologji 
Towarzystwa w kierunku jegó uspo- 

łecznienia. 

    

  

  

Nie dziwnego, że w miarę rozra- 
słamia się horyzontów duchowych Fi- 
lomatów mącą się im i jasność i pre- 
cyzyjność tak celu, do którego dążą, 
jak i środków. przy pomocy których 
mają go realizować. Ceł ten określo- 
no obecnie w ten sposób: „„doskona- 
lenie się własne, przykładanie się we- 
dług możności do wzmagania pow- 
szechnego _ oświecenia, udzielanie 

wszelkiej wzajemnej pomocy”. Zada- 
nia związkowe polegają teraz z jednej 
strony na działaniu  wewnętrznem. 

skierowanem ku indywidualnemu do- 
skonaleniu członków, a z drugiej — 
na działaniu zewnętrznem, zawieraja- 
cem dość szeroki program prac Spo- 

łecznych. 

    

Doprowadziwszy Towarzystwo do 

szczytu ewołucji ideowej energja jego 
członków zostaje skierowana do prak- 
tycznego wcielania w życie uznanych 
postulatów. W myśl więc tego w kwie- 
tniu 1819 r. Filomaci zakładają Zwią- 

  

. а® ma lo być 

niu udało się odgrzebać zwłóki drugiego gór- 
nika. Prowadzone są dalsze prace, celem 
przedostania się do miejsca, gdzie znajduje 
się jeszcze 5 zasypanych ofiar katastroty. 

  

zek przyjaciół, przeznaczony. jako 

niższa formacja filomacka, do roli 

propagandy wśród pokrewnej duchem 

młodszej braci akademickiej. Zwią- 
zek ten jest tajny. Z liczby jego człon- 
ków bywa się usuwanym: za trzy- 
krotne zaniedbanie się w obowiąz- 

kach, za zdradę istnienia Związku, 

wreszcie za obrazę kolegi. Posiedze- 

nia Związku odbywają się co tydziel:. 

Przyjaciele zostają pod ścisłym choć 

ukrytym kierunkiem Filomatów. 

Prócz Związku przyjaciół Filomaci 
zorganizowali jeszce: Związek nauko- 

wy (w grudniu 1819 r.) i Związek na 

turalistów krajowych (w czerwcu 1829 

roku). Przy przyjmowaniu do tych 

Związków. mających już charakter 

raczej samokształceniowy, zastosowa- 
no większy liberalizm. 

Jeszcze jeden, niezwykle przytem. 

charakterystyczny twór Filomatów 
stanowią t. zw. Filareci. Według u- 

ć stowarzyszenie samo 

pomocy koleżeńskiej. Zostało ono prze 

cież oparte na tych samych zasadach, 

co i Związek przyjaciół. Filareci sta- 

nowili w tej hierarchji stopień pierw- 

szy, najniższy; stopniem pośrednim 

był Związek przyjaciół, a na czele 
już stali sami Filomaci. Liczba tych 
ostatnich była stosunkowo niewielka, 
bo dochodziło zaledwie do 17 osób. 
Jest to bardzo ciekawe, że ta mała 
garstka ówczesnej młodzieży akade- 
mickiej tak się wybitnie zaznaczyła 
w dziejach tamtego Uniwersytetu. Nice 
to zresztą dziwnego, gdy się zważy, 

że wśród niej znajdował się Adam 

Mickiewicz. 
Obok wymienionych już związ- 

ków młodzieży są tam jeszcze t. zw. 

Promieniści. Stowarzyszenie Promie- 

nistych. jest tworem samodzielnej ini- 

cjatywy jednego z Filomatów, a mia- 

nowicie Zana. 
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Polska nie może się rozbrolć. 

GENEWA 18.1. Pat. — Naczelny 
redaktor „Journal de Geneve* wygło- 
sił tu odczyt o Polsce. Prelegent omó- 
wił m. in. sytuację Polski w stosunku 
do zagadnienia rozbrojenia, podkreś- 
lając, iż Polska, posiadająca granicę 
długości 1500 klm. z Rosją Sowiiec- 
ką, nie może się rozbroič. Armja pol- 
ska —zdaniem p. CHapuisat — stoi 
nietylko na straży bezpieczeństwa 
Polski, lecz również i Europy. 

Kampanja na rzecz równości 
zbrojeń. 

BERLIN 18.I. Pat. — Na zgroma- 
dzeniu związku byłych żołnierzy fron- 
towych w Kołonji sekretarz stanu von 
Reinbaben, członek delegacji na kon- 
ferencję rozbrojeniową, wygłosił mo- 
wę w której usiłował dowieść, iz 

Niemcy mogą się czuć zagrożone ze 
strony Francji i Połski. Żadna potę- 
ga — oświadczył Reinbaben —nawet 
Liga Narodów nie będzie mogła sku- 
tecznie współpracować nad przywró- 
ceniem wzajemnego zaufania, dopó- 
ki istnieć będą różnice w stanie zbro- 
jeń pomiędzy poszczególnemi państ- 
wami. Niemcy oczekują współczucia 
i gotowe są same sobie pomóc, o ile 
tylko odzyskają atrybuty narodu nie- 
zawisłego i równouprawnionego. U- 
rzeczywistnienie niemieckich żądań w 
Genewie nie będzie łatwe ze wzglę- 
du na sprzeciw Francji i Polski. 

Utopia. 
GENEWA 18.1. Pat. W ankie- 

cie, rozpisanej przez dziennik ,„„Jour- 
nal de Nation“ na temat rozbrojenia 
zabrał głos znany publicysta angie!- 
ski Steed. Warunkiem powodzenia 
konferencji rozbrojeniowej jest, zda- 
niem jego, uznanie nietylko wojny, 
ale i stanu neutralności za nielegalny. 
Oznaczałoby to, że w wypadku w. 
ny wszystkie państwa musiałyby w.- 
stąpić przeciwko napastnikowi. We- 
dług Emila Ludviga, konferencja roz- 
brojeniowa dałaby wyniki tylko wó- 
wczas, gdyby brali w niej udział nie 
politycy, lecz poeci, pisarze i myśli- 

ciele. 

   

    

' Gorączkowe przygotowanie 
do konferencyj szwajcarskich 

BERN 18.1. Pat. — W związku z 
konferencjami: lozańską i genewską 
czynione są specjalne przygotowania 
dla usprawnienia służby pocztowej, 
telegraficznej i telefonicznej. Specjal- 
ne biura pocztowe uruchomione be- 
dą wpobliżu sal obrad zarówno w Ge- 
newie, jak i w Lozannie. Federalna 
administracja poczt szwajcarskich 
wyda z okazji konferencji rozbroje- 
niowej oryginalną nową serję znacz- 

ków pocztowych wartości od 5 do 1 
franka. 

Henderson pojedzie 
do Genewy. 

LONDYN 18.I. Pat. — Henderson, 
przewodniczący konferencji rozbroje- 
niowej, którego stan zdrowia wzbu- 
dził ostatnio pewne zaniepokojenie, 
zupełnie już przyszedł do zdrowia i 
objął z dniem dzisiejszym urzędowa- 
nie w siedzibie Labour Party, której 
jak wiadomo jest leaderem. Wyjedzie 
on do Genewy dnia 29 bm. 

Znowu zniżka. 

LONDYN. 18. £ (Pat). Dzisiejsza giełda 

londyńska wykazuje pewną depresję, wyni- 
kająca z niepewności eo do terminu i losów 
kontereneji lozańskiej. Kursy pożyczek mie- 
mieekieh obniżyły się znacznie. Funt an- 
glelski uległ zniżee i przy zamknięciu noto- 
wano dolary 3.47 1/4, franki 88,34, marki 
niemieckie 14,75, franki szwajcarskie 17,78 
i pół, guldeny hołenderskie 8,62 i pół. 

Stowarzyszenie Promienistych za- 
wiązane zostało na jednej majówee 

(w maju 1820 r.). Skupia się ono do- 
koła zasad moralnych ogłoszonych 
przez Zana, a następnie ujętych przez 
Jeżowskiego w 15 prawidłach poste- 
powania. Stowarzyszenie to. znane też 
pod nazwą „Towarzystwo przyjaciół 
pożytecznej zabawy”, otrzymało po- 
dział administracyjny na sześć woje- 
wództw, odróżnianych kolorami. Po- 
nad województwami stał dwór, zło- 
żony z 10 osób, a na czele całej orga- 
nizacji — arcy-promienisty Zan. Za- 
sadami moralnemi Towarzystwa Pro- 
mienistych są prawidła postępowania, 
wyjęte z katechizmu cnót filomac- 
kich w jego popularnem dla młod- 
szych związkowców opracowaniu. 
Najogólniej streszczają je hasła: „Na- 
uka—Cnota—0O jczyzna”, wyryte obe- 
cenie nad głównem wejśsńem do gma- 
chu dzisiejszego Uniwersytetu Stefana 
Batorego. 

Prócz tego, co łu przedstawiliśmy, 
książka dr. Erdmanowej podaje jesz- 
cze bardzo ciekawe wiadomości o e- 
wolucji stanowiska ówczesnej młodzie 
ży akademickiej w stosunku do za- 
borców—Rosjan. Głównie jednak roz- 
patruje autorka, jakie to elementy 
oświeceniowe przeniknęły do duszy 
tamtej młodzieży; a dalej — jak się 
ona zachowała względem haseł ro- 
mantyzmu. Ponieważ tamte właśnie 
lata z dziejów naszego Uniwersytetu 
są opromienione bezsprzecnie naj- 
większym błaskiem, stąd należy ‹ 

wdzięczność Towarzystwu Przy jacieł 
Nauk, że przez sb an omawianej 
tu książki przyczy się ono do ich 
lepszego poznania. Zet. 

RTR 
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WIEŚCII OBRAZKI Z KRAJU. 
Groźny pożar w Hancewiczach. 

W nocy z 16 na 17 b. m. w m. Hance- 
wiczach wybuchł groźny pożar w składach 
tektury M. Kowarczyka. Ogłeń szybko prze- 
rzucił się na sąsiednie budynki demy miesz- 
Kalne, obejmując znaczną ezęść miasteczka. 

Dzięki natychmiastowej akcji ratunkowej 
pożar zdołano wkrótee zlokalizować, mima 
to pastwą płomieni pudł budynek tekturowni 

Chybiona 
ającego z ścianka 
Wacława 

  

Onegdaj na pow 
Zapatosze gm. pli: 
kiego, zam. wc wsi. F 
konano zamachu. Niez 
z ukrycia do Filipowskiet 
binowe, które na szczęście chy) 

Widząc to zamachów 
<ieczki, po drodze 05 wując się przed 
goniącymi go włoś: i. Po krótkim poś- 
<igu niedoszłego zabójcę ujęto i rozbrojo- 

      

  

   

  

    

   

  

   

wraz z materjałem, oraz 2 składy z tekturą, 
pozatem spaliły się trzy domy mieszkalne 
wraz z inwentarzem na szkodę Adama Wiś- 
einowieza, Marji Łobanosowej i Chaima Fir 
kieja oraz sklep spożywczy Sory Finkiero- 
wej. 

matę są znaczne, lecz narazie nie obli- 
czone. (0) 

strzały. 
no. Okazał się nim Bazyli Sitko, mieszka- 
niec wsi Zakrzewszczyzna gm. pliskiej. Sit 
kę przekazano do dyspozycji władz Śledczo- 
sądowych. 

Przeprowadzone dochodzenie ustalilo, že 
Sitko dokonał zamachu na tle romantycz- 
nem, chcąc zemścić się przez to na Filipow- 
skim, „odbicie* mu narzeczonej. 

Podczas badania Sitko przyznał się do 
winy. (e) 

Dzieci spowodowały pożar domu 
i odniosły ciężkie poparzenia. 

W domu mieszkańca wsi Kalinówka gm. 
my'adziolskiej Trofima Dawidowicza pozosta- 
wionym bez opieki troje dzieci, bawiąc się 
zapałkami, zapaliło siennik, co spowodo- 

wało pożar domu. W zarządzonej akcji ra- 
tunkowej ogień zdołano szybko ugasić. Dzie 
ci natomiast uległy silnym poparzeniom i w 
stanie ciężkim odwieziono je do szpitala. 

— 

Swieciany. 
Zawieszenie trzech oddziałów litew- 

skiego T-wa Św. Kazimierza. 
Władze administracyjne powiatu 

święciańskiego zawiesiły w czynnoś- 
«iach trzy oddziały litewskiego T-wa 
Św. Kazimierza w miejscowościach: 
Lyngmiany, Kiszki i Maciejuny, gm. 
kołtyniańskiej. Zawieszenie nastąpiło 
maskutek stwierdzenia przez władze 
faktu działalności członków oddzia- 
łów w akcji przeciwpaństwowej. (Pat) 

Brasław. 
Twórcza praca kobiet. 

W dniu 21 grudnia 1931 r. w lokalu Ka- 
syna Urzędniczego w Brasławiu odbyło się 
walne zebranie Oddziału Związku Pracy O- 
bywatelskiej Kobiet. Obecnych 32 osoby. Ze- 
branie zaszczycili swoją obecnością p. Ze- 
Misław Januszkiewicz, starosta brasławski, p. 
sdr. Hillerowa i p. dr. Muraszkówna, delegat 
ki Zrzeszenia Wojewódzkiego w Wilnie. 

Przemówienie p. starosty i referaty pp. 
<delegatek były nacechowane głęboką wiarą 
w lepsze jutro, które może stworzyć kobie- 
ta nie zrażająca się płętrzącemi trudnościa- 
mi codziennego życia. Stworzenie dobrobytu 
w rodzinie, a tem samem i w społeczeńst- 
wie, uzależnione jest od twórczej pracy ko- 
biet, które pamiętając słowa: „że niema 
szczęścia w Ojczyźnie, gdy go niema w ro- 
-dzinie”, powinny przez. swoją świadomą pra- 
-cę wzmocnić fundamenty rodzin, otaczając 
matki i dzieci odpowiednią opieką, a dora- 
«stającą młodzież wychowując na karnych 
-obywateli Rzeczypospołiiej Połskiej. 

Ożywiona dyskusja nad referatami i 
sprawozdaniem ż działalności Zarządu była 
sprawdzianem, że Związek Pracy Obywatel- 
skiej Kobiet w Brasdławiu może się poszczy- 
«ch dorobkiem w zakresie stacji opieki nad 
"matką i dzieckiem i w zakresie wychowania 
obywatelskiego. 

Walne zebranie udziełłło jednocześnie ab- 
<sołutorjum byłemu zarządowi i powołano 
nowy zarząd na czełe z p. Wandą Siła-No- 
wicką. Pracę w roku 1932 postanowiono pod- 
woić, by się wywiązać z dobrowolnie przy- 
jętego na siebie obowiązku obywatelskiego, 
jaki sobie wytknął Związek Pracy Obywat. 

Kobiet. 

Jak to bywa w Jurewiczach. 
Jurewicze, jako wieś, niczem nie wyróż- 

mia się z pośród innych okolicznych wsi 
<zgrupowanych dookoła rozłegłych bagies. A 

jednak głośno jest 0 mich 7wlaszcza w cza- 
sie Świąt dookołm, bo też i w samych Jure- 

wiczach rojno, gwarno. Muzyka gra! A ca 

Który chłopiec skrzesze ognia podkówkami. 
to aż hen w odległych Iomaszach i Domasz- 
kach wszyscy starzy na piecach leżąc prze- 
wracają się z boku na bok na odgłos bu- 
<łzący echa dawnych lat... A co dziewczęta 
w spėlnym kole zanuca żedną z tych pieśni 
posępnych jak i te pola, zmienia się nastrój 
pierzcha wesołość, jak spłoszony ptak, pły- 
nie po ośnieżonych dzikich ostępach melan- 
cholijna mełodja wiejąca głęboką zadumą 
i smętkiem. A niech się rozejdzie wieść, że 
w Jurewiczach przedstawienie to aż 
hen z Rymucłow,  Jaciszek,  Markulowa, 
'Miedziuków, Babijoła, wała łudzie jak na 
"odpust jaki. 

No, bo też ło Koło Młodzieży Wiejskiej 
wyprawia istne cuda cudeńka! Jakie kostju- 
my, jakie dekoracje! Orzu oderwać nie moż- 
na! Przedziwni aniotowie i djabły, i Panna 
«czysta, i Józef starcy, i krółowie w złotych 

  

    

koronach i Jezus malutki, wszystko jakby 
w czarownym śnie jakim, słyszanym wpraw- 
dzie w kościele, ale nigdy tutaj nie widzia- 

nym na jawie. 
Zżyma się ksiądz, że młodzież chętniej 

idzie do Koła niż do Kościoła 
Widziałem wniebowzięte twarze podczas 

pzedstawienia nietylko tych najmłodszych, 
ale i starszych, którym te obrazy, te pieśni 
barwy i blaski, jakby błyski słońca opromie- 
niły dusze. Już trzecie zkolei przedstawienie 
urządza Koło, a zawsze przy du: 
tłoku, zawsze kilkakrotnie powtarzane. 

Gdy się zważy, że istnieje zaledwie od 
pół roku, to można podziwiać ze zdumie- 

niem osiągnięte świetne rezultaty wspólnej 
pracy i ofiarnego wysiłku nad wykrzesaniem 
ze siebie maksimum możliwości artystycz- 
nych. 

Z serca całego należy życzyć Kołu Mło- 
dzieży Wiejskiej „Promień” w Jurewiezach 
dzlszego pomyślnego rozwoju, a osobliwie 
szerzenia wśród zapadłvch zaścianków i wio 
sek Brasławszczyzny jasnych promieni, ma- 
lujących tutejsze nółserne twarze uśmie- 
chem wesela i tętnem Życia 

Postawy. 
Choinka dla dzieci poliejantów. 
Dnia 9 stycznia 1932 roku w lokalu Po- 

licyjnego Klubu Sportowego w Postawach 
odbyła się zabawa choinkowa dla dzieci po- 
licjantów, urządzona staraniem Powiatowe- 
go Koła Stowarzyszenia „Rodzina Policyj- 
na“, która zgromadziła około 40 dziatwy 
wraz z rodzicami. 

Na zabawie gościli: p. zastępca starosty 
i przedstawiciele miejscowych władz i spo- 
łeczeństwa. 

Choinka rozpoczęła się jednoaktowem 
przedstawieniem pod tytułem „Wyprawa na 
wojenkę“ odegranem przez 5 dzieci — chło- 
paków w barwnych strojach oraz szeregiem 
popisów w deklamacji najmłodszej dziatwy. 

Podczas zabawy wszystkim obecnym dzie 
ciom rozdane były upominki w postaci ła- 
koci. Zabawa mile urozmaicona była Špie- 
wem i tańcami rozbawionej dziatwy. 

Wileįka. 
Jeszeze o ehoinee strzeleckiej. 
W notatce o choince strzeleckiej w Wi- 

łejce z dnia 13 b, m. pominięte zostało 
przez przeoczenie nazwisko p. majora A. 
Kopacza, komendanta P. K. U., który na 
omawianej uroczystości był również obecny, 
zabierał głos i podkreślił iż nadal będzie 
współpacować w Zw. Strzeleckim. > 

Z pogranicza. 
Zastrzelenie. 

Na odcinku granicznym Szemietowszczy- 
zna w rejonie wsi Ustanowicze zastrzelony 
został przez strażników sowieckich niejaki 
Grymkiewicz. Grymkiewicz znajdował się w 
lesie granicznym, gdzie był zatrudniony przy 
wyrębie lasu. 

Trupa zabezpieczono, aż do przybycia ko- 
misji lekarsko-śledczej. 

Zatrzymanie uciekinierów. 

Ubiegłej nocy na odcinku granicznym Dot 
hinów podczas przekraczania granicy patroł 
KOP zatrzymał kilku podejrzanych osobni- 
ków. Podczas odprowadzania na strażnicę 
zatrzymanych dwóch z nich rzuciło się do 
ucieczki i mimo pościgu zdołali zbiec na te- 
rytorjum sowieckie. Dwaj pozostali, którzy 
zostali odprowadzeni na straźnicę okazali się 
dezerterami z wojska. 

  

   

  

  

      

Wiśle. 

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

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

  

Kino dźwiękowe 

Pogoń 
w Nowogródku   

GEN ERAŁ G RACK ką śpiewny 

W rołach głównych: JOHN BARRYMORE i MARION NIXON 
Wkrótce „TANCERKA CYLLY". 

dźwiękowo- 

    

  

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

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

oraz futra i okrycia damskie i męskie. 8730 

  

Nowogródek. 
Z ostatniego posiedzenia Rady 

Miejskiej. 

Nagły wniosek o votum nieutności. 

W sobotę dnia 16 b m. odbyło się zwykle 
posiedzenie Rady Miejskiej, na którem mię- 

dzy innemi miała być omawiana kwestja 
bezrobocia na terenie m. Nowogródka. W 

związku z tem przybył na to zebranie delegat 
Urzędu Wojew. radca Juncewicz. W obra- 
dach tych wziął udział również radny Alek- 
»iuk jako zupełnie zrehabilitowany z inkry- 

minowanych mu zarzułów, co też podkreślił 
burmistrz Wolnik witając zebranych. 

Po odczytaniu porządku dziennego z miej- 
sa zabrał głos radny Pinczuk zarzucając 

Zarządowi rzekome niewykonanie ostatniej 
uchwały Rady w sprawie zatrudnienia 30 
bezrobotnych. Do tydk zarzutów przyłączył 
się radny Lubczański żądając wyjaśnienia z 
<zyjej „winy” zosżała wezwana policja w cza- 

    

sie zgłoszenia się bezrobotnych do Magistratu 
po pomoc, co miało miejsce przed 10 dniaini. 
Zarzuty te Zarząd odparł wyjaśniając, że w 
ostatnich dniach Magistrat zatrudnił nie 50. 
a przeszło 200 bezrob. asygnując na to sume 
782 zł. a więcej pieniędzy nie posiada. Co 
zaś do osób zatrudnionych, to Magistrat nie 
mógł przyjmować tylko tych, których życzy- 

liby sobie niektórzy radni, gdyż ci bezrobotni 
niet są w istocie najbardziej potrzebującymi 
pomocy, a zatrudniani by M Sg tni prze- 
syłani przez PUPP., t. j, ci, któtzy racji tej 
naprawdę potrzebują. W sprawie interwencji 
policjj w związku z wtargnięciem do Ma- 
gistratu bezrobotnych Żydów w liczbie około 
200 wyrostków, to spowodowana ona zostala 

przez ławnika Pilichowskiego ze względu na 
wyzywające zachowanie się tychże. Uzupeł- 
niająe to wyjaśnienie kilku radnych oświad- 
czyło że wiełu z tych demonstrantów nie jest 
bezrobotnymi i mają środki do egzystencji 
a podobne zachowanie się ich w urzędzie nie 
może być tołerowane. (Niemniej potępić nu. 

leży postępowanie radnych, którzy mylnie 
informują swoich wyborców, posyłając ich 

  

   

gremjalnie do Magistratu, gdzie rzekomo już 
uzyskali dla nich pomoc w gotówce. 

Następnie przystąpiono do dalszych obrad 
gdy wtem radny Urbanowicz odczytał nagły 
wniosek wyrażający votum nieufności Zarzą- 
dowi. Jako powód radny wyłuszcza szereg 
zarzutów jak pobieranie przez burmistrza 
nadmiernych djet, brak opieki nad mieniem 

miasta tek czego budynek Teatru Miej- 
skiego już się rozsypuje, gdy tymczasem na 
opiekę innej prywatnej nieruch. Magistrat 
wydaje setki zł.; niestosowanie się Zarządu 

do uchwał Rady, z którą wcalesię nie liczy 
jak to ma miejsce z zamówieniem szafy 
kartot. w firmie Block-Bruna, którą Rada po- 
stanowiła wykonać na miejscu zatrudniając 
miejscowych bezrob. i t. p. Wywołało to 
dużą konsternację śród radnych, aczkolwiek 
wniosek ten fermentował już od dłuższego 
czasu. Wywiązała się kilkugodzinna dyskusja 
z 20 minut. przerwą, po której Zarząd udzic- 

lił swoich wyjaśnień na te zarzuty, przyczem 
burmistrz Wolnik nadmienił, że o ile chodzi 
o podobne zarzuty co do drobnych uchyień 
Zarządu, to jest ich rzeczywiście b. dużo, 
gdyż i niefortunne wybudowanie na Manez:: 
autogarażu, jest winą Zarządu. Ale w porów- 
naniu z ogólnemi wynikami trzechletniej 
pracy Zarządu — jest to niczem, gdyż Zarząd 
ten zdołał w tym czasie spłacić kilkadz: 
tysięcy długu i deficytu jaki mu zosta 
w spadku poprzednicy. Miejska więc gospo- 
darka stoi znacznie lepiej niż w Lidzie, gdzie 
były licytacje, lub w Słonimie, który ma 
przeszło 100 tys. długu. Dalej burmistrz Woł- 
nik podkreślił brak współpracy Rady, tak, 
że te wyniki przypisuje zasłudze tylko Zarzą- 
du. Potem przemawiało szereg radnych so- 
lidaryzując się jednak z wnioskodawcą w ten 
lub inny sposób. Radny poseł Małynicz nad- 
mienił że pzychyla się do tego wniosku tylko 
dlatego, że Rada Miejska naprawdę niezdol- 
na jest do pracy. 

Radny adw. Gumener usiłujedowieść, że 
aczkolwiek zarzuty stawiane Zarządowi s4 

poważne, to jednak rozwiązanie Rady, — co 

byłoby konsekwencją wyrażenia votum nie- 
ufności — nie jest wskazane, gdyż może w 
spowodować mianowanie komisarza. To ze- 
lektryzowało niektórych radnych z grupy 
żydowskiej, to też po oświadczeniu radnego 
Aleksiuka i rad. Swirydę, że wyrażenie vo- 
tum nieufności Zarządowi po tyluletniej pra- 
cy bez żadnych głębszych podstaw byłoby 
niesprawiedliwością i dużym nietaktem, do 
którego zdania przyłączył się również i radny 
Małynicz, zgodzono się z tem, że aczkolwiek 
praca Zarządu nie jest taką jaką powinna 

być, to jednak należy już wytrwać do końca 
kadencji. 

Ponieważ jednak, radny Urbanowicz mi- 
mo próśb prof. Łozińskiego wniosek swój 
podtrzymał, zarządzono tajne głosowanie w 
wyniku którego na 20 osób głasujących— 7 
głosów oddano za wnioskiem, 2 głosy wstrzy- 
mały się, a 11 głosów przeciw. W ten sposób 

wniosek o wyrażenie votum nieufności upadł. 
Iw. 

            

     

  

Imprezy šwiąteczne. 
We wtorek dnia 19 b. m. w sali Teatru 

Miejskiego odbędzie się staraniem ZPOK i 
Sekcji Komit. do Spraw Bezrob., amatorskie 
przedstawienie. 

Dochód przeznacza się na rzecz bezrobot- 
nych. 

* * * 

W dniu 6 lutego b. r. odbędzie się w sa- 

lach Sądu Okr. tradycyjny doroczny bal. Do 
tańca przygrywać będzie zespół orkiestry 73 

P. P. 
Dochėd z balu przeznacza się w 50 proc. 

na budowę okrętu „Temida“, a 50 proc. na 

bezrob. pow. nowogródzkiego. 
ok R 

W dniu 6 lutego b. r. Pow. Kom. LOPP 
w Nowogródku urządza w sali Teatru miej- 
skiego doroczny bal maskowy. 

Szczuczyn. 
Czarna kawa Z. P. O. K. 

Z inicjatywy Związku Pracy Obywatel- 
skiej Kobiet w Szczuczynie k. Lidy dnia 9 
stycznia 1932 r. odbyła się „Czarna kawa — 
Bridge“. 

Całkowity dochód z imprezy w sumie 
zł. 162, gr. 67 został przeznaczony na Gwiazd 
kę dla biednych dzieci. 

ECTERCUNORERENNO COS 

Jaselta w szkole na Antokolu, 
Wspaniały gmach podwójnej szko 

ły męskiej i żeńskiej, zapełnionej o- 
becnie już na dwie zmiany, (1200 ucz 
niów i uczennie, w 10 oddziałach) pa- 
siada prócz komfortowych urządzeń 
higjenicznych, jako to: natryski, po- 

kój lekarski, gabinety fizyczny i przy- 
rodniczy, pięknych klas o lśniących 
parkietach, jeszcze wiełką salę do 
ćwiczeń gimnastycznych. W niej to, 
żeby przyjść z pomocą biedniejszym 
uczniom. Komitet Rodzicielski szko- 
ły, z pomocą Dyrekcji, zorganizował 
przedstawienia teatralne. w których 
biorą udział mieszkańcy Antokoła. a 
poczęści dzieci. 

Należy powitać z całem uznaniem 
tworzenie takiej placówki kultural- 
nej rozrywki, trzeba tyłko żeby reper- 
tuar był odpowiednio dobrany, by nie 
porywano się na rzeczy, które za nie- 
dużą opłatą można ujrzeć w teatrze 
i jużci lepiej grane. 

Wszelkie Betlejki i Jasełka są wska- 
zane, oczywiście. Te które były ode- 
grane w niedzielę były pod względem 
układu prawie zupełnie odpowiednie. 
raziła trochę postać djabła Boruty w 
kontuszu, personifikująca szlachtę, a 
pozatem. jak to często bywa w utwo- 
rach importowanych. ignorowanie te- 
matów miejscowych. Więc, np. przy- 
bywają rozmaite pary składać hołd 
Dzieciątku. Skąd są? z Krakowa, z 
Warszawy. z Poznania. ale z biedne- 
go Wilna... niema nikogo! Czemu? 

Artyści wywiązali się bardzo po- 
prawnie z zadania. zwłaszcza Herod. 
wykazywał zdolności dramatyczne, a 
zaś anioł liryczne; paru chłopców bar- 
dzo żwawo i swobodnie recytowało 
swe role, mazurząc z akcentem wi- 
leńskim, co zawsze sprawia mi dziwne 
wrażenie. Imponująca była orkiestra. 
złożona z dzieci szkolnych bardzo mi- 
le akompanjująca śpiewom, a doda- 
tek dźwiękowy harmonijek ustnych. 
był zupełnie szczęśliwym efektem. Pu- 
bliczności było ogromnie dużo, i cie- 
szyła się ze wszystkiego. Wdzięczni 
spektatorzy, przyjemnie dla takich 
grać i pisać! 

H. R. 
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Teatr z Grodna. 
Gościnne występy grodzieńskiego 

zespołu nie mogły zgromadzić wiel 
kiej liczby publiczności z powodu zbyt 
„gęsto* granych sztuk, bo wyszło na 
to, że była jedna premjera w sobotę. 
druga wniedzielę, a zważywszy ilość 
granych w tych godzinach Jasełek w 
mieście, nie można było liczyć na du- 
żą frekwencję. 

Osobiście byłam tylko na „Dziew- 
ezęciu z Chin*, sztuce słynnego auto- 
ra „Tajfunu”, Lengyel'a, który dzię- 
ki świetnej grze artystów jak Brydziń- 
ski i in. osiągnął u nas wielkie powo- 
dzenie. Oparta również na motywie 
przeciwstawienia miłości dwojga lu- 
dzi oddzielonych rasą i otoczeniem, 
„Dziewczę“, jest nierównie słabszym 

utworem. Jakaś cekliwa sentymenta!- 
ność, szablonowe postacie i sytuacje. 
nie ratują się bynajmniej papierowera 
okrucieństwem rasy żółtej, rycersko- 
ścią rasy białej, poświęceniem pod- 
władnych i męczeńskiemi przygoto- 
mi dziewczęcia, żywcem wziętego z 
amerykańskiego filmu, albo berliń- 

skiego, gdyż to miasto i jego mies”- 
kańcy grają role szlachetnych Euro- 
pejczyków. 

Jedynie dobrą, naprawdę żywą po- 
stacią jest pani posłowa, doskonale 
grana przez p. Hryniewicz-Winklero- 
wą, z werwą i odpowiednią swobodą, 
również wybitne zdolności charakte- 
ryzacji i gry wykazał p. Opaliński, ja- 
ko bogaty Chińczyk Lu-Wang-Ko. P 
Ustarbowska, grająca Dziewczę, (Yao- 

Liu), była bezbarwną, a w.1-yvm akcie 
niczem nie przypominała Chinki, na- 
wet charakteryzacją. Reszta zespołu 
trzymała się na poprawnym poziomie 
Bardzo ładne zaprezentowali  grod- 
nianie dekoracje, zwłaszcza mieszka- 
nie chińskie było nader efektowne. 
poznaliśmy pomysłowość i umiejętne 
wyzyskanie efektów cechujące prace 
p. Hawryłkiewicza. Na „Dziewczęciu* 
publiczności było dość dużo. 

W nowym lokalu. 
Obradowało onegdaj Tow. Bibljo- 

filów Polskich pod przew. Lud. Cho- 
mińskiego. Licznie zebrani członko 
wie znaleźli się po raz pierwszy w sa 
lach przygotowanych i nawpół goto- 
wych do przyjęcia zbiorów i Bibljo- 
teki im. Wróblewskich. Po bardzo 
specjałnym. referacie dr. Kruszyńskie< 
go p. t. „Sstetyka i higjena ksiąžki“ 
i różnych dodatkowych objaśnieniach 
przez zebranych, prelegent odczytał 
krótką historję drzeworytnictwa ja- 
pońskiego. 

Na oglądaniu pięknych rycin Ho- 
kusaja i in. oraz na stwierdzeniu że 
zbiory Ś. p. T. Wróblewskiego, po- 
większone ciekawemi Vilnaensis zaku. 
pionemi przez zarząd Bibljoteki od p. 
L. Abramowicza, rozmieszczone są u- 
miejętnie, upłynęła druga połowa ze- 
brania. Dyr. Rygiel przybyły z War- 
szawy, uprzejmie pokazywał to małe. 
ale bardzo obfite w ryciny, rysunki. 
sztychy i t. p. muzeum, którego jed- 

nak rozmieszczenie naokoło galerji 
nie jest zbyt szczęśliwe pod względem 
oświetlenia i wygody dla patrzących. 

ы Z Ek "Muse 
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Komitet Obchodu 25-1ес!а 
Teatru Polskiego w Wilnie 

obradował onegdaj w składzie na- 
stępującym: prez. Folejewski, prof. 
Ruszczyc, prof. Sławiński, dyr. Szpa- 
kiewicz, p. Śmiałowski, dyr. Rych- 
łowska, p. Romer-Ochenkowska, p. 
Ostrejko. 

Został ustalony dzień obchodu na 
20.11. i program następujący: o 5-ej 
Czarna Kawa wydana przez Magist- 
rat w sali miejskiej na Hetmańskiej, 
dla zaproszonych gości i miejscowego 
społeczeństwa, o 8-ej galowe przed- 
stawienie w Teatrze na Pohulance 
gdzie po odczycie prof. Wierzyńskie- 
go o dziejach polskiego teatru w Wi!- 
nie, nastąpią przemówienia od mia- 
sta (prez. Folejewski), od Zaspu, od 
Dyrekcji (dyr. Szpakiewicz). Przewi- 
dywane jest jeszcze przemówienie 
prof. Ruszczyca tak blisko związane- 
go z dziejami teatru u nas, oraz przy- 
jezdnych, w których liczbie powita- 
my dawnych znajomych z dyr. Nuną 
Młodziejowską i jej małżonkiem dyr. 
Szczurkiewiczem. oraz Osterwą na 
czele. Po wręczeniu daru, w postaci 
albumu pierwszej odnewicielce teatru 
polskiego w Wilnie, odegrana zosła 
nie nowość literacka „Fortepian* Sza- 
niawskiego, gdzie p. Nuna Młodzie- 
jowska ma dużą rolę. matki Balv- 
wej. 

Po teatrze składkowa kolacja dla 
gości, z udziałem artystów scen na- 
szych. Miejmy nadzieję, że wielu ar- 
tystów związanych wspomnieniem = 
naszą sceną, dyrektorzy, reżyserzy, ze- 
chcą w ten dzień wziąć udział w na- 
szej uroczystości i odwiedzą Wilno, 
niezawsze hojne dla artystów, ale da- 
rzące ich szczerem zainteresowaniem. 

H. R. 

   

   
Drukowana w odcinku 

„Kurjera Wileńskiego" 

powieść Tadeusza Sikorskiego 

Życie na gapę 
jest do nabycia 

w wydaniu książkowem 

w księgarniach wileńskich. 
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Ujęcie włamywacza przybyłego 
na gościnne występy Z Z.S.R.R. 

Wczoraj wieez. przechodnie na uł. Rud- 
niekiej zauważyli trzech uciekających osob- 
ników ściganych przez wywiadowców policji 
śledczej. W! pewnej chwili ścigający funkejo 
narjusze wskoczyli na dorożkę dzięki czemu 
szybko zbliżyli się do uciekających, których 
niebawem zatrzymano. Jak się okazało by- 
li to zawodowi złodzieje na czele ze zna- 
nym włamywaczem Piotrowskim, kilkakrot- 
nie już karanym przez sądy. Piotrowski przed 
kilku laty ścigany przez policję wileńską 
zbiegł z Polski. Według posiadanych przez 
policję informacyj przebywał on z począt- 

ku na Litwie, później zaś przedostał się do 
Rosji sowieckiej, gdzie popełnił szereg wła- 
mań w Mińsku, Połocku, Witebsku, Mohyło- 
wie i innych miastach. Niedawno Piotrows- 
ki przedostał się na terytojum Polski i przy- 
był do Wilna, gdzie planował dokonać sze- 
regu włamań. 

W dniu wczorajszym wywiadowey zau- 
ważyli go idącego ul. Zawalną i usiłowali 
zatrzymać, eo po dłuższym pościgu udało 
się. Piotrowskiego wraz z jego wspólnikami 
osadzono w areszcie centralnym. (e) 

Echa bankructwa banku drobnych handlarzy 
żydów. 

W swoim czasie w szerokich sferach 
drobnych handłarzy żydowskich, wywołało 
wilekie poruszenie bankructwo Banku Drob 
nych Handlarzy, wskutek czego liczni akcjo- 
narjusze banku, rekrutujący się z pośród 
niezamożnego kupiectwt ponieśli znaczne 
straty. 

Po bankruetwie tego banku zaczęły 
wśród poszkodowanych nurtować uporczywe 
pogłoski, że w banku miały miejsce poważ- 
ne nadużycia, sięgające krociowych sum. 

Pogłeski te doszły do wiadomości urzę- 

Dziś: Henryka. 

Jutro: Fabjana. 
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Wschód słońca -g. 7 m.34 

Zachód »„ — &. 15 . 26 

Spostrzeżenia Zakłażu Мойоого!орй U. 6. B. 

w Witmie z dnia 18] — 18:2 reku. 

Ciśnienie średzie w milimetrach: 775 

  

Temperatura średnia 03.6, 

° najwyśsza: -- |” C 

е majmiżeza — 1° С. 

Opad w milimetrach — 

Wiatr przeważający: połudn.-zach. 

Tendencja barom.: słaby spadek, pot. wzrost. 

Uw»gi: pochmurno, mgła. 

Od redakcji. Redaktor naczelny naszego 
pisma, p. Kazimierz Okulicz powrócił do 
Wilna po dwutygodniowym pobycie w Lit- 
wie. 

OSOBISTA. 

— Prezes Wileńskiej Dyrekcji Poczt i Te- 
legraiėw p. inž. Karol Žuchowiez wyjechał 
w dn. 18 b. m.-na.kilkudniową inspekcję 
podległych mu urzędów  pocztowo-telegra- 
ficznych, 

MIEJSKA. 
— Posiedzenie Rady Miejskiej odroczono. 

Wyznaczone na dzień 14 b. m. posiedzenie 
Rady Miejskiej Magistrat postanowił zwołać 
definitywnie w dniu 28 b. m. Na posiedze- 
niu tem ma być omówiona sprawa gospodar- 
ki kina miejskiego w związku z rewizją 
jaką od dłuższego czasu przeprowadza spec- 
jalnie wyłoniona przez Radę Miejską Ko- 
misja. 

— Magistrat zakończył prace budżetowe. 
Trwające od szeregu miesięcy prace Magistra 
tu nad opracowywaniem preliminarza bud- 
żetowego na rok 1932 - 1933 na posie- 
dzeniu onegdajszem zostały zakończone. Pro- 
jekt preliminarza został przez Magistrat za- 
akceptowany. Nowy budżet miasta zostanie 
w najbliższych dniach skierowany do Ko- 
misji Finansowej i Rady Miejskiej dla osta- 
tecznego zalegalizowania. 

Z posiedzeń Magistratu nowy budżet wy- 
szedł okrojony e blisko 10 proc. 

— Regulacja ruchu kołowego. Na wnio- 
sek Starostwa Grodzkiego, wydział komunika 
cyjny Magistratu m. Wilna wprowadził jed- 
nostronny ruch kołowy na następujących uli 
<ach: św. Jańskiej, Skopówce, Młynowej, 
Zarzecznej (odcinek od mostu przez rz. Wf- 
lenkę do Figury), Łotoczek, Końskiej i Bo- 
saczkowej oraz na zaułkach: Oranżeryjnym, 
św. Michalskim, Literackim. i ul. Orzeszko- 
wej. Jednocześnie ma być w najbliższym cza- 
sie uregulowany ruch kołowy między Zawal- 
ną. Niemiecką i Wfleńską. Jednostronny 
ruch ma być wprowadzony na następują- 
eych ulicach: Końskiej od Hetmańskiej, na 
Rudnickiej od Niemieckiej, ną Stefańskiej 
od Zawalnej, na Jatkowej od Szawełskiej na 
zauł. Dominikańskim od Żydowskiej, na z. 
św. Mikołaja od Niemieckiej do z. Lidzkiego, 
na z. Lidzkim od Zawalnej i na z. Kiejdań- 
skim do z. Lidzkiego oraz na ul. Subocz od 
Ostrobramskiej do rogu ul. Bakszta i na ul. 
Cerkiewnej do ul. Subocz. 

-— Wstrzymanie budowy gmachu Ośrod- 
ka Zdrowia. Z powodu wyczerpania się kre- 
dytów i w związku z fiaskiem starań Ma- 
gistratu o pożyczkę, wstrzymana została bu- 
dowa Ośrodka Zdrowia (przy źbiegu ul. Ki- 
jowskiej i zauł. Kucharskiego). 

— Zamknięcie drogi uszkodzonej przez 
powódź. Jak już w swoim czasie podawa- 
Hšmy, podc: statniej powodzi obok szo- 
sy werkowskiej uszkodzona została droga. 
W związku z tem uszkodzony pzez wodę te- 
ren zbadałaKomisja techniczna, desygnowana 
z ramienia miasta. W wyniku tych oględzin 
wyjaśniło się, że stan uszkodzeń jest bar- 
dzo znaczny i droga w obecnym swym sta- 

nie przedstawia poważne niebezpieczeństwo 

i nie nadaje się dla cełów komunikacyjnych. 

Naskutek orzeczenia Komisji droga ta zo- 

stała zamknięta. Dojazd do prywatnych po- 

sesyj tam położonych odbywać się będzie 

drogą bliższą do miasta (od kościoła przez 

miejscowość Wieczornik do Bołtupia) i dru- 
gą droga prowadzącą przez majątek Werki. 

— Nieuregulowane bolączki naszej ko- 
monikaeji miejskiej. Już kilkakrotnie pisa- 
liśmy o brakach i niedomaganiach komuni- 

jskiej. Mimo jednak licznych w 
i głosów prasy i utyskiwań pu- 

ści nie pod tym względem nie uległo 

poprawie. Obecnie z przyjemnością możemy 

zanotować, że Magistrat, zdając sobie spra- 

wę z powszechnego niezadowolenia zajął się 

jej uregulowaniem. Wskazuje na to list, ja- 

ki został onegdaj wysłany do S-ki „Arbon“. 
W. pismie tem Magistrat stwierdza, że Ar- 

bon nie dopełnił szeregu warunków obję- 

tych umową i że w związku z tem Magist- 

rat będzie zmuszony do zastosowania odpo- 

wiednich rygorów. Stwierdzono więc, że ilość 

uruchomionych autobusów jest niedostatecz- 
na, ruch odby się chaotycznie i nie w 

przepisanym czasie. Niektóre wozy kursu ją- 
ce na mieście nie są wykończone np:. nie 
posiadają rączek ułatwiających przy wsia- 
daniu, stopnie umieszczone są zbyt wysoko, 

wewnątrz autobusów niema żadnego opar- 
cia dla osób stojących. szoferzy wskutek 
wadliwych urządzeń stale mają pokaleczone 
ręce, wydzielanie się gazów spalinowych 
jest bardzo obfite, czego nie było przy prób- 
nych demonstracjach wozów latem r. ub. 
Szybkość, jaką rozwijają wozy jest niedo- 
puszczalna i wymaga natychmiastowego u- 
regulowania. Jednocześnie Magistrat zażą- 

      

   

  

    

  

   

du prokuratorskiego, który wydał policji po- 
leeenie przeprowadzenia w tej sprawie šei- 
słego dochodzenia. 

Jak się dowiadujemy, dechodzenie to zo- 
stało w tych dniach zakończone. 

Z ksiąg, materjałów i dokumentów usta- 
łono, że jeden z członków dyrekcji banku 
niejaki Frydland oraz b. kasjer popełnili 
pewne naużycia, wobec czego wydane zosta- 
ło polecenie zatrzymania ich. Okazało się 
jednak, że Frydlanda niema w Wilnie, wo- 
bec czego rozesłano za nim listy gończe. 

  

KRONIKA 
dał przedłożenia imiennej listy zaangażowa- 
nego personelu celem sprawdzenia, czy został 
dotrzymany warunek zastrzeżony umową o 
angażowaniu pracowników z pośód stałych 
mieszkańców Wilna, w pierwszym zaś rzę- 
dzie z b. personelu „Spdłdzielni*. Zażą- 
dano równeż dowodów asekuracji osób trze- 
cich od nieszczęśliwych wypadków, dalej Ma- 

„gistrat zażądał niezwłocznego przedłożenia 
projektu słupów i poczekalni i rozmieszcze- 
nia przystanków autobusowych. 

O ile Arbon w najbliższym czasie ze 
wszystkich tych warunków, zastrzeżonych 
zresztą umową, nie wywiąże się Magistrat, 
jak się dowiadujemy, zdecydowany jest wy- 
ciągnąć najdalej idące konsekwencje. 

LITERACKA. 
— Jutrzejsza Środa Literaeka poświęco- 

na będzie twórczości niezwykle utalentowa- 
nego, choć mało znanego dramatopisarza 
połskiego z wieku ubiegłego. Był nim Domi- 
sik Magnuszewski. Postać jego i dzieła przy- 
pomni p. Szymon Czarnocki (Wł Renard) 
który zajmie się głównie omówieniem aktu- 
alnego dziś dramatu Magnuszewskiego p, t, 
„Barbara, jeszcze Gasztołdowa żona”. Zo- 
staną również odczytane fragmenty tego 
pięknego utworu, przedstawiającego roman- 
tyczne dzieje królowej Barbary Radziwił< 
łówny. oł 

, ы ZE" ` 
: ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Zarząd T-wa Hodowców Gołębi pocz- 

towych „Czuwaj* w Wilnie zwołuje na dzień 
7 lutego r. b. Ogółne Walne Zebranie człon- 
ków T-wa, na które zaprasza nietylko człon 
ków, lecz i wszystkich, którzy interesują się 
hodowlą i tresurą gołębi pocztowych. 

Zebranie odbędzie się o godzinie 17-ej 
w lokalu Prezesa T-wa p. Chojnickiego przy 
ul. Kopanica 12 m. 4. 

— Z Polskiego Tow. Chemicznego w Wil- 
nie. Wi dniu 19-go stycznia b. r. w Dużem 
Audytorjum Instytutu im. Jędrzeja Śniadec- 
kiego (Nowogródzka 22) o godz. 19-ej od- 
będzie się odczyt p. d-ra Basińskiego p t. 
„O budowie i trwałości niektórych koloi- 
dów*. 

Wstęp wolny. 

— QOdczyty w K. P. W. Staraniem Zarzą- 
du Ogniska K. P. W. st Wilno, w dniu 15 
stycznia 1932 r odbył się odczyt p. T. Ko- 
walewicza pod tytułem „U podstaw dzisiej. 
szej Polski“. W barwnych słowach prele- 
gent poruszył rozwój kultury polskiej pod 
zaborcami, a wreszcie skreślił różnice, jakie 
są między uświadomieniem obywateli Pol- 
ski na gruncie narodowym i państwowym. 
Przytaczane przykłady z życia Ojczyzny do- 
bitnie świadczyły, że społeczeństwo polskie, 
zaawansowane w kwestjach narodowych na- 
tychmiast i bezwzgłęnie winno zająć się swo 
jem wychowaniem państwowem, co znacz- 
nie utwałi mocarstwowe stanowisko Polski 
wewnątrz i nazewnątrz. 

Wiiększy udział publiczności, która so- 
wicie oklaskiwała prelegenta, był sprawdzia- 
nem powszechnego zainteresowania, to też 
Ognisko K. P. W. w Wilnie nadal organizuje 
odczyty, a więc w dniu 19 stycznia 1932 r, 
we wtorek na temat: „Problem wychowanią 
państwowego" i w piątek, dnia 22 stycznia 
1932 r. na temat: „Staszic, jako obywatel 
państwowiec". 

Odczyty zostaną wygłoszone o godzinie 
18-ej we własnej sali Ogniska KPW. (ul. Ko- 
lejowa Nr. 19) przez p. Tymoteusza Kowale- 
wicza. 

Wstęp wolny dla wszystkich. 

— Odezyt p. Elgi Kern. Na zaproszenie 
T-wa Nowoczesnego Wychowania p. Elga 
Kern wygłosi we wtorek 19 stycznia o godz. 
7-ej w Sali Kuratorjum (Wołana 10) odczyt 
p. t. „Erciehung zum neuen Menschen“ (Wy- 
chowanie nowego człowieka). Odczyt tłu- 
maczony będzie bezpośrednio na język pol- 
ski. P. Elga Kern, autorka wydanej niedaw- 
no książki o Polsce, jest Kteratką niemiec- 
ką, znaną ze swych sympatyj dla Polski. 
Bawi od paru tygodni w Wilnie opracowując 
do druku monografję niemiecką o Wilnie. 
Od szeregu lat pracuje nad zagadnieniami 
psychologicznemi, biorąc żywy udział w ru- 
chu pedagogicznym jako publicystka, pre- 
legentka i autorka studjów psychologicznych 

Po odczycie dyskusja (po połsku). 
Wstęp wołny, goście miłe widziani. 

— Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. П 
Posiedzenie Naukowe odbędzie się we śŚro- 

dę dnia 20 stycznia 1932 r. o godz. 20-ej w 

sali własnej przy ulicy Zamkowej Nr. 24. 

z następującym porządkiem dziennym: 

1. Odczytanie protokółu ostatniego posie- 

dzenia. 
2. Demonstracje chorych: Dr. Łukowski, 

Dr. Achmatowicz. 
3. Dr. Łuczyński: Zmiany anatomopato- 

logiczne śluzówki macicy, a odpowiadające 
im pojęcia kliniczne. 

RÓŻNE. 
— Ważne dła radjoamatorów i krótko- 

falowców. Towarzystwo Kursów Technicz- 
nych w Wflnie Holendernia 12 (gmach Pań- 
stwowej Szkoły Technicznej) otwiera od 1 
lutego b. r. 5-miesięczne Kursy Radjotech- 
niczne. Wykłady w połączeniu z praktycz- 
nemi zajęciami oraz warsztatami dla wyrobu 
aparatów radjotechnicznych pozwolą radjo- 
amatorom i krótkofalowcom  ugruntować 
swą wiedzę. 

ZABAWY, 
— Zabawa dziecinna w Kasynie. W so- 

botnim numerze „Kurjera Wileńskiego* we 
wzmiance 0 mającej się odbyć zabawie 
dziecinnej w „Rodzinie wojskowej* została 
myłnie podana data. Zabawa odbędzie się 
31 b. m. w Kasynie Garn. 

Początek o godzinie 4-ej p. p.
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TEATR | MUZYKA 
— Pizedosłatni raz „Burza w szklance 

wody“ na Pohuląnce. Dziś we wtorek dn. 
19-go stycznia o godz. 8-ej wiecz. przedostat 
mi raz świetna komedja „Burza w szkłance 
wody* — ciesząca się niebywałem powodze- 
niem na wszystkich niemal scenach europej- 
skich. „Burza w szklance wody” jest satyra 
na aparat urządzeń administracyjnych, wy- 
ołbzymienie rzeczy błahych, a umniejsza- 
nie wielkich oraz krytykuje ludzi tak często 
dziś sztucznie wyrastających ponad tłum 
dzięki umiejętności operowania życiową 

blagą. S 
Jutro w šrodę dnia 20-g0 stycznia o godz. 

8-ej wiecz. poraz ostatni wesoła komedja 
„Burza w szklance wody* w świetnej prem- 
jerowej obsadzie. 

— „HMulla di Bulla* w Teatrze Lutnia. 
Dziś we wtorek dnia 19-go stycznia o 
godz. 8-ej wiecz. arcywesoła farsa „Hulła 
di Bulla“. Sceny pełne komicznych sytuacyj 
oraz ciekawe powikłania sprawiają, że wi- 
downia Teatru Lutnia rozbrzmiewa dawno 
niesłyszanym, niepowstrzymanym śmiechem 
i wesołością. „Hulla di Bulla* — to rekord 
humoru i radości. Reżyserja K. Wyrwicza. 
Pomysłowe dekoracje W. Makojnika. 

— „Panna Maliszewska* — premjera na 
Pohalance. W nadchodzący czwatek dn. 21 
stycznia o godz. 8-ej wiecz. — w rocznicę 
śmierci G. Zapolskiej odbędzie się premjera 
głośnej sztuki p. t. „Panna Maliszewska”. 
Zapolska była jedną z najśmiełszych i naj- 
mniej kompromisowych bojewników polsko- 
ści, która emocjonowała stpłeczeństwo na- 
sze przez dwa dziesiątki lat. Dość wspom- 
nieć jej sztukę „Tamten*, jedynie jako 
przykład pomiędzy wielu innemi. „Panna 
Maliszewska” nic nie straciła ze swej Świe- 
Żości nawet w dzisiejszych czasach. Ceny 
miejsc o 50 proc. zniżone. 

RADJO 
WTOREK, DNIA 19 STYCZNIA 1932 R. 

11.58: Sygnał czasu. 13.40: Uniwersytet 
roln. 14.35: Program dzienny. 14.40: Muzy- 
ka z płyt 15.16: Komunikaty, 15.25: „Bezi- 
mienne patrjotki** — odczyt. 15.50: Audycja 
dla dzieć. 16.20: „Troski przemysłu baweł- 
nianego* — odczyt. 16.40: Codzienny odci- | 
nek powieściowy. 16.50: Muzyka z płyt. 
17.10: „Krzysztof Arciszewki“ odczyt 
17.35: Popularny koncert. 18.50: Kom. Wił. 
Aeroklubu. 19.00: Przegląd litewski. 19.20: 
„ Współcześni" Ałdanowa — odczyt. 19.40: 
Program na Środę. 19.45: Prasowy dziennik 
radjowy. 20.00: „Życiorys Wojciechowskiego” 
fełjeton. 20.15: Koncert popułarny. 21.55: 
Skrzynka techniczna. 22.10: Koncert solisty. 
22.40: Komunikaty i muzyka taneczna. 

ŚRODA, dnia 20 stycznia 1032 r. 

11.58: Sygnał czasu. 14.00: Program dzien- 
ny. 14.156: Muzyka z płyt. 15.156: Kom. 
15.25: „O przedziwnym wynalazku amerykań 
skim* — pogad. 15.45: Koncert dla młodzie- 
Ży (płyty). 16.20: „Złoto? — odczyt. 16.40: 
Codzienny odcinek powieściowy. 16.55: Lek- 

     

«ja angielskiego. 17.10: „Prakolebka Sło- 
wiańszczyzny* — odczyt. 17.35: Koncert. 
48.50: Kom. Zw. Młodz. Połsk. 19.00: „Po- 
lonizacja Litwy w przeszłości” — odczyt №- 
tewski. 19.15: Muzyka z płyt. 19.20: „Prze- 
chadzka nad Wilją“ — feljeton. 19.40: Pro- 
gram na czwartek. 19.45: Pras. dzien. radj. 
20.00: „Goethe a muzyka polska* — felj. 
20.15: Muzyka ludowa. 21.15: Kwadr. liter. 
21.30: Recital skrzypcowy H. Marteau. 22,25: 
Kom. 22.35: Muzyka z płyt. 23,00: Muzyka 
taneczną, 
> 

NOWINKI RADJOWE. 
KSIĄŻKA AŁDANOWA © WSPÓŁCZES- 

NYCH. - 

Dzisiaj o godz. 19,20 stanie przez mikro- 
fonem p. Wiktor Piotrowicz, który omówi 
w swoim feljetonie niedawno wydaną w 

przekładzie na język polski książkę wybit- 
nego publicysty rosyjskiego, Ałdanowa, za- 
wierającą sylwetki współczesnych mężów sta 
mu, odgrywających najwybitniejszą rolę w 
kształtowaniu dziejów współczesnego świa- 
ta. я 

Ku Wiejskie 
SALA MIEJSKA 

«%. Setrobramska 6. 

  

   

    

Bźwięk. > | KAR 

KELI0S | 

Bollywood | 
Bicziow 22. tal. 15-23 

DZIŚ! 
Bźwiękowa Kino 

CGUING 
ai Wisika 47, tel. 15-41 

pawięk. Kine-Teatr 

* A Pó | DZiš dlugooczekiwana wielka premjera! 
Po raz pierwszy gigantyczny film dźwię- 
kowy — polska wersja dźwiękowa a= 

dzieje się na obszarach „Czarnego lądu" od Atlantyku do Indyjskiego ocenu. 
przemówiła w tym filmie. 

mea Wielka 42. | 

my przysłowiem „łuty w mróz kuty*. 

Początek o godz. 4. 6, B i 10 wiecz. 

Dziś premiera 
Ulubieńcy Publiczności 

LUBIENIEC BOGÓW 
Na | seans ceny zniżone. Seansy o 4, 6, 8 i 10,15 w niedzielę od g. 2-ej 

Najpotężniejsze 

100% arcydzieło dźwięk. 

W roli tytułowej mistrz ekranu CONRAD VEJDT oraz Werner Krauss i Hrabina Esterhazy. 
Film ten jest chlubą nietylko ostatniego sezonu, ale wogóle całej dotyczasowej produkcji kinematografji. 

NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.30, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. 

Ostatatnie dni! 
rzenia dźwiękowego arcydzieła w-g 
słynnej pow. Ireny Niemirowskiej 

Początek seansów punktualnie o godz. 2, 4, 6, 8 i 1030. 

Afryka mówi 

КОНЕ Ww 

Z OSTATNIEJ CHWILI 
Wstrzymanie wypłaty 

procentów od sum zdepono- 
wanych w Banku Łotwy. 

RYGA 18.1. Pat. — Jak donosi, 
„Rigasche Rundschau“, Rada Banku 
Lotwy postanowila z dniem 1 lutego 
1931 roku nie płacić procentów od 
sum zdeponowanych w walucie obcej 
na rachunkach bieżących, bez wzglę- 
du na to, czy stanowią one własność 
osób fizycznych, czy prawnych. Po- 
wyższe zarządzenie nie będzie stoso- 
wane do tych osób, które zamieszkują 
na terytorjum Łotwy i firm zagranicz- 
nych, które mają swoje oddziały na 
Łotwie. 

Skazanie 5 oficerów 
za nadużycia przy licytacjach 

koni wojskowych. 
pok Paa (Pat). W Poznaniu to- 

czył się pi sądem ckręgowym wojskowym 
przez kilka dni proces karny przeciwko kil- 
ku oficerom, oskarżonym © nadużycia przy 
Heytacjach koni wojskowych. Na ławie 0s- 
karżonych zasiedli por. Łoziński, kierownik 
referatu _ remanentowego przy DOK. VII, 
przebywający w areszcie śledczym por. Roż- 
nowski, rtm. Kapuściński, rtm. Łabędzki i 
mjr. Meisner. Po przesłuchaniu przeszło 100 
świadków sąd ogłosił w poniedziałek w po- 
łudnie wyrok, skazujący głównego oskarżo- 
nego por. Łozińskiego na trzy lata więzienia, 
wydalenie z wojska i grzywnę 3 tysiące zł., 
a w razie niemożności jej Ściągnięcia na 
dalszych 6 miesięcy więzienia. Por. Rożnow- 
skiemu wymierzył sąd kazę 6 miesięcy wię- 
zienia 1 wydalenie z wojska, Pozostali ofi- 
<cerowie zostali uznani winnymi przekroczeń 
dyseypłinarnych. 

Katastrofa kolejowa. 
PARYŻ. 18. L (Pat). Pod St. Juste wyko- 

łeił się pociąg idący z paryża. 11 osób zo- 
stała zabitych, 20 rannych. 

WYSTĘP SOLISTY WĘGIERSKIEGO. 

a godz. 22,10 usłyszą  radjosłuchacze 
śpiew węgierskiego barytona, Mikołaja Ma- 
touski, którego mieli już możność słyszeć 
w maju roku ubiegłego. Utkwił im zapew- 
ne w pamięci szlachetny głos tego artysty, 
który opanowuje arję operową równie jak 
pieśń. Liryk i dramatyk —- 0 wžolonczelo- 
wo aksamitnym głosie. 

SPORT 
TURNIEJ GIER SPORTOWYCH 

Białystok — Wino. 

Został rozegany w dniu 17 I. w Wjlnie 
w Sali Ośrodka W. F. zakończył się porażką 
druż. białostockiej przegrywającej w koszy- 
kówkę” 50—10, 30 — 16, 15 6. 

Pozatem reprezentacja Białegostoku roze- 
grała kilka meczy towarzyskich z druž. 
P. Z. S. i Ognisko Kolej. W dużynić biało- 
stockiej wyróżnił się p. Klimczak Anto 
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CI MAJĄ PECHA. 
Zapowiedziane zawody hokejowe nie od- 

były się z powodu odwilży. Ci, wraz z nar- 
ciarzami, w tym sezonie naprawdę mają pe- 
cha. Śnieg nie chce pokryć ziemi i rozgościć 
się w naszych górach, a i mróz, mając na 
względzie ogólne bezrobocie nie bardzo się 

w gościnę do nas śpieszy. Ale cóż winni spor 
towcy. Oni chcą: skakać, jeździć i grać.. Tu 
natomiast jednego i drugiego jak niema, 
tak niema. 

Wispółczujemy im wszystkim i pociesza- 
L. 

  

@4 poniedziałku 18 b. m. ‚ 

CIENIE W 
W rolach głównych: Jane Novak i słynny malec Willi. 

DZIŚ! Największa sens. Ameryki i Europy 
amerykańska, 

Najnow. arcydz twórcy „X-27“ i „Marocco“ 
na tle słynnej powieści T. Dreiżera. 
głównych bohaterka obrazu : 3 

NAD PROGRAM Bodaitki-dzwiekowe. Na | seans cenyfzniżone. Seansy o g. 4, 6, Bi 10,15 w niedz. od g. Z-ej- 

Emil Jannings Olga Czechowa! 

milošė 

W rol. 
„Ulice Wielk.* 

STUDENT 

Ceny zniżone! 

Cudo-technika 
NAD PROGRAM: Najnowsze atrakcje dźwiękowe. 

DZIŚ i dni nast. 

film 

Kino Kolejowe - 

OGNISKO 
(okok dworca kolejow.) 

wspaniały 

Dźwiękowe Kino 

LUX 
Mickiew. 11, tel. 15-61 

gółów z życia 

ż Dźwiękowe kino DZIŚI 

Światowid 
mi. Mickiewicza 8. 

Wspaniałe dekoracje! 

DZIŚ przebój dźwiękowy! Zadziwisjący 

mnóstwem ciekawych i nieznanych szcze- 
Meksykanów 

W rolach głównych Mary Dunkan, bohaterka „Czterech Djabłów* Mona Maris, oraz Antonio Moreno. 
Oryginalne meksykańskie melodiel 
Początek seansów o godz. 4-ej, w dnie ówiąteczne o godz. |-ej. 

ARKA NOEGO 
W rolach głównych: George O'Brien i Dolores Costello. Dla młodzieży dozwolone. 

ь ż Ё LJ es Апоп$! vė „Wiatr od morza” 7 rovieści St. Żeromskiego. 

Najnowszy film świata 
wybitny dźwiękowiec, pierwszy 
raz w Wilnie w wersji dźwięk. 

PIEŚŃ ŻYWIOŁÓW 
Ciekawa treść! W rolach głównych: piękny Gary Cooper, 

prześliczna Lupe Velez i znakomity Louis Wolheim. Początek seansów o godz. 5 w niedzielę i święta o 4 pp. 
NASTĘPNY.PROGRAM: Żegnaj Mastotte z Liljsną Harwej i lgo Symem w roli głównej. 

Pierwszorzędna obsadał 

Romans jest film 

     

sue Tragedia amerykańska 
Sy:via S dnej 

Aby dać możność szerszej publiczności obej- 

DAWID GOLDER 

Zadziwiające momenty! 
Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10:30 

Wspaniałe sceny zwyczajowe! 

Przed procesem Ludendorffa. 
MONACHJUM. 18. I. (Pat). W najbliž- 

Szym czasie sąd monachijski rozpatrywać 
będzie sprawę byłego szefa sztabu cesar- 
skiej armji niemieckiej gen. Łudendorffa, 
który w wydawanem przez siebie czasopiś- 
mie  „Ludendorffs Volkswarte* uprawia 
niesłychaną agitację antykatolicką. Katolie- 
kl „Bayerischer Kurier*, donosząc o tem, 
wyraża nadzieję, że niezawodnie ludność 
katolicka Bawarji „da przecież kiedyś Lu- 
dendorffowi odpowiednią odprawę" i że 
„niezałeżnie od sądu pouczy bluźniercę o 
granicach wołnośei przekonań*. 

Wykrycie szajki szpie- 
gowskiej. 

BUKARESZT. 18. L. (Pat). Dzienniki po- 
dają, że władze w Constanzy wykryły nową 
organizację szpiegowską na rzecz Sowietów, 
do której należało wiełu członków załóg о- 
krętów, udających się do portów rosy jkieh 
na morzu Czarnem. Dokonano licznych aresz 
towań. Dochodzenie w toku. 

Naśladując ojca udusiły 
dziecko. 

ATENY. 18. I. (Pat). Donoszų Z Cefulonji, 
że w jednej z tamtejszych miejseowości wy- 
darzył się następujący wypadek: dwoje 5- 
eioletnich dzieci udusiło 2-letnie dziecko. 
Zapytane o powody swego postępku, dzieci 
wyjaśniły, że uezyniły to podczas zabawy, 
naśladując ojea, który w ich oczach udusił 

jagnię. : 

Rezruchy w Bilbao. 
BTLBAO. 18. I. (Pat). Rozruchy, które roz 

poczęły się wczoraj wieczorem, trwały 
w eiągu nocy oraz w eiągn dzisiejszego ra- 
na. Tłum napadł na redakcje dzienników ka- 
toliekieh oraz usiłował podpalić klasztory. 
Podczas strzelaniny kilka osób zostało za- 
bitych oraz wiełe rannych. 

Kryzysowa zima. 
W Angfji temperatura jak w kwietniu 

LONDYN. 18. I. (Fat). Anglja przeżywa 
obeenie w połowie stycznia okres niezwykłe 
łagodnej wiosennej pogody. Temperatura wy- 
noslła dzisiaj ekoło 11 stopni Reamura po- 
wyżej zera. Styczeń, jak dotąd, posiada 
przeciętną temperaturę równą  temperatu- 
rze kwietniowej. Poniedziałek 18 b. m. był 
najeiepłejszym dniem stycznia w Londynie 
od 90 lat. 

Z Białorusi Sowieckiej. 
Wywłaszczenie. 

Z pogranieza donoszą, iż w okręgu dry- 

skim na Białorusi sowieckiej władze sowiec- 
kie przystąpiły do wywłaszczenia z ziemi i 
gospodarki rołnej wszystkich tych włościan, 
którzy do dnia 1 styeznia r. b. nie przystą- 
pili do gospodarstw kołektywnych. Włoś- 
cianie ei uznani zostali za szkodliwych „kontr 
rewołaucjonistów*. 

Wywłaszczenych, w okręgu dryskim jest 
312 rodzin włościańskieh, które zostaną wy- 
siedłone do północnej Rosji, gdzie mają być 
zatrudnione przy przymusowych robotach. 
Podobne wywłaszczenie z ziemi ma się od- 
być w innych okręgach Białorusi sowiec- 

Zastrzełenie czekisty. 
Dnia 14 b. m w m. Wietrynowo na Bia- 

łorusi sowieckiej zastrzelony został na uli- 
cy komunista Gurow Piotr, znany czekista 
i prowokator. Gurow w 1919 roku skazał na 
Śmierć 4 duchownych b. gub. mińskiej oraz 
rozsirzełał osobiście trzech wojskowych wzię 

„tych do niewbłi pod Mińskiem z armji 
pełskiej. Zabójców siepacza narazie nie wy- 

P. u. wyznaczyło 500 rubłi nagrody 
e morderców. (a) 

Godz 

ZIENIA 
Koncertowa orkiestra pod batutą M. Salnickiego 

Ceny miejsc: balkon 30 gr., parter 60 gr. Kasa czynna od 3.30 do 10 wiecz. 

4—6—8—10 

i wielki 
aktor Phibps Holmes 

w arcydziele 
dzwiękowem 

reż. E. Pommera 
NAD PROGRAM: 

Dodatki dźwiękowe 

P-g sensacyjnego 

Z PRAGI dzieła H.Ewersa 

Na |-sży seans ceny zniżone, 

Ceny zniżone. 

Przepiękne arcydzieło, które 
przewyższa wszelkie oczekiwa- 
nia bywalców kinowych. Rzecz 

Fauna i flora dżungli Afryki czylii 
Napięcie! Dla młodzieży dozwolone. 

Nadzwyczajny dramat erotyczno- 

miłosny w 10 aktach. Akcja dra- 
matu rozegrywa się w Hiszpanii. 

nad Rio Grande 
Žywiolowe tempo akejil 
Ceny miejsc od 40 gr 

Groza wojny. Potop. Zemsta bru” 
talnego Rosjanina. Kobieta szpieg 
Konflikt miłości i obowiązku, 

FIZ NOSKI 

Wyjazd do Palestyny cadyka-cudotwórcy. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Cadyk eudotwórca z Góry Kałwarji Al- 
per wyjechał dziś w otoczeniu swej świty, 
złożonej z kilkunastu osób wagonem salo- 
nowym wynajętym za 1500 dołarów i przy- 
czepionym do pociągu Warszawa — Wie- 
deń do Palestyny. 

Na dworeu zgromadził się tłum chasy- 
dów około 5060 osób, który sparaliżował nie- 
mał zupełnie ruch, wskutek czego musiano 
zawezwać polieję. 

Rezerwa połieyjna w liczbie 150 posterun- 
kowych z trudnością zdołała przywrócić po- 
rządek na dworcu i umożliwić ruszenie po- 
eiągu, bowiem chasydzi tłumnie ezepiali się 
wagonu, tak że zachodziła obawa nieszezę- 
Śliwego wypadku. W ścisku, jaki panował w 
tłumie ehasydów 7 osóh zostało przyduszo- 
nych i karetki pogotowia musiały odwieźć 
ieh do szpitala. Jedna z tych osób zmarła. 

Proces © przywłaszczenie samochodu. 
Podsądni p. Wardeński i p. Korkozowiczowa uniewinnieni. 

Wczoraj na wokandzie Sądu Apelacyjnego 
znalazła się głośna i budząca dużą sensację 
sprawa b. administratora dóbr woropajew- 
skich hr. Przeździeckiego — Aleksandra W 

deńskiego oraz p. Anieli Korkozowiczowej-- 
oskarżonych o przywłaszczenie samochodu 
nabytego od firmy „Auto-Garaż* w Wilnie. 

Proces ten przed kilku miesiącami toczył 
się przed Sądem Okręgowym, lecz wyrokiem 
zapadłym podsądni zostali uniewinnieni. 

Wyrok ten Urząd Prokuratorski zaskar- 
żył do wyższej instancji i z tych względów 
sprawa stała się ponownie przedmiotem roz- 
ważań Sądu. 

Rozprawie przewodniczył prezes Sądu p. 

     

    

    

W. Wyszyński przy udziałe pp. sędziów Bo: 
rejki i Jundziłła. : 

Oskarżenie wnosił równocześnie wice 
prokurator przy Sądzie Apelacyjnym p. Tu. 
rowicz oraz podprokurator przy Sądzie Okrę- 
gowym p Korkuć. Ten ostatni oskarżał rów- 
nież w Sądzie Okręgowym. 

Akt oskarżenia inkryminował podsądnym, 
że w lipcu 1929 r. nabyli od f „Auto-Garaž“ 
samochód marki „Oakłand* wpłacając 14.000 
zł. gotówką zaś pozostałą sumę t. j. 14.279 zł. 

50 gr. zobowiązali się wpłacać ratami. 

Tymczasem już w jesieni p. Wardeński 
przekazał swe prawa własności do w ten 
sposób nabytego auta p. Korkozowiczowej, 
która zkolei samochód sprzedała p. Leonowi 
Brockerowi za 9.700 zł. i używany samochód 
m-ki „Ford“. O ratach, do których zobowią- 
zał się p. Wardeński, nikt nie myślał. 
Poszkodowana firma dopatrując sę w tej ma 

nipulacji zlej woli zarówno p. Wardeńskiego 
jak i p. Korkozowiczowej, wniesła skargę do 
Urzędu Prokuratorskiego, który zkolei spo- 

rządził akt oskarżenia w tej sprawie. 
Obrońca, a więc adw St. Totwen, które 

występował w imieniu p. Wardeńskiego i 
mec. Zb. Jasiński jako rzecznik p. Korkozo- 
wiczowej ustaliła, iż firma otrzymała na po- 
krycie reszty należności weksłe, które puś- 
сНа w obieg, a wobec tego w przemówie 
niach stron zaznaczyli, że Wardeński miał 
prawo uważać na amochód za swą włu- 
sność i rozporząd. nim wedle swego uz- 
nania. P. Korkozowiczowa zaś wogóle w szcze 
góły tranzakcji nie wnikała. 

Sąd, po dłuższej naradzie, podziełając wy- 
wody obrony, podsądnych od winy i. karv 
zwołnił. Ka--+1 

  

   

  

   

  

Naįlepsza broū w waice 
z kryzysem. 

Ostatni numer miesięcznika „Prasa” po- 
interesujące  szezegóły, dotyczące 

m zapomocą reklamy. 
2 sze w Stanach Zjednoczo- 

nych przedsiębiorstwa stoją na stanowisku, 
że właśnie teraz, w czasie kryzysu, nietylko 

y się reklamować, ale trzeba to czynić 
wydatniej, niż podczas dobrej konjunktury. 
Firmy, które zwiększyły w czasie kryzysu 
swe wydatki na rekłamę, uzyskały na tej 
drodze doskonałe rezultaty. 

„American Tobacco Company* zwięk- 
szywszy swe wydatki na reklamę w ubiegłym 
sezonie o 5 miljonów dolarów, zyskało do 
chód o 11 miljonów wyższy, niż w okresie 
poprzednim. Tu uwaga nawiasową: w ostat- 
nim czasie Polski Monopol Tytuniowy, ma- 
jący poważne kłopoty ze spadkiem sprze- 
daży, wpadł na nadzwyczajny pomysł skre- 
ślenia niemal w całości budżetu reklamo- 
wego na rok 1932. Jest to bezwątpienia naj- 
lepsza i najpewniejsza droga do wywołania 
dalszego spadku sprzedaży wyrobów tyto- 
niowych. 

„Coca Cola Company“ podnioslo w ostat- 
nim roku swe wydatki na reklamę o miljon 
dolarów i konstatuje stale rosnące zwięk- 
szanie się sprzedaży swych wyrobów. Fabry- 
ka kołnierzyków „Peabody* dzięki podwyż- 
szeniu swego dotychczasowego budżetu о- 
głoszeniowego o 45 proc. zyskała w ostat- 
nim okresie bilansowym zyski zwiększone 
o 20 proc: 

„Standard Oil Corporation“ dzięki. sze- 
rokiej reklamie prasowej, osiągnęła w roku 

    

  

   

   

     

"więeony sprawom reklamy prasowej, 

bankowych, z „Philadełphia Claving House 
Association" na czele, przeprowadził wiel- 
ką kampanję ogłoszeniową w prasie miejsco 
wej. Kampanja ta dała szybki a znakomity 
rezultat: uspokoiła rynek, wzmogła zaufa- 
nie i sprowadziła powrotną falę wkładów. 

Niestety znaczenie reklamy doceniane jest 
tylko zagranicą ale nie u nas. 

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 
6 stronicowy nr. 3 „Wiadomošei Literac- 

kich“ przynos: wiedze Tuwima, dalszy ciąg 
pamiętników Świętochowskiego, artykuł Bo- 
ya-Żeleńskiego w sprawie kampanji prze- 
ciw projektowi prawa małżeńskiego, szkic 
Pobór Malinowskiego 0 działalności 
Przybyszewskiego w „Gazecie Robotniczej”, 
recenzje Halki — Laskowskiego i Nierskiego, 
replikę Piwińskiego na zarzuty „Myśli Naro- 
dowej* z powodu jego recenzji z „Dziedzict- 
wa”, odpowiedzi sa ankietę „W pracowniach 
pisarzy polskich”, wstęp Lechonia do zbio- 
rowego wydania pisma Ostrowskiej, Adres 
lekarzy zakopiańskich do Boya, kronikę ty- 
godniową Słonimskiego, wywiad z Bialikiem, 
polonica z prasy zagranicznej, przegląd pra- 
sy, aktualności, fotomontaże Choynowskiego 
z cyklu Ameryki, warunki wielkiego konkur 
su „Świat artystyczny Warszawy w młodość 
Ge 

— Czasopismo „PRASA%, zeszyt 12, poś- 
Uka- 

zał: się Nr. 12 „Prasy“, organu Polskiego 
Zw. Wyd. Dzienników i Czasopism, redago- 
wanego przez dyr. tego Zw. p. St. Kauzika. 
Na treść 28 sironicowego zeszytu dużego for 
matu „Prasy składają się artykuły omawia 

   
   

  

    
bieżącym rekordowo wysoką sprzedaż. otniejsze zagadnienia reklamy 

Stwierdzono, że towarzystwa ubezpieczeń, prasowej w związku z obecnym kryzysem go 
które w roku 1931 korzystały na wiełką ska-  spodarczym a mianowicie: Franciszka Gło- 
Ję z reklamy, znacznie zwiększyły ilość ubez 
pieczonych przez siebie osób. 

Podczas niedawnych amerykańskich wstrzą 
sów giełdowych i finansowych w Filadelfji 
zbankrutowało około 12-tu banków. Rozpo- 
czął się gwałtowny run. Wówczas szereg 

wielkich i poważnych banków, oraz eń 

    

  

CENY WĘGLA ZNIŻONE! 
W związku z urządzeniem własnych składów 
połączonych torem ko'ejowym mam możność 

obniżenia cen 

WĘGLA i KOKSU 
2 pierwszorzędnych kopalń 

GÓRNOSLĄSKICH kencernu „PROGRESS“ 
Karai Eaenas M. DEULL, Wilno Handl.-Przemysł. 

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

  

  

KO AKCENTOWAĆ WYRAŹNIE ZĄDAĆ T' В 
ORYGINALNYCH PROSZKÓW Z.KOGUTKIEM“ @ 
GĄSECKIFGO, ZNANYCH OD LAT TRZYDZIESTU 
1 WYSTRZEGAĆ SIĘ NAŚLADOWNICTW, UPOR- 
CZYWIE POLECANYCH, W PODGGNEM 00 

NASZEGO OPAKOWANIU. 

wińskiego — „Reklama prasowa w dobie 
kryzysu', Stanisława Zenona Zakrzewskiego 
— „Więcej ogłoszeń", Henryka Śliwińskiego 
— „Niezdrowe objawy”, Jana Marga — „Jak 
dotrzeć do klijenta", Marjana Grzegorczyka 
— „Prasa Angielska w świetłe kryzysu”, — 
Władysława Wolerta —— „Ogłoszenia w pra- 

Od roku 1843 istnieje 

  

II 
skiep mięsa i wędiin 

Nr. 14 (2256) 

sie sowieckiej”, M, G. — „Przed reorganiza- 
cją P.A.T." Następują potem bogate działy in 
formacyjne, dołyczące prasy w Polsce i za- 
granicą, a więc informacje o działalności 
Polskiego Zw. Wyd Dzienników i Czasopism: 
oraz o działalności Syndykatów Dziennika- 
rzy i innych organizacyj dziennikarskich, 
informacje z życia prasy polskiej i zagrani- 
cznej, przegląd usław i rozporządzeń, dane: 
o rynku krajowym. Zamyka numer przegląd. 
piśmiennictwa poświęconego sprawom rekla- 
my. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
KRWAWA UTARCZKA POSTERUNKOWE- 

GO Z AWANTURNIKIEM. 
W] dnia 16 В. m. Aleksander Perepeczo 

(Mysia 26) i Karowski Władysław (Koszyko 
wa 43) na uliey Legjonoweį kolo domu Nr.. 
70 wszezęłi pomiędzy sobą awanturę. Widząc 
to poster, Z. Wereszezyński z V kom. P. P.. 
m. Wilna, przywołał awanturujących się do 
spokeju i poprosił, aby udali się z nim do 
komisarjatu. Perepeezo odmówił udania się: 
do komisarjatu, stawiająe opór. Wówczas 
post. Wereszczyński przemocą cheiał dopro- 
wadziė do komisajatu Perepeczo, lecz tenże 
chwycił posterznkowego za rękę i usiłował 
rozbroić go. Post. Wereszezyński, widząe 
groźną postawę napastnika, wyjął bagnet £ 
uderzył Perepeczo w lewe ramię, lecz i to 
nie odniosło skutku, gdyż Perepeezo w dal- 
Szym ciągu trzymał za rękę posterunkowege- 
ł wykręeał ją, Post. Wereszczyński po raz 
drugi uderzył bagnetem Perepeezo w lewę 
rękę, wskutek czego ten ostatni opuścił rę-- 
kę posterunkowego. 

Perepeczo został doprowadzony do komi-- 
sarjatu | po udziełeniu mu pomocy przez 
Pogotowie Ratunkowe został osadzony w 
areszeie centralnym do dyspozycji władz: 
prokuratorskiek. 

KRWAWA AWANTURA W PIWIARNI. 

W! niedziełę wieczorem w piwiarni Bro-- 
nisława Sakowieza przy uł. Ponarskiej Ne. 7,. 
doszło do krwawej awantary. 

W, piwiarni tej za kufełkiem piwa zgro-- 
madziło się liczne podhumerzone towarzy-- 
stwo rekrutująee się z furmanów i szewców... 
Nagłe wskutek jakiegoś nieporozumienia po- 
między kilku osobnikami wynikła kłótnia,. 
która wkrótce zamieniła się w krwawą bój- 
kę. Całe towarzystwo podzieliło się na dwie- 
grupy które stoczyły między sobą krwawy” 
bój. W rueh poszły talerze, widelce, noże- 
i krzesła. Zanim przybyła połieja i zlikwi- 
dowoła bójkę, piwiarnia była częściowo zde- 
mołowana, Siedem osób doznałe poważnych 
pokałeczeń. Najwięcej ucierpiał niejaki Mi- 
ehał Kodzis (Dobrej Rady 4), którego prze-- 
wieziono do ambułattorjum pogotowia ra- 
tunkowego, gdzie udziełeno ma pierwszej po- 
mocy, a następnie skierowano do szpitała.. 
Policja spisała 0 zajściu protokół Winni 
pociągnięci zastaną do odpowiedzialnošei“ 

sądowej (ek 

  

SAMOBÓJSTWA. 

Romanowska Antontna (Piłsudskiego 11) 
wypiła w eelach samobójezych eseneji oe- 
towej. Ulokowane ją w szpitalu żydowskinz- 
w stanie niezagrażającym życiu. Przyczynę 
targnięcia się na życie były nieporozumie- 
nia rodzinne. 

Szadryn Jułjan (Newogródzka 10) w ce-- 
łu pozhawienia się życia wypiła amoniaku. 
Lekarz pogotowia odwiózł  desperatkę do- 
szpitala żydowskiego w stanie niezagażają-- 
eym życiu. 

ODRĄBAŁ PALEC. 

W dniu wezorajszym rąbiąc drzewo, na- 
skutek własnej nieostrożności odrąbał sobie- 
połee u lewej ręki niejaki Bernard Mickie- 
wiez (ul. Choeimska 57). Pogotowie ratun— 
kowe, po nałożenia opatranków skierowało 
go do szpitala żydówskiego.. tej 

POŻAR W BOŻNICY. 

Przedwezoraj wieczorem naskutek złej 
izolaeji przewedów dymowych zapalił się- 
strych w bożnicy żydowskiej im. Gaona,. 
mieszczącej stę ma dziedzineu szkołnym.. 
Ogień ugasiła straż ogniowa. 

Drugi z rzędu pożar wybuchł na ul. No-- 
wogródzkiej Nr. 40, leez zostal natychmiast: 
ugaszony. Straty są nieznaczne. (ch 
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SKLEP SUKNA i JEDWABIU 

CALEL NOZ "ret ss. a 19 

Ostatnio otrzymano w wielkim wyborze rozmaite 

ski WEŁNY i JEDWABIU 
Ceny niezwykle niskde. Prosimy przekone € się. 
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rządcy domu 
tylko za mieszkanie 

w domach rządowych lub prywatnych, 
oraz w hotelach, posiadam dobre świa- 
dectwa, 
syłać do Adm. „K. W." pod Nr. 6 

Poszukuję posady i 

Łaskawe oferty proszę nad- 
872 į 

TYVVVYVVVVVYVYVYVYVYTTYVVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYT! 

  

Džwigk. Kino-Teatr 

SPILUWY 
" ulica Wielka 36 

100% dźwiękowe 

rzęt i ludzi.   
Wydawnictwo „Kurjer Wileński* S-ka 

DZIŚ! Największe i najpiękniejsze 
ężkóoky i EACy (WE 

arcydzieło po raz |-szy w Wilnie p.t. 
Przepych, erotyka i sensacja. 

i Charles Bickford. — UWAGA: Wspaniała realizacja kosztowała 12 miljonów dolarów. 6-ty miesiąc rekor- 
В dowego powodzenia i wyšwietlania w Warszawia, 

  

MARADU 
— W rolach głównych najpiękniejsza nowa gwiazda Rose Hobart 

Potężny dramat wschodu w 14-tu 
aktach prawdziwy wybuch wulkanu 
konflikt uczuć żywiołowych zwie- 26 stycznia o godz. 8 wiecz. Opłata za kurs 

Za mazura 5 zł. Zapisy przyjmuję Towarz. 
Chrześcijańskie.   

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

  

TAŃCE KARNAWAŁOWE: Tango, Rumba, Fox- 
trot i'Walc Angielski wyuczsm za dwa tygodnie 
P. BOROWSKI ul. Trocka 2. Kurs rozpoczyna się   

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 | 

Meble 
jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, | 

NIEDROGO, 

za dogodnych warmkach | 
INA RATY. į 

NADESZŁY NOWOŚCI. 
8324 

DOMAZŻENE 
Oryginalna maść 

(z kogutkiem) 

„MROZOL“ 
leczy i goi ranki po- 

wstałe od odmrożenia. 

Sprzedają apteki 
1 składy apteczne 

E BASEINAI TMO 

AMIĘĆ 
WZMACNIA 

profesor mnemoniki 
D. FAJNSZTEJN, Wilno, 
Zawalna 15—11. Prospek- 
ty na žądanie bezplatnie, 

OKAZYJNIE 
palta, futra, ubrania, obu- 

wie, pianina i wiele in- 

nych pozostalych z licy- 

tacji rzeczy sprzedaje 

tanio Lombard, ul. Bi- 
skupia 4, tel. 14-10 (od 9 
do 2 pp. i od 5 do 7 w.) 

Student 
U. 5. B. znajdujący 
się w krytycznem po- 

  

   
    

na dogodnych warun- 
kach z mieszkaniem. 
Dowiedzieć się w adź 
ministracji „Kurjera 

Wileńskiego” 
  

Dr. Medycyny 

A. CYMBLER 
©€horoby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe 

Mickiewicza 12 
róg Tatarskiej, tel. 15-64. 
Przyjmuje od 9-2 i5:/,-7w 

M Kenigsherg 
Choroby skórne, 

weneryczne 

1 moczopłciowe, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od grdz. 9—12 1 4-—8. 

    

Akuszerka 

Lida LAKNETOWA 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5 
W. Z. P. Nr. 69. 8520 

  

Akuszerka 

Śmiałowska 
rzeprowadziła się 

R ul. pow 3, 9 
tamże gabinet kosmetycz 
ny, usuwa zmarszczki, bro. 
dawki, kurzajki i wągry, 
W. Z. P. 48. 8323 

Akuszerka 

Maja Arena 
przyjmuje od 9 r. dc 7 w 
przeprowadziła się 

ul. Mickiewicza 22, m. 9 
W. Z. Nr. 3093 

DO RESTAURACJI 
która egzystuje 20 lat z 

      

łożeniu poszukuje | wyrobioną stałą klijentelją 
lekcyj za skromnem | poszukujesięspólnika 
wynagrodzeniem. lub spólniczki z niewiel- 

В Aa + kim kapitałew. Oferty do 
10 zł. Specjalność niemiec- > ŚR 

е а а redakcji „Express Wil. 
"r ki. Wiadomość: Do- | gła spólnika—ul, Mickie- 

minikańska 17, m. 5. wicza Il. 
  

          

   

  

do wynajecia 
ul. T. Košciuszki 19 

Kolonja urzędnicza. 

„Centroopai“ 
poleca 

węgiel i drzewo opat. 
po cenach konkurencyjn. 
Biuro: Wilno. Zamkowa [8% 

telefon 17-90 

Do sprzedania 
lub wydzierżawienia 

mieszkanie w spółdzielni 
mieszkaniowej na Antoko= 
lu. O warunkach dowie=- 
dzieć się Zwierzyniec uł.. 
Jasna 12 m. I 10028 

Ogrodai-Ri:taelan 
z 20-łetnią praktyką, obez-- 
nany we wszystkich gałę— 
ziach ogrodnictwa. Posa= 
dę mogę objąć od I lute-- 
go r. b. Oferty składać: 
do Administracji „K. W.* 
pod „Ogrodnik* 9062 

Zginęła 
młoda jamniczka 

koloru bronzowego. Zna 
lazcę proszę powiadomić: 
zauł. Bernardyński 3—10. 
Chcącego przywłaszczyć- 
pociągnę do odpowiedz. 

sądowej. 

Peszukuję 
4—3 pokojowego 

mieszkania 
z wygodami, pożądane 
w centrum miasta. Oferty 
do admin. „Kurjera Wil.” 

pod „Š. M.“ 

Okazyjnie 
do sprzedania fortepiam 
w dobrym stanie i garni- 
tur miękkich mebli — ul. 

Słowackiego 38--13 

  

  

  

  

  

    

  

Przybłąkał się 
pies wilk 

Syberyjska 32—1 

  

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 
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