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     nn. I lego I. 
odbędzie się 

Sejmowa komisja budżetowa na 
środowem posiedzeniu przystąpiła do 
obrad nad preliminarzem budžeto- 
wym Ministerstwa Wyznań Religij- 
nych i Oświecenia Publicznego. 

Na wstępie dłuższe przemówienie 
wygłosił p. minister Jędrzejewiez, któ- 
ry, omawiając dziedzinę szkolnictwa 
powszechnego wskazał, że liczba dzie- 
ci w wieku szkołnym wykazała przy- 
rost około 350 tysięcy. Gdy koniecz- 
ności finansowe zmusiły do zmniej- 
szenia etatów nauczycielstwa, trzeba 
było poddać analizie dotychczasową 
organizację i znaleźć środki zaradcze, 
które sprawiły, że prawie 94 proc. 
dzieci spełnia obowiązek szkolny. 
Liczba izb szkołnych zwiększyła się 
o 2411. 

Następnie minister omówił dziedzi- 
nę szkolnictwa średniego i zaprowa- 
dzone w niem oszczędności. mimo któ 
rych stan organizacyjny tego szkoł- 
nictwa nie obniżył się, a akcja podnie. 
sienia jego poziomu rokuje nadzieje 
na pomyślne wyniki. 

  

Co do oświaty pozaszkolnej, dal- 
sze oszczędności są niedopuszczalne, 
gdyż groziłyby zachwianiem całej pra- 
cy. 

Zkolei minister poświęcił szereg 
uwag ustrojowi szkolnictwa, podkre- 
ślając, że dotyehczasowy ustrój bynaj- 
mniej nie jest doskoriały. Ustawa o 
ustroju szkół została już wniesiona 
do Sejmu i zostanie zapewne uchwalo- 
na w ciąga bieżącej sesji budżetowej. 
Kompresja budżetu odbiła się przede - 
wszystkiem na wydatkach rzeczo- 
wych na naukę i sztukę. 

Do wszystkich zagadnień wyzna- 
niowych przystępuje minister z naj- 
większym objektywizmem i najżyw- 
szą chęcią zadośćuczynienia wszyst- 
kim słusznym wymogom i potrzebom 
wszystkich wyznań bez wyjątku. Je- 
dynie nieprzekraczalne jest dobro 
państwa i jego mocarstwowe stano 
wisko. Nasz stosunek do kościoła ka- 
tolickiego regulowany jest postano- 
wieniami konkordatu, który rząd wy- 
konywa lojalnie i z dobrą wołą. W; - 
łoniona specjalna komisja mieszana 
rozpocznie z końcem bieżącego mie-- 

siąca studjum nad sprawą budynków, 
których kościół został pozbawiony 
przez państwa zaborcze, a które dzi- 
siaj znajdują się w posiadaniu pań- 
stwa. 

Dążenia rządu niezawsze jednak i 
nie przez wszystkich są należycie do- 
ceniane. Zbyt często nadużywane są 
momenty i hasła religijne ku szkodzie 
państwa i zgodnego współżycia z kos- 
ciołem. Jako charakterystyczny przy 
kład minister podaje niesłychaną w 
jej gwałtowności krytykę projektu 
prawa małżeńskiego, opracowanego 
przez Komisję Kodyfikacyjną, zwró 
coną nie przeciwko autorowi projek- 
tu, lecz bezpośredńiio przeciwko rzą- 
dowi. Miarodajne czynniki kościelne 
były poinformowane o tem, że rząd 
nie uważa projektu Komisji za swój 
i że go wcale nie rozpatrywał. Łatwo 
jest rozdmuchiwać namiętności na tle 
religijnem, lecz nigdy to nikomu nie 
wyszło na dobre. 

  

Prace nad uregulowaniem praw- 
nego położenia wyznania prawosław- 
nego i nad zwołaniem soboru general- 
nego postępują naprzód. Przechodząc 
do sprawy propagowanego obecnie na 
naszych Kresach Wschodnich obrząd 
ku katoliekiego bizantyjskiego, znaj- 
dującej się pod naczelnem kierownic 
twem komisji „Pro Russia”, wyodręb- 
nionej z Kongregacji Wschodniej, mi- 
mister podkreśla, że wydawaćby się 
mogło, że jest te sprawa wewnętrzno- 
erganizacyjna, a jednak dzięki właś- 
nie naszemu speeyfiecznemu terenowi 
staje się ena sprawą polityczną i pier- 
wszorzędnej dla nas wagi i znaczenia. 
"Tak a nie inaczej jest też ujmowana 
przóz rząd i rozumiana przez cale spa- 
łeczeństwo. 

XIII-ty 

  

Minister przeszedł dalej do omó- 
wienia życia wyznania żydowskiego, 
podkreślając, że wydano w tej dzie 
dzinie wiele zarządzeń dla unormowa 
nia wewnętrznych jego stosunków. 
Tu minister wylicza owe zarządzenia. 

Pan minister przechodzi do dzie- 
dziny wychowania i oświadcza, że nie 
będąc przeciwnikiem inicjatywy pry- 
watnej w szkolnictwie, która wprost 
przeciwnie jest pożądana i potrzebna 
minister stwierdza, że jednak musi 
istnieć ktoś odpowiedzialny, kto pa- 
trzy, aby system wychowania publi- 
cznego był realizowany w życiu istot- 
nie celowo, planowo i konsekwentnie. 
Jest rzeczą oczywistą, że czynnikiem 
jedynie powołanym do sprawowania 
tej opieki i kontorli może być tyłko 
rząd. Jedynie minister oświaty może 
być odpowiedzialnym kierownikiem 
nauczania i wychowania, nietylko 
wówczas gdy chodzi o szkolnictwo 
państwowe, ale również w odniesieniu 
do szkolnictwa prywatnego. W tem 
zrozumieniu minister wniósł do Sei- 
mu projekt o szkolnictwie niepaństwo 
wem. 

Obowiązujący kierunek wycho- 
wawczy w stosunku do wszy: 
szkół i zakładów naukowych minister 
nazywa wychowaniem państwowem. 
Jednym z najważniejszych celów wy- 
chowawczych jest przygotowanie mło. 
dzieży do pracy państwowo-obywatel- 
skiej na każdym odcinku pracy. Dła- 
tego też młodzież winna być wycho- 
wywana w kulcie naszej państwowoś- 
ci, w głębokim szacunku dla jej dzie- 
jowej tradycji. Dłatego też kult wiel- 
kich ludzi, któryeh praca i genjusz na 
przestrzeni stuleci naszej historji two- 
rzyły niezapomniane wartości, winien 
być w szkole zapewniony, on bowiem 
dostarcza wrażliwym duszom młodzie 
ży żywych wzorów wychowawczych, 
godnych szacunku, miłości i naślado- 
rania. Ale nietylko odległe epoki na- 

szych dziejów winny wchodzić tu w 
grę. Niemniejszej wagi jest historja 
lat ostatnich. Właśnie z punktu widze- 
nia wychowawczego ostatni okres 
walk o niepodległość zawiera trwałe 
wartości wychowawcze. Pośród tych 
ostatnich miejsce wyjątkowe i głów- 
ne zajmuje niewątpliwie pierwszy na- 
czelnik naszego państwa, zwycięski 
wódz naczelny naszej armji. Postać 
Józefa Piłsudskiego zbyt zaważyła na 
dziejach Polski, czyn jego i dzieło ma 
dia nas zbyt wielkie znaczenie, aby 
można było pominąć miłczeniem jego 
osobę i jego pracę, gdyż właśnie jego 
wysiłek i jego genjusz zostawiły na 
rzeczywistości polskiej niezatarte 
piętno. 

  

   

   

        

Szkoła jest częścią tej rzeczywistoś 
ci polskiej. Jest rzeczą niemożliwą i 
niedopuszczalną, aby osobę Marszał- 
ka Piłsudskiego, jego wysiłek, jego 
prace i jego zwycięstwo ukrywać 
przed młodzieżą. Szkoła wychowuje 
dla życia. Dzieło Marszałka realizuje 
się w życiu i pominięte nigdzie, więc 
i w szkole być nie może. Wreszcie 
niech ci, co w prasie codziennej zaa- 

patrują nazwę „wychowania państwo- 
wego** w ironiczny cudzysłów, ci, któ- 
rzy już w szkole uczą młodzież niena- 
widzieć człowieka, któremu Polska 
więcej niż komukolwiek zawdzięcza, 
niech «ci opozycjoniści wytłumaczą 
najpierw. Francuzom, aby wyrzucili 
ze swej historji nazwiska Clemenceau 
i Focha, Belgom — aby to samo zro- 

  

bili z królem Albertem, Amerykanom. . 
aby skreślili postać Wilsona. Niech 
sprawią, aby w elementarzu włoskim 

wyrzucić liczne ustępy o Mussołinim. 
Niech tego dokonają i niech nie dzi- 
wią się, że my szerzyć będzicmy wśród 
młodzieży szacnnek, uznanie, wdzię- 
czność i miłość dla twórcy i wskrzesi- 
ciela Polski. -Niech się nie dziwią 
również, jeżełi takie zakłady wycho- 
wawcze, które nie potrąfią wcielić w 
życie programu wychowania państwo- 
wego, nie będą mogły spotkać się я 

  

(Przemówienie Min. Jędrzejewicza na kom. budżet.). 
opieką ze strony Ministerstwa, na cze. 
le którego stoję i niech wiedzą, że 
znajdę Środki, aby tym, co tych rzeczy 
nie rozumieją, wyjaśnić je należycie, 
a już tem bardziej złą wolę ukrócić. 

Mógłbym w tem miejscu — mówi 
minister — poruszyć zagadnienie 
szkolnictwa mniejszościowego, lecz 
nie widzę powodu powtarzania stano- 
wiska, jakie zajął p. minister spraw 
wewnętrznych w swojem expose, a 
które jest ofiejainem stanowiskiem 
rządu. 

Wychowanie państwowe unika 
rozbudzania nienawiści klasowej, na- 

rodowościowej, wyznaniowej i twier- 
dzę, że Polska może być wspólną oj- 
czyzną dla wszystkich obywateli, ale 
przeciwstawię się kategorycznie wszel 
kim ciasnym partykularyzmom, zwal- 
czać będę wojujący nacjonalizm, któ- 
ry niektóre ugrupowania chciałyby 
nazwać „wychowaniem narodowem'* 
Ziełona wstążeczka źle w moich 
oczach świadczy o szkołe, w której 
się na nią pozwała, lub do jej nosze; 
nia zachęca. Ostatnie wypadki na u- 
niwersytetach ujawniły jaskrawe kon- 
sekwencje, do których takie wycho- 
wanie prowadzi, a które przejmuje 
mnie głęboko troską © poziom kaltu- 
ralny części naszej przyszłej elity in- 
tełektualnej. Jeżeli część młodzieży 
— chcę wierzyć, że inspirowanej z 
zewnątrz -— wyprowadza przemocą 
z sal wykładowych swoich kolegów 
innego wyznania, to młodzież ta pod- 

ża i łamie samą istotę samorządu 
życia akademickiego. Jeżeli ta sama 
młodzież idzie z pałkami na ulicę i 
wszczyna burdy, przeciwstawiając się 
porządkowym zarządzeniom policyj- 
nym, to ekscesy te pozostają w zasad- 
niezej sprzeczności z elementarnemi 
przepisami akademickiemi. Jeżeli ta 
młodzież, ulegając złośliwym plotkom 
wzywa w swoich uchwałach do obro- 
ny rzekomo zagrożonej autonomji 
szkół akademickich, to jakże uchwały 
te wyglądają w ustach tych, co sami 
tę autonomję łamali? Mamy tu do 
czynienia z jakiemś głębokiem zamą- 
ceniem moralnem, za które nie mogę 
czynić odpowiedzialną młodzieży, 
która lekkomyślnie podporządkowała 
się wpływom wyraźnie politycznym. 
Ustawa o szkołach akademickich jesł 
wadliwa. Burdy antysemickie wyka- 
zały, że ciała profesorskie w oparci 1 
o tę ustawę nie potrafiły w zarodk i 
przerwać rozruchów. Zmiana przepi- 
sów tej ustawy dojrzewa coraz wy- 
raźniej. 

Wśród pewnych środowisk akade- 
miekich powstały piotki na niczem 
nie oparte i wyssane z palca, że rząd 
zamierza skasować autonomję Szkół 
akademiekich. Oto poważni mężowie 
nauki, ulegając atmosferze plotki, za- 
częli rozważać grozę położenia na po- 
ufnych konwentyklach i zjazdach, a 
poszczególni profesorowie zaczęli jeź- 
dzić po poszczególnych szkołach aka- 
demickich, widocznie przygotowując 
grunt do protestów. Oczywiście, spra- 
wa została wyjaśniona. Delegacja rek- 
torów szkół akademickich zgłosiła na 
moje ręce zaufanie dla rządu i mojej 
skromnej osoby, stwierdziła koniecz- 
ność zmiany w tej dziedzinie oraz zgło 
siła swój akces w pracy nad nowen 
ujęciem ustawy o szkołach akademic- 
kich co z wdzięcznością przyjąłem, 
gdyż nie wyobrażałem sobie możli- 

ci tej pracy bez udziału samych 
zainteresowanych. Zdawałoby się, że 
wszystko jest w porządku. Tymcza- 
sem dochodzą mnie wieści, że w šro- 
dowiskach profesorskich interpretuje 
się tę sprawę tak, że oto rząd został 
przez profesorów zmuszony i musi 
cofnąć się przed zniesieniem autono- 
mji. Takie przedziwne oświetlenie 
sprawy znalazło swój wyraz na ła- 
mach niektórych organów prasy. 

Jeżeli nad tem głupstwem zatrzy- 
małem się dłużej, to jedynie poto, aby 
wskazać na atmosferę, w jakiej żyje- 
my. Lżgwa się złośliwości, plotek i 

   

    

łgarstwa dla zwalczania rządu i dla 
budzenia niechęci do władz państwo- 
wych. Wątpię mówił minister — czy 
na tej nieuczciwej robocie zyska kul- 
tura połska. Wątpię czy przyczyni się 
do jej wzbogacenia świst lasek aka- 
demiekich i jęki pobitych. Może po- 
prostu chodziło o zmącenie wody, aby 
ktoś mniej skrupulatny mógł nałowić 
trochę ryb dla swego kramiku? Mogę 
zapewnić Wysoką Komisję, że dołożę 
wszelkich starań, aby się tak nie sta- 
ło. Stwierdziłem, że istnieją wystar- 
czające powody, aby minister wyznań 
religijnych i oświecenia publicznego 
nadawał jednolity kierunek wychowa- 
niu w Polsce. Zarysowałem wytyczne 
wychowania państwowego. Uważam 
za moje zadanie program ten realizo- 

„ wać wytrwale i nieugięcie, a wniesio- 
ne przezemnie do Sejmu ustawy oraz 
te, które będę miał zaszczyt wnieść-w 
przyszłości, mają dać trwałe podsta- 
wy prawne tej właśnie ideologji i prak 
'tyce wychowanio państwowego. 

W zmarłym 
działacza społecznego 

Cześć Jego pamięci. 

O czem zawiadamia stroskana 

Po krótkich lecz ciężkich cierpieniach zmarł w Łodzi, w wieku lat 71, 
nasz ukochany ojciec, teść i dziadek 

B.B. SAUL ROZENTAL 

Pod protektoratem Prezesa Rady Nacz. do Spr. Pomocy Polsk. Młodz. Akadem. P. Marsz Senatu Wł. Raczkiewicza, oraz J. M. Rektora U. S. B. Prof. Dr. Al. Januszkiewicza 

Doroczny Bal Ogólnoakademicki 5е ок, 
Zaproszenia można otrzymać w lokalu Bratniej Pomocy (ul. Wielka 24) codziennie w godzinach 13—15 i 19—21. Wstęp 8 zł., dla akademików 4 zł. 

   

      
   
    

    

      

B. P. 

SAUL ROZENTAL 
Wielce zasłużony założyciel | długoletni Prezes Wileńskiego Zw. 
Przemysłowców i Kupców Drzewnych, Radca izby Przemysłowo- 
Handlowej w Wiłnie, oraz Wice-Prezes Związków Drzewn. w Poisce 

zmarł w Łodzi w dniu 18 stycznia b. r. przeżywszy lat 71 

tracimy drogiego towarzysza pracy i nieodżałowsnego 

ZARZĄD WILEŃSKIEGO ZWIĄZKU 
PRZEMYSŁOWCÓW I KUPCÓW DRZEWNYCH. 

O dniu eksportacji zwłok nastąpi ogłoszenie. 

  

RODZINA. 
O dniu pogrzebu nastąpi oddzielne zawiadomienie, 

44 plenarne posiedzenie Sejmu. 
Wniosek opozycji o votum nieufności dla rządu. 

Posiedzenie 44-go plenarnego posiedzenia 
Sejmu rozpoczęło się o godzinie 16 min. 15 
Pos. Rzowski w imieniu komisji robót pu- 
błcznych przedstawił rządowy projekt usta 
wy o przekazaniu związkom komunalnym 
gruntów państwowych. zajętych pod drogi 
forteczne. Izba prz a ustawę w drugiem 
i trzeciem czytaniu. 

Następnie imieniem komisji skarbowej 
pos. Tebinka (BB) przedstawił rządowy pro- 
jękt ustawy o opłatach od pubłicznych za- 
baw i widowisk na rzecz Polskiego Czerwo- 
nego Krzyża. Od opłat zwolnione są między 
innemi amatorskie zawody sportowe. 

Zkolłei Izba prz a w 2m i 3-m czyta- 
niu szereg projek ustaw ratylikacy, 
międzynarodowych konwencyj i umów, m. 
in. polsko-niemieckiej o ułatwieniu komun 
kacji kolejowej między Prusami Wschodnie- 
mi a trzeciemi państwami w tranzycie przez 
Polskę, 

Po załatwieniu tych ustaw lzba przystą- 
piła do wniosku klubów opozycji o votum 
nieufności dla rządu. 

Pierwszy zabrał głos imieniem opozycji 
pos. Żuławski (PPS). Mówca zaznacza odra- 
zu, że jeżeli opozycja przychodzi z wnios- 

  

  

          

     

  

    

  

  

  

kiem o votum nieufności dopiero dzisiaj, to 
nie dlatego, by do tej pory miała zaufanie 
do rządu, lecz wniosek ten ma być — wed- 

  

ług mówcy — konsekwencją procesu brzes- 
kiego. W! Żuławskiego trwa 
wielka wrzawa. Omawiając wyrok w proce- 
sie brzeskim pos. Żuławski stwierdza, że 
„jeszcze blisko na dwa dni przed wyrokiem 
jeden z pośród panów w poniedziałek z 
największemi ółami opowiedział, jak 
ten wyrok wygląda” (wielka wrzawa). 

arszałek: Pozwalam panu wymienić na- 
zwisko. 

  

   

   

  

aremba: Ja go mogę wymienić!     

  

     wypowiadania tych lub innych opini 
chwilą, gdy pan stwierdza publicznie, że któ 

yš z posłów zdradził panu tajemnicę, jaki 
jest wyrok sądu, przed wydaniem wyroku, 

»to mam obowiązek zwrócić się do pana, 
aby pan nazwisko tego posła wymienił. 

Pos. Żuławski: Oświadczam, że nazwi 
tego posła, który nie zna mnie osobi 
(Wielka wrzawa. Głosy „Aha”*!) który oś id 

czył jednemu z posłów, że nazwisko to go- 

tów jest zakomunikować. 
Marszałek Świtalski: Nie rozuiniem rmo- 

tywów pańskich. Z chwilą, gdy o to proszę, 

nie ma pan motywów odmawiać mi. Przyjmu 

ję to oś dczenie do wiadomości. : 

Marszałek Świtalski w dalszym ciągu 

przemówienia posła Żuławskiego przywołał 

do porządku z zapisaniem do protokółu sze- 

regu posłów. 

Następnie zabrał głos pos. Trąmpczyń- 

ski z Klubu Narodowego. W dłuższem prze- 

mówieniu mówca raz jeszcze porusza sprawę 

brzeską, poczem krytykuje motywy wyroku. 

Pos. Trąmpczyński w ostry sposób atakuje 

sądownictwo, powtarzając za wnioskiem 0 

votum nieufności, że rzekcmo niezawisłość 

sądów stoi pod znakiem zapytania, poczem 

posuwa się aż do kr i Sądu Najwyższego. 

Mówca wie zgóry, że jego wniosek będzie 

odrzucony, lecz — jak stwierdza — chodzi 

mu o to, że się kraj o tem dowiedział. 
W. odpowiedzi mówcom opozycyjnym za 

brał głos pos. Miedziński z BB. Wniosek o 

votum nieufności dla rządu zjawił się tu w 

sposób w praktyce parlamentarnej niespo- 

dziewany. Sejm jest w toku prac nan bud- 

źctem, jest to więc moment, kiedy stosunek 

stronnictw do rządu znajduje normałny wy- 

142. Dintego musimy widzieć rozbiežnošė nie 

tyłko w czasie, ale i merytoryczną między 

wnioskiem 0 mieufność a jednym nowym 
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faktem, t. j., wyrokiem w sprawie brzeskiej. 
Mamy więc w lzbie do czynienia z wn:os 
kiem nieufności dla sądu, a nie dla rządu. 
Panowie w kraju i zagranicą domagali się 
właśnie sądu dla oskarżonych. Stanęliście 
wreszcie przed sądem. Nie zastrzegališcie 
się przeciwko niczemu, coby niezawisłość 
jego mogło stawiać pod znakiem zapytania. 
Punkt zwrotny nastąpił dopiero po wyroku. 
Rzucono tu nazwisko sędziego Leszczyńskie- 
go. Stwierdzamy, że w opinji publicznej, re- 
prezentowanej przez nas, nie znajdą panowie 
najmniejszej choćby uwagi pod adresem sę- 
dziego, który wydał inną cepinję, gdyż uwa- 
żamy, źe może on tak samo działać według 
swego sumienia, jak dwaj pozostali i 

  

   
      

   

    

wie według swego. Między pierwszą in- 
stancją a drugą stawiacie panowie nową, 

pra ani dobrym obyczajem nie przewi- 
    ą instancjr, jaką jest presja opini pu- 

błicznej. Panowie oburzacie się, że rząd u- 

Żywa konfidentów i przeprowadza wywiad w 
stronnictwach. Zbadaliśmy sprawę i jesteś- 
my przekonani ponad .wszełką wątpłiwość, 
że takie metody nie są prżez władze pań- 
stwowe stosowane. Z tą sprawą jest tak sa- 
mo, jak z panem posłem Żuławskim, który 
powiedział, że jeden z posłów BB znał wcześ 
niej treść wyroku, a przyparty do muru nie 
może przytoczyć nazwiska, bo poprostu sły- 
Szał tylko plotkę. To są panów metody. 

Po przemówieniu pos. Miedzińskiego Bez 
partyjny Blok postawił wniosek o przerwanie 
dyskusji, Przeciwko wnioskowi wypowiedział 
się pos. Róg ze Stronnictwa Ludowego. Wnio 
sek BB. został przyjęty, wobec czego przy- 
stąpiono do głosowania nad wnioskiem o 
votum nieufności. Za wnioskiem głosowała 
opozycja. Wyniosek upadł. 

Na tem posiedzenie plenum Sejmu zakoń 
czono, następne odbędzie się w piątek pe 
południu. 

Dyskusja w komisji spr. zagran. Sejmu. 
Odpowiedź min. Zaleskiego. 

WARSZAWA. 20 I. (Pat). Na posiedzeniu 
komisji spraw zagranicznych w dniu 20 b. 
m. dyskutowano w dalszym ciągu nad ekspo 
se ministra Zaleskiego. 

Pos. Zieliński (Kl. Nar. omawiał stosun- 
ki polsko-niemieckie i politykę połską wobec 
Niemiec. 

Pos. Czapiński z PPS informował się o 
szczegółach, dotyczących pertraktacyj w spra 
wie paktu o nieagresję z Rosją Sowiecką. 

Pos. Rubel z BB oświadcza, że jeśli cho- 
dzi o sprawę ratyfikacji traktatu z Niemca- 

mi, te żadnej straty nie ponieśliśmy przez | 
to, że Niemcy dały wobec świata dowód złej 
woli, a my dowód dobrej wołi, Moralny suk- 
ces jest po naszej stronie. 

Po zakończeniu dyskusji przemawiał mi- 
nister Zaleski, który m. in. oświadczył: 

Odpowiem obeenie nietylko na pytania 
„tu postawione, lecz uwzgłędnię także nie- 
które sprawy, poruszone przez panów Sena- 
torów na ostatniem posiedzenia komisji, 
gdyż wobee wyjazdu zagranieę nie mógł- 
bym odpowiedzieć w Senacie, Co się tyczy 
rchotników polskich, pracujących obecnie 
we Franeji, to mogę oświadczyć, że wzrasta- 
jące wśród wychodźtwa polskiege we Francji 
bezrobocie stanowi poważną troskę rządu. 
Zostały wyasygnowane potrzebne kwoty 2 
budżetu Ministerstwa Praey na akeję pomo- 
еу we Franej. Co do mniejsześci polskiej 
w Ramanji, to znająe przyjaźny stosunek 
naszej sojuszniezki do nas, mam nadzieję, 
że rząd rumuński uczyni wszystko, aby po- 
trzeby kulturalne mniejszości połskiej były 
zaspokojone. 

Z powodu estatnieh wystąpień antypol- 
skich w Dembowem i Jedwabnie w Prusach 
Wschodnich rząd polski wyraża nbołewanie, 
że tudność polska w Niemczech jest pozba- 
wiona warunków swobodnego życia kultural 
nego. Stwierdzam jednak, że możliwość akcji 
rządu polskiego w sprawach wewnętrznych 
Niemiee jest ograniezona, gdyż poza tere- 
nem niemieckiego Górnego Śląska mniejszość 
pełska w Niemczeeh nie jest ebroniona За& . 
nemi zobowiązaniami  międzynarodowemi 
Niemiee, jakkołwiek uważam, że delegacja 
ntemiecha w maju 1519 roku dawała dość 
pretyzyjne zobowiązania, Dnia 16 e€żerwea 
1919 roku niocarstwa aaa 1 sio- 
warzyszone wyraźnie oświadezyły, przy 
mają do wiadowaści deklarację i 

niemicekiej w tej mierze. Taki stan rzeczy 
że jedne państwa mają Ścisłe zobowiązania 
wobee mniejszości a drugie nie mają, musł 
doprowadzić każdego miłującego sprawiedłi- 
wość do przekonania, że wyrównanie tej 
różniey staje się koniecznością. 

Ce się tyczy paktu o nieagresję, to w trak 
tacie polsko-rosyjskim oczywiście nie może 
być mowy © żadnej graniey zachodniej Peł- 
Ski, jak to podaje , „Berliner  Tageblatt*. 
Dziś sprawa Wilna nie jest poraszana. Mo- 
gę oświadczyć tyłko tyle, że traktat © nie- 
agresję—jak jest przez nas pomyślany — 
nie jest niezem innem, jak rozszerzeniem 
paktu Kelloga. Dodaje on pewną precyzję 
do istniejącego już między nami i wprowa- 
dzonego w życie paktu Kelloga“. 

Po przemówieniu ministra Zaleskiego 
przewodniczący komisji pos. Radziwiłł po- 
dziękował p. ministrowi za współpracę z ko- 
misjami parlamentarnemi. 

== 

Plenum Sanatu. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Jutro o godz. 4 po południu odbę- 
dzie się posiedzenie plenarne Senatu. 
Na porządku dziennym znajdują się 
ustawy uchwalone ostatnio w Sejmie. 

Komisja regulaminowa Sejmu 

uchwaliła wydanie sądom 3 posłów. 
WARSZAWA, 20. 1. (Pat.). Na środowem 

posiedzeniu komisji regulaminowej 5 mietv- 
kalności poselskiej wysłuchano referatu pea 
Terlikowskiego (BB) o wydanie sądom pos 
Lewandowskiego z Klubu Narodowego. Čo 
kurator wniósł o wycofanie wniosku © №у- 
danie tego posła, ze sprawozdania bowiem 
okazało się, że sprawa przeciwko posłowi №а- 
wandowskiemmu może się toczyć bea ady 
Sejmu, jako wszczęta jeszcze przed uzyska- 
niem przez posła Lewandowskiego mandat 
Następnie komisja uchwaliła wydanie sądom 
posłów Sachy i Mazura. Oskarżeni są oni = 
kierowanie tłumem w zajściach w Swieciu w 
październiku roku ubiegłegh; Wresacie "p>- 
stanowiono wydać sądom komunistycźetęa 

pasła Daneekiego.
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SKREŚLENIE DŁUGÓW? — NIE. 
MORATORJUM? — TAK. 

Od Hitlera przez Brueninga do niewypłacalności Niemiec. 
Paryż, w styczniu 1932 r. 

Powracam z dłuższej podróży po 
Niemczech. To, com widział wyjaśnia 
mi niektóre wystąpienia, na które po- 
zwolił sobie ostatnio kanclerz Rzeszy 
Niemieckiej dr. Bruening. Wiadomo 
powszechnie, jak łatwo zawsze zysku- 
ją popularność w Niemczech pewne 
hasła — „Sehl: agworte“. Skoro tylko 
iormulka jest dostaiečžhie prosta i 

energiczna, a nie zawodzi oczekiwań 
szanownej publiczności — sukces jej 
jest zapewniony. Wiedział o tem do. 
brze Hitler. kiedy szedł podbijać tłu- 
my niemieckie. Trzeba go było wi- 
dzieć, wzywającego niebo na pomoc, 
jak stał z rękoma złożonemi jak do 
modlitwy poto, ażeby w chwilę po- 
tem temi samemi rękoma wygrażać 
w kierunku swoich słuchaczów. Trze- 
ba było słyszeć jego głos poważny 
i dźwięczny, powtarzający niezmor- 
dowanie ie same słowa, ażeby zro- 

zumieć, dlaczego hasła jego stały się 
w krótkim czasie ewengelją i czemś 
w rodzaju moralnego chleba powszed- 
niego dla mas niemieckich. 

Pośród wszystkich haseł, propago 
wanych przez Hitlera na 50.000 zjaz- 
dach i konferencjach. odbytych w cią- 
gu jednego tylko roku, najprzyjem- 
niej dla niemieckiego ucha brzmiało 
„wir zahlen nich mer' — nie płacimy! 
Hasło to znajdujemy w całej prasie 
hitlerowskiej, skąd przenika szybko 

do dzienników prawicowych i nawet 
do prasy stronnictw umiarkowanych. 
a przedewszystkiem centrowych. J 
dynie prasa lewicowa ustosunkow. 
się nieco inaczej względem tego 

gadnienia. Ale „inaczej”, jeżeli tylko 
chodzi o formę wypowiadania 
niż o istotny stosunek do zagadnie- 
nia spłat reparacyj wojennych. Za- 
miast bowiem mówić tak, jak nacjo- 
nališci: „nie będziemy płacić hara- 
czu, nie pozwolimy na poniżenie i 
upadek Niemiec“ — woła prasa lewi. 
cowa: „robotnik niemiecki nie bę- 
dzie dawał pieniędzy kapitalistom za- 
granicznym, Słowa inne ale rezultat 
rozumowania — ten sam. 

Skoro się już takiemi hasłami za- 
wojowało tłumy, trzeba pomyśleć 
elicie narodowej. I tutaj śpieszą z po- 
mocą profesorowie. Jest, naprzykład, 
łaki pan dr. Koepke z uniwersytetu 
w Marburgu, który napisał książkę 
o reparacjach. Niedawno jeszcze pan 
prof. dr. Koepke dowodził, że długi 
wojenne są wprawdzie wielkim cię. 
arem dla państwa, ale ciężarem mo- 

żliwym do zniesienia, z wyjątkiem —- 
oczywiście —- okresów krytycznych. 
Siły ekonomiczne Niemiec — brzmia- 
ła konklzja pana profesora -— są na 
wysokości zadania, a sumy odszkodo- 
wań nie są znów tak straszne. Obec- 
nie — ten sam profesor, zachwiany 
najwidoczniej w swych przekonaniach 
przez nawoływania Hitlera  oświad- 
cza, że reparacje są niemożliwe dła 
narodu niemieckiego, niedopuszczal- 
he przedewszystkiem z punktu widze. 
nia psychicznego. 

Wielki postęp... Jeżeli się mówi: 
„nie jesteśmy w stanie moralnie, psy- 
chicznie, dotrzymać warunków trak- 
łatu* — to oznacza to przecież zu- 
pełnie to samo, jakgdyby się powie- 
działo: „nie chcemy wykonać”. Cóż 
howiem znaczy chcieć coś wykonać, 
jeśli się jest moralnie przekonanym. 

że tego uczynić nie można. 
Wyłonione z tłumów i udoskona 

lone przez ludzi nauki naczelne hasła 
Hitlera dotarło do kanclerza dr. Brue- 
ninga. Drł Bruening jest człowiekiem 

          

   

  

  

  

  

  

   

      

opinji ludzi kalkulujących na zimno: 
generałów Groenera, Hammersteina i 
von Schłeichera. Wszyscy trzej do 
radzają: „uspokoić Hitlera“. 

Nie wiem, czy znajdzie się w nie- 
mieckim urzędzie kanclerskim choć 
jeden dostatecznie dalekowzroczny 
urzędnik i ... dostatecznie odważny, a 
żeby powiedzieć kanclerzowi, że wdał 
się w grę niebezpieczną, że Niemcy 
nie mogą pozwolić sobie na taką po- 
litykę ślepej reakcji i że istnieją prze- 
cież na Świecie - potęgi, z któremi 
Niemcy muszą się liczyć i wobec któ- 
rych nie wolno im występować z de- 
klaracją wojny mofalnej. Myślę, że 
nikt w niemieckim urzędzie kancler- 
skim nie próbował powiedzieć tego 
swemu szefowi. A jeśli spróbował - 
to bez skutku. 

Dr. Bruening decyduje się więc 
powiedzieć: „nie płacimy”. Nie wy- 
daje oficjalnego komuniktu, nie wv- 
syła not dyplomatycznych. Dr. Brue 
ning decyduje się wypowiedzieć swo- 
je zdanie w czasie razmowy z jakimś 
ambasadorem i wypowiada je w spo- 
sób dość jasny, aby zjednać sobie 
masy opanowane psychozą nacjona- 

: czną i jednocześnie w sposób 
dość zawiły, pozostawiając sobie mo- 
żliwość powierzchownego  złagodze- 
nia efektu własnych słów przez odpo- 
wiednią interpretację. W każdym ra- 
zie wypowiada się w ten sposób, a- 

„żeby w chwili rozpoczęcia konferen- 
cji reparacyjnej teza jego była już 
znana, ale ażeby mógł mieć jeszcz. 
drogę otwartą do odwrotu. 

        

  

     

  

Wybór osoby ambasadora, przed 
którym zdecydował się dr. Bruening 
wywnętrzyć — był dokonany bardzo 
zręcznie. Słowa „nie płacimy* usły- 
szał ambasador Anglji. Anglji, która 
rzeczywiście znajduje się w warun- 
kach zupełnie szczególnych. W spo- 
łeczeństwie angielskiem panuje prze- 
cież przekonanie, że Niemcy nie za- 
płacą, podczas gdy Anglja musi. pła- 
cić Stanom Zjednoczonym przeszło 30 
miljonów funtów w złocie rocznic. 
Nikt nie spodziewa się, ażeby można 
było przebłagać Amerykę'i skłonić ją 
do zrezygnowanie ze swych nałeżno- 
ści. Możnaby to atoli uczynić—może 
—w tym tylko wypadku, jeśliby w 
E uropie całkowicie zaanulowano re: 
paracje wojenne. Wówczas — może-— 
możnaby podjąć kampanję przeciwko 
Ameryce, wskazując na to, że opinja 
starego kontynentu w sprawie spłat 

reparacyjnych jest jednolita. i, że jeśli 
Ameryka domagać się będzie swych 
należności, to wyda wyrok śmierci 

ekonomicznej na Europę. Możnaby 
podjąć ogólno-europejską kampan ję 
przeciwko Ameryce. Trzeba przytem 
pamiętać, że sprawa reparacy, j obcho- 
dzi Anglję znacznie mniej, aniżeli 
Francję. Udział Anglji w spłatach re- 
paracyjny: ch jest bardzo drobny, pra- 
wie żaden. 

I dlatego wolno było dr. Bruenin- 
gowi przypuszczać, że ambasador an- 
gielski przyjmie jego deklarację i bę- 
dzie gotów nawet popierać i propa- 
gować nowe słanowisko Niemiec. 

Taki jest stan rzeczy. Formułk: 
„nie chcemy płacić” nie znalazła jes? 
cze potwierdzenia oficjalnego, Nara- 
zie ujęto ją jako „non possumus* mo- 
ralne i ekonomiczne. Stworzono sytt.- 
ację taką, że jeśli któregoś dnia wy- 
płynie znów sprawa granic Polski. 
luh niemieckiej organizacji wojsko- 
wej, będzie można zastosować tę sa- 
mą formułkę — „nie możem 

Niestety — dr. Bruening zdaje się 

      

  

  

specjalnego pokroju. To nie polityk-- „E zapominać o tem, że są pewne moce. 
to myšliciel raczej. Umysł jego, na- 
wykły do rozpamiętywaina wartości 
duchowych, przyzwyczajony raczej do 
rządzenia siłami moralhemi+niżli ma- 
terjalnemi, wykształcony jest prze- 
cież w rygorze francuskim, pod wpły- 
wem którego pozostawał aż do okre- 
su swej dojrzałości. Zrozumia!e 
więc jest, że rozważa on i roztrząsa 
łe „czynniki psychiczne”. Zdaje sobie 
sprawę z wielkości tej siły, która 
działa na tłumy. Zdaje sobie sprawę 
z ogromnego wpływu tej nieustannej 
propagandy. Obserwuje, jak młodzież 
szkolna i uniwersytecka łączy się z 
masami opanowanemi tą zbiorową 
psychozą. Widzi samego Hitlera pra- 
towicie zabiegającego o mandat pre 
zydencki i zdaje sobie sprawę z tego, 
że jedynym sposobem unieszkodli- 
wienia tej propagandy jest przejęcie 
przez rząd haseł hitlerowskich i po- 
sługiwanie się temi hasłami. Zasięga 

        

które raz rozkiełznane nie dają się 

już potem ujarzmić. Wspominał o 
nich Goethe w „Uczniu Czarnoksię- 
skim*. O deklaracji dr. Brueninga, u- 
pojeni hasłami hitlerowskiemi, Nien:- 
cy mówią: „mamy słuszność, jesteś- 
my w porządku, nasz rząd myśli tak 
samo, jak m 

Smutne są więc perspektywy na 
rok 1932. I wszystko to dzieje się 
właśnie wtedy, kiedy moratorjum - 
z różnych względów — miało być już 
niemal napewno przyznane. Dr. Bru- 
ening będzie musiał jednak zadow»- 
lić się tem moratorjum. I będzie mu- 
siał jednocześnie on i cały jego kraj 
pogodzić się z tem, że moratorjum nie 
oznacza końca „nienawistnego hara- 
czu. Będzie musiał zgodzić się z 
tem, że moratorjum — to tylko kom. 
promis i nic więcej. 

Jules Sauerwein. 
Copyright by „Iskra“. 
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Deputowany Blum — obrońcą Niemiec. 
PARYŻ, 20. 1. (Pat). — Po wezo- 

rajszem przemówieniu premjera La- 
vala w dyskusji przemawiał m. in. de- 

A putowany Blum. Starał się on począt- 
kowo tłumaczyć oświadczenie kancle- 

- rza Brueninga nędzą narodu niemiec- 

kiego. Na sali powstał szmer, który 
stopniowo zamienił się w wielki ha- 

-žes. 
Mówca socjalistyczny deputow any 

-. Blum zapytuje w dalszym ciągu, czy 

+ 

rząd francuski uczynił wszystko, co 
było w jego mocy dla zapewnienia w 
Niemczech przewagi sił republikań- 

Wygnanie Trockiego 
Z Moskwy donoszą, że polifbiuro posta- 

nowiło przedłużyć wygnanie Trockiego z 
Rosji jeszcze na przeciąg dwóch lat. Poza- 

skich i demokratycznych. Na sal 
wrzawa się wzmaga. Niezrażony ten 
Blum stawia pytanie, czy francuskie 
czynniki nie faworyzują czasem w 
Niemczech propagandy Hitlera. Na sa 
li wielkie zdenerwowanie, hałas się 
coraz bardziej wzmaga. Zdaniem de-- 
putowanego Bluma komisja  rzeczo- 
znawców międzynarodowych powinna 
się ponownie zebrać i ustalić zdolność 
płatniczą Niemiec, a następnie zbada” 
czy spłaty dokonane już przez Nieni- 
cy nie dorównują wysokości wyrzą- 
dzonych szkód. 

przedłużono 02 lata. 
tem uchwalono wytoezyč przeciwko niemu 
sprawę z powodu rzekomej współpracy z Il 
Międzynarodówka. 
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K U RJ _E R W ТРОВ ОМО КЕ 

O przeszłości i przyszłości Wilna. 
Przeszło rok temu poświęciłam je- 

den rozdział w mojej książce „O da- 
wanej i nowej Polsce'* Wilnu. Przed- 
stawiał on cdłoiteda tylko wyraz im- 
presji, byłam jednak owego czasu pod 
tak silnem wrażeniem fizjognomji te- 
go miasta, że zainteresowałam się od 
tego czasu warunkami tej mocno za- 
rysowanej indywidualności. Wraże- 
nie owe było tak potężne, że budziła 
we mnie życzenie, które się teraz ziś 
ci. Piszę bowiem teraz monogra 
tego tak ciekawego miasta. Czas kon- 
cepcji tej książki jest — jak zagad- 
nienie i los Wilna — pełen trudów 
i zwątpień. Staram się przeżywać na 
nowo historję Wilna aby stworzyć 
tych nowych przeżyć moją k kę. 
Wierzę, że tak samo, jak ludzie mają 
fizjognomje, stworzone przez różne 
przeżycia, i miasta noszą znaki swej 
szczególnej historji w swych ulicach 
i przedewszystkiem w domach, koś- 
ciołach, pomnikach i innych budow- 
lach. 

Może właśnie wywołanie przeszłe j 
almosfery da mojej pracy dużo war- 
tości, chociaż można słusznie powie- 
dzieć, że tak nie powstają dzieła hi- 
storyków lecz dzieła poetów. Wilno 
jednak jest, według mego zdania, mia. 
stem, które pojąć może tylko poeta, 
miastem, które mieści w sobie cały 
Świat. Spacer przez miasto jest dła 
mnie podobny do podróży naokoło 
świata, ponieważ bogactwo Kręgów 
kultury istotnie stanowi tu syntezę 
Wschodu i Zachodu. 

Odkrycia w Krypcie Katedry Wi- 
leńskiej były da mnie potwierdzeniem 
tego, co już musiałam poznać przed. 
tem dzięki moim studjom, mianowi- 
cie, że czas Zygmunta Augusta i kró- 
lowej Barbary, która stała się prawie 
świętą legendą, wskazał drogę rozwo- 
jowi miasta Wilna i miał, ma i będzie 
miał jak największe znaczenie dla 

  

    

      

  

       

  

rzyszłego zadania Wilna; ów czas * ; 
rozkwitu kultury połączony z ogrom- 
nemi trudnościami ekonomicznemi i 
politycznemi dla kraju, miasta i so 
więcej dia całej Europy. Wzruszające 
i pelne naję głębszej wartości owej 
było da mnie to, że obie kobiety le- 

obok siebie, jedna, będąca dla 
Zygunia Augusta niczem, druga, ca- 
łym światem, będąca dłań wszyst - 
kiem. To nic i to wszystko tak blisko 
obok siebie, jak to zresztą wogóle jest 
w życiu. I kto mógłby powiedzieć: co 
w iększe ma znaczenie, to nic, albo też 
to wszystko? Gdy stanęłam w krvp- 
cie, tak długo zamkniętej zrządzeniem 

RESTA T 

    

losów, uświadomiłam sobie całą wagę 
odkrycia tego dla obecnej chwili; nie- 
jedno, co było dotychczas legendą tyl- 
ko, wcieliło się teraz. Odkrycie to by. 
ło zarazem i wskrzeszeniem epoki 
Odrodzenia w całej jej wspaniałości 

Odrodzenia, którego świadków znisz- 
czyłi ludzie i czas. i 

O ile odkrycie to dla ducha owe- 
go czasu jest świadectwem, o tyle dla 
ducha naszego czasu powinno być 
bodźcem. Tu bowiem, przy należy- 
tem zrozumieniu i odpowiedniem za- 
stosowaniu stosunku czasów, , móże 
być nowy początek przyszłości. Nie- 
gmiecki autor, profesor Weber, na- 
zwał Wilno „Eine vergessene Kunstat- 
te“, to zn. zapomnianem ogniskiem 
sztuki. Mam wrażenie, że to jest nie- 
słuszne. Dzisiejsza egzy stencja Wilna 
nie jest bynajmniej czemś minionem, 
czemś martwem, lecz może raczej 
snem dla czerpania nowych sił do dal. 
szego i wyższego rozwoju. Tak jak 
"człowiek potrzebuje snu, spokoju i 
wyłączenia swych sił świadomych, 
tak samo wyobrażam sobie stadjum 
zewnętrznego spokoju Wilna. W in- 
nych historycznych miastach staje się 
przeżyciem współczesnego człowieka 
tylko to, co było. Tutaj czuje on tak 
że, że istnieją prądy podziemne, świa- 
dczące o prawdziwem współczesnem 
życiu. Przytem naturalne położenie 
geograficzne Wilna, tego miasta tak 
dziwnie wszechstronnego i uposażo- 
nego geograficznie, gra olbrzymią ro- 
lę dla zachodniej kultury. 

Przeszłość ma jak największe zna- 
czenie dla bytu miasta czy kraju. 

Żyjący, współczesny człowiek musi 
mieć - nałomiast duże zrozumienie 
przyszłości. Wszystko to zależy dzi- 
siaj od tego, by patrzeć na przeszłość 
ze stanowiska współczesności skiero 
wanej ku przyszłości, jak Nietsche kie 
dyś powiedział. Tak więc Wilno nie 
będzie zdolne spełnić swego zadania. 
nietyłko kulturalnego, lecz i ekono- 
micznego, o ile mieszkańcy Wilna nie 
przekształcą ducha wielkiej, pięknej 
i dla potomności tak ważnej posta i 
Zygmunta Augusta w duchu współ- 
czesnym i 0.ile nie zbudzą tego du- 
cha do nowego życia. Symbolem tak- 
że może być di dziwnie piękny sto- 
sunek Zygmunta Augusta i Barbary, 
symbolem wspólnego szukania właś- 

ciwej drogi, której celem jest odgad- 
nięcie współczesnych zagadnień przez 
ducha. 

Elga Kern. 

  

Bez kompromisu. 
Rząd Rzeszy nie zgodzi się na meratorjum. 

BERLIN, 1. (Pat). — Biuro 
Conti potwierdza wiadomość z Lon- 
dynu, że ambasador angielski w Ber- 
linie zwrócił się do kanclerza Brue- 

ninga z zapytaniem, czy rząd Rzeszy 

St. Zjedn. nie 

zgodziłby się na przedłużenie mora- 
torjum Hoovera na jeden rok, t. zn. 
do 30 września 1932 roku. Kanclerz 
Bruening udzielił odpowiedzi odmow- 
nej. 

zgadzają się 
na przedłużenie moratorium Hoovera. 

PARYŻ, 20. 1. (Pat), Według in- 
formacyj urzędowych, odpowiedź, ja- 
ka nadeszła z Waszyngtonu na inter- 
wencję premjera Lavala u rządu ame- 
rykańskiego w sprawie przedłużenia 
moratorjam Hoovera poza dzień 1-go 
lipca, jest odmowna. Rząd amerykań 
ski nie chce dopuścić do ustalenia za- 
leżności między odszkodowaniami i 
długami. Ponadto zaznacza rząd amc- 
rykański, że ponieważ umowa w 

  

sprawie długów zawarta była bddziel 
nie, ewentualna ich rewizja może być 
przeprowadzona również na mocy ro- 
kowań z poszczególnymi dłużnikami. 
W obecnych okolicznościach zdaniem 
rządu amerykańskiego mocarstwa ea- 
ropejskie mogłyby zapłacić swe dła- 
gi, gdyby potrafiły wzbudzić do sic- 
bie zaufanie oraz zmniejszyć koszty 
zbrojeń. 

    

Czy się odbędzie konferencja lczańska? 
LONDYN, 20. 1. (Pat). Żadna chy- 

ba konferancja międzynarodowa nie 
znajdowała się w stanie lakiego zu- 
pełnego chaosu, jak wyznaczona na 
25 stycznia kónferancji łozańska. 
której losy są dziś, na 6 dni przed da- 
tą rozpoczęcia, zupełnie niewiadome. 
W Londynie zaczyna przeważać po- 
gląd, że konferencja nietylko w po- 
niedziałek nie rozpocznie się, ale że 
w najbliższym czasie się nie odbędzie. 
Co prawda, Niemcy czynią rozpaczli- 

  

we wysiłki, aby skłonić rząd brytyj 
ski do odbycia konferencji za wszelką 
cenę. Opinja czynników miarodaj- 
nych coraz bardziej krystalizuje się w 
kierunku nieczynienia Niemcom dai- 
szych ustępstw, które pod względem 
gospodarczym — jak obecnie myśłą 
w Londynie — mogłyby doprowadzić 
do przewagi Niemiec nad Wielką Brv- 
tanją. Decyzja ostateczna co do odb. - 
cia konferencji oczekiwana jest w 
Londynie w piątek. 

Znowu aresztowanie. 
BOMBAY. 20. I, (Pat). Aresztowa- 

no tu znanego przywódcę bengalskie* 
go kongresu nacjonalistycznego Seu 
gupta. 

  

Qlbrzymia defraudacja 

Nie przebrzmiały jeszcze echa A 
dużyć w Bratniaku „Wileńskim, 
oto znów. prasa notuje olbrzymie 
dużycie — tym razem w Rrainiaku 
Politechniki Warszawskiej „Bunt 
Młodych* pismo akademickie mło- 
dzieży państwowej podaje następuja- 
ee szczegóły tych malwersacyj doko- 
nanych oczywiście i w tym wypadku 
przez członków. Młodzieży Wszech- 
polskiej. „Bunt Młodych* tak pisze o 
tem: 

„Ciąży na nas smutny obowiązek 
podania do wiadomości ogółowi mło- 
dzieży tragicznych wieści o nowych, 

   

  

przewyższających wszystkie dotych- 
czasowe, defraudacjach. ° 

Oto w Bratnieį Pomocy Politech- 
niki Warszawskiej „narodowy* za- 
rząd może poszczycić się rekordem 
„szerokiej akcji* kradzionych fundu- 

"w. Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Warszawskiej. 
szy. W tej chwili przysięgły buhałter 
hada księgi, cyfry więc podane ni 
wodnie nrosną, odsłaniając całą ohy- 
dę. Obecnie możemy już podać naz- 
wiska tych Panów oraz przybliżone 
kwoty. 

Skarbnik Główny, członek Prezy. d- 
jam — Janusz Modliński — ma kło- 

pot już na 11.000 zł. W dziale przeka- 
zów i pożyczek honorowych vice-skar-. 

  

bnik Kazimierz Sobikowski — braki 
3.600 zł. Skarbnik Osłer w dziale skła- 
dek 3.600 zł. — jako pożyezone I-sze- 
mu vice-skarbnikowi Sobikowskiemu. 

Kapitalnem jest również to, — że 
€złonek Komisji Rewizyjnej — Janusz 
Sielski — złożył podpisy bez zupełne- 
go sprawdzenia ksiąg. 

Jak więc widzimy młodzież „Zie. 
lonej wstąžeczki“ umic dobrze nietyi- 
ko bić Żydów. 

Bank Polski na bezrobotnych. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Rada Banku Polskiego wyasygno- 
wała 500 tysięcy złotych na pomoc 
bezrobotnym i przekazała tę sumę 
Naczelnemu Komitetowi do Spraw 
Bezrobocia. 

Odczyt min. Jędrzejewicza 
6 reformie szkolnej. 

W lokalu redakcji „Zrębu* (Al. Ujazdow- 
skie 87 m. 23* w Warszawie w dniu 25 bm. 
o godz ie 9-ej wieczorem p. minister wyz- 
nań religijnych i oświecenia publicznego J. 
Jędrzejewicz wygłosi odczyt na temat „Prze- 
budowa ustroju szkolnietwa'*. (iskra). 

Sytuacja waluty litewskiej. 
RYGA, 20. 1. (tel. wt.), „Siewodnia“ 

ogłasza rozmowę swego koresponden- 
ta kowieńskiego z dyrektorem Banku 
Litewskiego, p. Paknisem. 

Mimo tego, że zysk banku w r. ub. 
jest większy, niż w r. 1930, dla wy- 
płacenia ustawowego minimum 8 
proce. dywidendy akcjonarjuszom ban 
ku wypadnie skorzystać częściowo z 
kapitału zapasowego, stworzonego 4 
zysków lat poprzednich. Jest to sku- 
tek konieczności przeliczenia warto'- 
ci waluty angielskiej, posiadanej przez 
Bank Litwy, jako pokrycie wypusz- 
czonych banknotów. 

Następnie p. Paknis oświadczył, 
że utrzymanie kuftsu lita jest głów- 
nym obowiązkiem i zarząd banku po- 
trafi go spełnić. Prywatne banki ko- 
wieńskie wykazały. wielką odporność 
w Okresie runu deponentów i znak%. 
micie zdały egzamin pod względem 
przezwyciężenia przejściowych trud- 
ności w roku ubiegłym. 

Spotkanie ministrów Małej 
Ententy 

w przeddzień konierencji rozbro- 
jeniowej. 

"PRAGA, 20. 1. (Pat). — Podczas 
obiadu, wydanego na cześć księcia 
Ghiki w Hradczynie, minister spraw 
zagranicznych Benesz wygłosił prze- 
mówienie, w którem oświadczył m, in 

iż trzech ministrów państw Małej En- 
tenty spotka się w przeddzień konfe- 
rencji rozbrojeniowej w celu zbadania 
planu wspólnego postępowania i przy 
gotowania. odnośnych wniosków. 

Zakon jezuitów zostanie 
rozwiązany ? 

MADRYT, 20. 1. (Pat). — Komisja 
prawnicza, mianowana przez rząd, 
stwierdziła, że art. 26: konstytucji; o- 
mawiający sprawę rozwiązania xako- 
nów religijnych, dotyczy zakonu Je- 
zuitów. Wobec takiej interpretacji mi- 
nister sprawiedliwości prawdopodob- 
nie wkrótce zarządzi rozwiązanie te- 
go zakonu. 

Wychowanie młodzieży 4 sprawa 
rozbrojenia. 

Oświadczenie min. Zaleskiego. 

Ukazujące się w Stockholmie cza- 
sopismo pacyfistyczne p. t. „Współ- 
praca Międzynarodowa” urządziło w_ 
ostatnim czasie ankietę na temat z 
gadnienia pokoju, ogłaszając enuncj 
cje wybitnych polityków. 

W numerze za miesiąc grudzień 
ub. r. ukazało się m. in. oświadczenie 
ministra spraw zagranicznych p. Au- 
gusta Zaleskiego następującej treści: 

„Wychowanie każdego społeczeń- 
stwa w duchu pokojowym winno być 
zaczęte od wychowania w tym ruchu 
młodzieży. Nie wystarczają jednak do 
tego wykłady, przedstawiające grozę 
wojny, nie wystarczy organizowanie 
zrzeszeń pacyfistycznych wśród mło- 
dzieży. Zdaniem mojem, konieczną 
jest reforma historycznego i społecz- 
nego wychowania młodego pokolenia 
w tym duchu, aby nie wpajano w nie 
tradycyjnego przekonania, że ten a 
ten sąsiad, ten a ten naród jest ..od 
wiecznym wrogiem*. Muszą wreszciee 
raz na zawsze zniknąć te książki dla 
młodzieży i te podręczniki szkolne, 
bardzo niestety rozpowszechnione w 

   
   

   

        

niektórych krajach, w których mło-- 
dzież znajduje tendencyjne informa- 
cje, a niekiedy też zwykłe obelgi pod 
adresem narodów i krajów „wrogich'. 
Takie książki podsycają młodzież do 
nienawiści, wychowując przyszłych 
szowinistycznych mącicieli pokoju. 

Poważny wpływ wychowawczy na 
najszersze masy posiada w naszych 
czasach prasa codzienna. Jej rola, 
jako propagatorki idei pokoju pew- 
szechnego mogłaby być deeydującą—- 
gdyby prasa na całym świecie szczerze 
roli tej się podjęła. 

Gdy w toku są przygotowania do 
powszechnej konferencji rozbrojenio- 
wej, wartoby również pomyśleć o śro. 
dkach, któreby doprowadziły do po 
wszechnego rozbrojenia moralnego. 

Wspomniane czasopismo zamiesz- 
cza ponadto oświadczenia: Erica 
Drummonda, Alberta Thomasa, Ma- 
hatny Gandhiego i t. d. (Iskra). 

Wstrząsy podziemne. 
LIMA, 20. 1. (Pat). Wczoraj wieczorem 

odczuto tu silne wstrząsy podziemne. Miasto 
pogrążone było w ciemnościach z powodu 
zerwania kabli elektrycznych. Ludność ogar- 
nęła panika. Jest to największe trzęsien'e 
ziemi od 1904 roku. W miejscowości Huach» 
zawalił się dom, s: pod gruzami jedną 
osobę. 

Nasi hockeyiści w opresji. 
NOWY YORK, 20 1. (Pat). Od kilku dni 

na Oceanie Atlantyckim szaleją gwałtowne 
burze. Okręt „France, na którym jadą nasi 
hokeiści i narciarze na olimpjadę, znajduje 
się w sferze działania burzy i skutkiem tego | 
opóźni swój przyjazd do Nowego Yorku o 2 
3 dni. Radjogramy parowca donoszą że na- 
sza drużyna bardzo cierpi na morską chorobę. 
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Rozmówki u Sztralla. 
— A co, nie darmo pisał Hro w Kurje- 

rze że popełni bluźnierstwo pisząc bez usza- 
nowania o Amanullahu, zawszeć to pomaza- 
niec choć ta i pogański, ale z koroną 

— Nie z koroną, ałe z turbanem. 

— Wszystko jedno, i turban dobry jak 
o koronach nikt prócz prorządowych posłów 
Republiki Polskiej słyszeć nie chce. Ale ot 

i skandal... Żałoba w pewnej Redakcji, czar 
na chorągiew wisi, a tam, widzisz Pan, 
wzrok błędny. suknia plugawa, to też oz- 

że Połacy tacy bez taktu, sumie- 
nia i delikatności naigrywają się z gościa, 
któremu się tragicznie powinęła noga... Ot 
naród bez serca. A Pan pewnieś się ośmielił 
śmiać w Lutni, co? 

— Bój się Pan Roga, ćo pleciesz? Pewnie że 
się śmiałem!? tego mi żałują? A niech mo- 
je wrogi płaczą i bosiny odprawują że się 
jakiemuś dzikusowi noga powinęła! Także 

zmartwienie, nie masz: Pan większych? 

— Mam, ale to nie ja płaczę, tylko pol- 
skie powagi naukowe, z których idzie spec- 
jalna aura limanowska, która rozrywa wodę 
w głowie przez te swoje miazmaty - gazy, 
żonglujące strzałami „błyskawic z pod jed- 
wabiu. 

Do. dd 

tak, ja nie 

muszę... 

— Co-kolego, myślicie żem zwarjował? 
Bynajmniej, wprawiam się oto w najmod- 

naka żałoby. 

    

„widzenia, kochanieńki, tak, 

zaprzeczam, broń Boże, ja tylko... 

"niejszy styl, dlaczegoż uciekacie? Czytać po 

  

takiemu to możecie, a słuchać nie łaska? 

— Kiedy jakoś obojętnie robi się, choć 
i przywykasz po troszku, ale zawsze... 

— Nic, przywykniesz nieboże, nauczysz 
się, a jak wyjdzie zbiorowe wydanie tych 
krytyk, dopieroż zobaczysz! To bracie, sław 
ne  „ruje i. porubstwa* . sienkiewiczowskie 

będą słóweczka dla pensjonarek w porówna- 
niu do tej soczystości! Dopieroż zaśpiewasz: 
barok, barok,, nad: barokami! 

— Panowie co to się stało? Spotkałem 
członków red. „Gawędy* w żałobie, po .kim? 

— Ach to. po Amanullachu, pomyśl, trze- 
baż było zareagować, 

pieska : 

—.Aj że będą cięgi, posypią się komplem п 
ty wytworne, sia 

— Juž, juž byty, po 15 groszy ad wiersza 
— Ha, jabym za tę cenę rodzonej babce 

nawymyślał, teraz się nie dziwię skąd 
natchnienie płynie tak niepow: ona na 
łamach „Gawędy*, 

— A widzisz, trzeba umieć pisać styłem 
Orygenesa i obrać go sobie za patrona, om 
też był nieprzyjacielem kobiet, 

z Kiks. 

Popierajele Przemysł Krajowy 
PATEIKIMAS DTS 

Hro porównało go do 

    

Apel do ogółu Polskiej Młodzieży 
Akademickiej U. $. В, 

Występujemy tą drogą z apelem 
do ogółu Polskiej Młodzieży Akade- 
mickiej o zapisywanie się na człon- 
ków Akademickiego Koła Polskiej 
Macierzy Szkolnej w Wilnie. Instytu- 
cja tego rodzaju stała się koniecznoś- 
cią chwili. 

My, Akademicy, musimy stworzyć 
placówkę złożoną z łudzi najróżniej- 
szych przekonań politycznych, a prze- 
cież apolityczną w założeniu i celach 
działania. Niechaj skrajny endek pu- 
da rękę skrajnemu sanatorowi i nie 
chaj w jednym szeregu idą stwarzać 
placówkę, któraby za jedyny cel mia- 
ła pracę społeczną, w jak najszerszem 
tego słowa znaczeniu. Musimy wy zbyć 
się wreszcie partyjnych „deptaków i 
na gruncie rzetelnej, uczciwej i żmud- 
nej pracy wznosić w sobie Człowieka. 
Zgromadzimy się licznie, bo dużo nam 
trzeba rąk, gorących serc i dzielnych 
umysłów, by wznosić Człowieka tam. 
gdzie są jeno pozory człowieczeństwa. 
Naszym celem jest nieść nasz dorobek 
duchowy tym, którzy go zupełnie nie 
posiadają. A więc A. K. Pol. Mac. Sz. 
za najwyższy ceł stawia sobie pracę 
kulturalno-oświatową na terenie Wil- 
na i Wileńszczyzny. : 

Wyszkolić musimy oświatowców, 
którzyby poprowadzili akcję oświato- 
wą i społeczną tam, gdzie jest ona zu- 
pełnie sparaliżowana z braku chęt- 
nych do' bezinteresownej pracy. Mu- 
simy stworzyć typ prawdziwie uspo- 
łeczniony, zawsze chętny do oddania 

swej cząstki, choćby czasu, na rzecz 
innych, nawet największych wyrzut- 
ków społecznych. Jeno pracą nad so- 
bą, a potem pracą nad innymi zwalczy 
my zło, które wciska się we wszelkie 
dziedziny życia. Stwórzmy placówkę 
wytężonej pracy, placówkę  któraby- 

„zawsze przychodziła z pomocą tam, 
gdzie zachodzi tego istotna potrzeba. 

„Gdziekolwiek jesteś wstań i twórz. 
Grzechem zasadniczym bowiem jest 
życie bezpłodne'. 

Zarząd 
Akademickiego Koła Łodzian 

w Wilnie. _ 

Zapisy na członków A, K. Polskiej Mac. 
Szkoln. przyjmuje się we czwartki od pz 
19—2t i niedziele od 11—13, w MORAW 
Sz., ul. Wileńska 23 m. 9. 
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WIESCILOBRAZKIZKRAJU. 
° ° Tragiczna Śmierć widzkiego 

Al Capone'a. 
We wtorek dnia 12 bm. w czasie najwię- 

kszego ruchu kiermaszowego rozegrała się 
na rynku w Widzaeh następująca seena. 
Dto na mieszkańca wsi Tryczany Ławrywiań- 
ca Jana napadło trzech znanych z marnej 
reputacji awanturników, . chcąc go dobrze 
„przybić* (było ich więcej, tyłko ci wysię 
powali czynniej, reszta la w edwodz: 
wszelki wypadek*). Szezególniej jeden z n 
znany tak w miasteczku jak i okolicy Jerzy 
Grykin zwany popułarnie „Żorżyk* bardzie 

ażował w wałce, Dwaj zaś towarzysze 

erzowa i Malinowski z 

    

  

  

  

   
        

  

    

go. 

Po pierwszem ju Lawrywianiec gdy 
się zdełał wyrwać r ii się do ucieezki, 
«i za nim (Jan Puciato z Zygmunciszek sły- 

g i okrzyk „my jego 
ę i ujrzał biegnące- 
mymi, krzyezącego 

łe słowa « 3 Puciatę pehnal, že si 

ten przewrócił i pobiegł dalej). Zbliżyli się 

łeż szybko do Ławrywiańca. Wtedy  na- 

pastowany, © ię ieh pozbyć, wyciągnął 
rewolwer gr p, że będzie sttzełał na co 

„Żerżyk*: „Ty mnie rewolwerem, a ja cie- 

bie nožem“, Kaczka zań įatrzyt' Grykina, 
żeby się nie obawiał bo te „puhacz*. Gdy wi 
ałoszło do ponownego starcia Ławryw 
strzelił czterokretnie raniąc Grykina - 
telnie, sam rzucił się w tłum. Zatrzymany 

przez policję, został odstawiony na teru- 

nek, Grykina zaś towsrzysze (i ei d i ei 

z ubocza „moskałuki i różne tam*) przy- 

przagiszy się do sanek (co za koleżeństwo!) 

«©dwieźli rannego do szpitała, gdzie mu z0- 

stała udziełona pomcc lekarska, która jedna- 

%kże okazała się bezskuteezną. Męczył się do 

mastępnego dnia ciągłe przytomny i o godzi- 

nie 2 po południu zmari. Na miejsce zjechał 

sedzia śledczy i doclcdzenie zostało prze- 

"prowadzone. 

Do powyższego dodać należy, iż krewny 

Jerzego Grykina służący w zaścianku Lisi- 

szki kolo Meyszt u Rodziewicza, chwalił się 

"Refdzewiczowi z Wojciszek, że wychwycił 

nóż i portmonetkę od Jerzego Gr. gdy ten 

padał ranny. Podobno badany w tej spra- 

"wie nie przyznał się. 

Początek tej sprawy zakończonej Śmier- 

«ią Grykina sięga paru lat wstecz, od czasu 

sgdy Kaezka (z Kazimierzowa) poznał brata 

Jana Ławrywiańca, Nikodema. Niechęć po- 

wzięta „od pierwszego wejrzenia, przeszła 

«w nienawiść i pragnienie zemsty, gdy na je- 

<dnej z żahaw Nikodem Lawrywianiec 

wstąpił się* za towarzyszem. którego Kaczka 

«chciał potorbować Sznkał tedy okazji spo- 

tkania się z Ławrywiańcem Bedąc też raz 

-v Widzach zmówił się z kiłku „kolegami 

między nimi Grykina nie było) 1 napadli 

"na powracającego z miasta do domu pod 

w Stryłungami Nikodema Ławrywiańca 

*i IgnacegoPopkę z Tryczun. Ci ostatni wy- 

-szli z opresji z „poszczepanćmi* głowami, 

napastników bowiem była spora garstka. 

Niedługo po tym wypadku Nikodem Ła- 

«wrywianiec wyjechał na Łotwę. pozostał brat 

jego Jan, w żadną z tych awantur nie za- 

mieszany, Kaczka nie nie wiedząc o wyjeź- 

dzie Nikodema Ł. czatował nań i namówił 

«o pomocy Grykina i Malinowskiego z Widz 

1z którego slostrą się ożenił). Ub. roku na 

„Różańcowa* (7 października) w czasie wiel- 

"kiego festu w Widzach upatrując Nikodema 

Т. spotkali jego brata. Kaczka go zaczepił 

<gdzie bart — wyjechał na Łotwę —Gry- 

"kin pyta — Ten? — nie ten — wszystko 

jedno — i „w mordę*, (jak się ludek wyra- 

ła), Ławrywiańca. Od tego czasu Jana 

-wrywiańea kilkakrotnie Grykin bijał w a 

«Zele tych kompanów za „winy* brata. Obie- 

    

  

       

  

         

     
       

  

    

   

    

   

  

cywał też, że go „żywego nie puści*. Za- 
kończenie wiadome. 

Co do samej osoby „Żorżyka* to nie by- 
ło nadeń popularniejszej osoby w Widzach. 
Mógł ktoś nie wiedzieć jak wygląda wójt, 
naezelnik poczty, czy komendant policji ani 
jsk się oni nazywają, ale o „Żorżyku* wie- 
d każdy. Mało zdarzało się zabaw, któ- 
rych by en nie rozproszył. 

„Żorżyk* tańczy. — Ktoś go trącił (a 
może i nie). — Ty mnie trącasz, mnie?! — 
Przecież ja nie trącił — Ach, ty jeszcze tak 
gadać będziesz — trzask, i „przeciwni 
podłodze. Przestraszona „publieznoś 
je. Z ezasem oswojono się nawet z podobne- 
mi incydentami i po „zlikwidewaniu zajścia* 
zabawa Szła dalej. Sklepikarze widzey 

rū „ oscby zamożne* musiały płacić 
haracz, jaki wyznaczał, Miałby się z pyszna 
ktoby odmówił. Raz np. przyparł Radziewi- 
cza z Lisiszek, gdy ten konia zaprzęgał koło 
stajni zabierając się do wyjazdu i zaczął 
tłue cegłą po głowie. Poszkodowany zdołał 
się wyrwać, wpadł do stajni i drzwi zasu- 
nął „ale ja ciebie stamtąd nie puszczę* wte- 
dy znękanemu Ra pwi przyszła do 

zbawcza myśl, żeby się wykupić. Pro- 
życja została przyjęta. Wysunął tedy przez 

szezelinę w drzwiach 5 zł. Grykin wziął 

i poszedł. A znów niedawno spotyka jedne- 

    

   
  

      

    

   

  

     

  

ge „młodego* —i powiada doń — daj dla 
mnie i dla mego kolegi (Kaczki) po 10 zł., 

bo inaczej głowę rozszezepim — ale „mlo- 

dy* pokazał brauning. Ten niemy argument 
podziałał tak, że się nie dopominał dalej. 

Ludzie mający do siebie „zawziętki* 

najmowali go za suty naturalnie poczęs 

nek do bitek, ale był to człowiek do tych 

spraw eokolwiek „obojętny* bo potrafił dać 

w zapędzie i tym co wynagradzali i tym, 
którym się „należało A co za „udały i 

y*. Spadł z „molenny* staroobrzę- 

dowskiej, wyrzucono go kiedyś z drugiego 
piętra na bruk, Cyganie go ki $ 
dzie „pokroili*, że w szpitału leż 
Ważniejszych protokółów rezmaitych zajść 

a było poza 60. A czyż wszystko 

było dome, Żydki mówią  „niejuż temu 

chłopeu medalu nie dadzą, że takiego roz- 

bójnika stracił, aj, aj, toż on żyć nie dawał 

nikomu*. Dziwili się ludzie, że policja na 

wiele kawałów przez ра!ее patrzy — ale 

sprawa była trudna — zabić — odpowiedzinł 

ność, a wziąć się ostro to cóż takiemu stoi 

na przeszkodzie z za węgła trzasnąć? Du 

żego przestępstwa nie popełnił, więc go by 

w więzieniu długo nie przetrzymano. A 

swojeby potem zrobi. 
I ten „Żorżyk* miał nawet narzeczoną 

i to podobno bogatą, a że „szczerze miłują- 

cą* о tem świadczy nawet fakt, że mu wiet- 

ee parad! pogrzeb ufundowała (odbył się 

w piątek 15 bm.) były i wianki katafalk w 

kościele jak się nałeży i „tylko moskaldki, 

jego kolegi* wiadomo, kręco się koło truny 

i patrzajo“. A jak wyprowadzili z kościoła 

(z księdzem chowali) to wszystkie Żydki po- 

wybiegali ze sklepów ..aj „Żorżyk*, Żorżyk* 

Wiele też osób szło za trumną na cmentarz. 

Takie bezpieczne poczucie w tym tłamie. Że 

ot napewno teraz cegłą w głowę nikomu 

nie „zada“, i že možna tak blisko Išč i nie. 

Matka za trumną mdlała — narzeczona 

płakała. Powiadają ludzie „żeby tego Kacz- 

ku jeszcze kto przybił, toby było dobrze, 

taki rozbójnik, przez niego i Grykin zeszedł 

ze świata”. 
Tak wygląda ta cała historja, nieco w od- 

miennem świetle podana w prasie przed 

paru dniami, я 

Widze, 19 stycznia. 

                  

Ze sztyletem w ręku usiłował 
zamordować swego rywala. 

Tragedja na tle romantycznem w Starym Pohoście. - 

W. dniu wczorajszym we wsi Stary Po- 

"host, wpobližu Brasiawia zatrzymano nie- 

„jakiego Józefa Kościuka, który z zakowa- 

—wionym sztyletem w ręku usiłował ukryć się 

-w jednym z domów wspomnianego miastecz- 

ka. Jak się później okazało zatrzymany Ko- 

<eiuk napadł w drodze niejakiego Wacława 

Boturnę, któremu zadał w bok i szyję Kil- 

kanaście ciętych ran. Gdy Boturna padł 

nieprzytomny na ziemię. napastnik sądząc, 

iż zamordował swoją otiarę stracił panowa- 

nie nad sobą i uciekając w kierunku wsi 

począł krzyczeć „Zabiłem rywala! Naresz- 

cie z nim skończyłem* poczem usiłował u- 

kryć się w jednym z domów. 

Boturnę w stanie beznadziejnym prze- 

wieziono do szpitala powiatowego w Bras- 

ławiu, zaśKościuka osadzono w więzieniu. 

Przyczyną napadu zemsta na tle romanty- 

eznem. 
(C). 

Rewizja w lokalach litewskiego t-wa 

oświatowego „Rytas” w Gierwiatach. 
W tych dniach polieja Śledeza przeprowa- 

«dziła rewizję w Gierwiatach w lokalu litew- 

skiego towarzystwa kulturalno oświatowego 

„„Rytas” oraz w pomieszczeniu litewskiego 

T-wa Św. Kazimierza, Naskutek ujawnienia 

Strzały na 
M Na odcinku granicznym Domaniewicze 

wpobliżu osady Derewki patroł KOP zauwa- 

żył trzech podejrzanych osobników usiłu- 

jących przedostać się przez granieę. Prze- 

«dostanie się na teren polski przekraczaja- 

spym ułatwili strażnicy sowieccy, którzy 

skierowali ich w kierunku folwarku Pru- 

dy Wi związku z tem patrol K 0. P. zarzą- 

dził zasadzkę przed Prudami i gdy osobni- 

y z za kordonu zbliżyli się na kilkanaście 

%«roków do ukrytych żołnierzy, ci ostatni z 

okrzykiem stać ręce do góry! tu straż pol- 

«ska, rzucili slę do przybyszów. Jednak ci 

w oka mgnieniu wyciągnęli rewolwery i za- 

sypali żołnierzy gradem kul. Patrol rów- 

nież użył broni. Wywiązała się obustronna 

strzelanina, Strzalami zaałarmowano SĄ- 

-<siednie patrole, które przybyły z odsieczą. 

Tymczasem osobnicy ostrzeliwując się po- 

-częli eofa ćsię w kierunku granicy. Za ucie- 
kającymi zarządzono pościg. 

kompromitujących dokumentów dokonano 

szeregu aresztowań na terenie powiatu wi- 

leńsko-trockiego. Wszystkich aresztowanych 

przekazano do dyspozy cji władz Sledezych. 

Dalsze dochodzenie w toku. 

pograniczu. 
W czasie pościgu sowieccy strażnicy, 

chcąc ułatwić ucieczkę swym ziomkom za- 

ezęli ostrzeliwać ścigających żołnierzy KOP. 

W wyniku strzelaniny jeden ze zbiegów S0- 

wieckich został ciężko ranny w plecy i szy- 

ję i przed przybyciem pomocy lekarskiej 

zmarł. Drugiego osobnika zdołano schwytać 

trzeci zaś zdołał przy pomocy strażników 

sowieckich przedostać się na teren sowiecki. 

Przy zmarłym nie znaleziono żadnych do- 

kumentów. Natomiast przy zatrzymanym u- 

jawniono w kamizelce marynarki dokument 

opiewający na nazwisko Michała Dawgale- 

wa zam. w kolektywie „Krasnojard* w 0- 

kręgu zasławskim. Przy obu znaleziono re- 

wołwery systemu „Nagan* najnowszej kon- 

strukcji oraz 70 naboi. 
Władze prowadzą dochodzenie w kierun- 

ku ustalenia powodu przekroczenia graniey 
i chęci dostania się do folwarku Prudy. 

E 

Na tropie fabrykantów fałszywych 
100-złotówek. 

Przed kilku dniami do urzędu pocztowego 
-w Plissie zgłosił się jakiś nieznany osobnik 
który nabył na kilkanaście złotych znaczków 
pocztowych i zapłacił 106 zł. banknotem, 
-prosząc o wydanie reszty. Kierownikowi u- 
rzędu poeztowego p. Bołesławowi Harłam- 
powiezowi wydał się ten banknót podejrza- 
nym, wobec czego zosłał przez niego zakwe- 
-stjonowany, zaś właścieżeł banknotu wydany 
"policji. 

Przy wylegitymowaniu okazało się. że 
jest to Jochel Gunchowiez. Zatrzymany 

Skrzydlaci 
Na odcinku granicznym Iwieniec i To- 

*maszewicze w dniu onegdajszym zauważono 

5 samolotów sowieckich, Które przez dłuż- 

szy czas oblatywały pograniczne miejsco- 
-«vości. Dopiero gdy patrole użyły broni pal- 
rej samoloty odleciały w kierunku Kojda- 

  

  

twierdził, że banknot jest prawdziwy. Wo- 
bee zaszłych wątpliwości przesłano zakwe- 
stjonowany banknot do Zakładów Graiiez- 
nych w Warszawie. Dokonana ekspertyza 
w całości potwierdziła przypuszczenia kie- 
rownika urzędu poeztowego w Plissie, Gun- 
chowicza zatrzymano w areszcie prewen- 
cyjmym. Polieja prowadzi dalsze dochodze- 
nie bowiem zachodzi przypuszczenie, iż tym 
razem natrafiono na Ślad szajki fałszerzy 
pieniędzy. Wyniki dochodzenia trzymane są 
narazie w tajemniey. (C). 

szpiedzy. 
nowa. Również w dniu wczorajszym Zau- 
ważono sowiecki samolot w rejonie Dzisny. 
Samolot ten w ciągu kilku minut dokonywał 
tajemniczych lotów nad miasteczkiem, po-- 
czem odleciał w kierunku Drui. 

PTE PRIENAI PAPRASTA TEKSTAI AS 

Stine lotnictwo to potęga Państwa! 

Mołedeczno. 
Rozwój organizacyj społecznych 

na terenie powiatu. 

Od kilku miesięcy daje się zauważyć na 
terenie powiatu mołodeczańskiego ożywioną 
działalność szeregu organizacyj, które sku- 
piły najleps. najżyczliwszy do  spole- 
czeństwa, państwa i rządu element, by w or- 
ganizowanym dyscyplinowanym jednomyśl- 
nym szeregu dąży nia cięż 
kryzysu gospodarczego, wa 
tkami i w każdej chwili prz 
społeczeństwu i państwu. 

Życie społeczne powiatu zostało wypro- 
wadzone ze stanu ospałego dzięki energ 
miejscowego starosty powiatowego p. 

ylko potrafił powoł 
organizacje społeczne już. ist- 

i spowodował założenie nowych 

jak. Związek P. O. W. i Zw. 
a nowozało 

zej Sy 
matycznej pracy. Przy organizacji wymie- 

nionych placówek nie szczędził p. Starosta 
i swoich sił, bowiem obecny był na zebra- 
niach w miasteczkach rozrzuconych na po- 

wiecie w gorących słowach zachęcając ze- 

branych do p ku dobru Ojcz y. 

Z organizac i popar- 

ciu i wskazów anusa naj- 
większą ruchliwość wykazują: 

  

  

     

   

    

   

  

ść z pomocą 

     

  

  

   
   

   
    

   

  

    

   
   

  

   

  

nie Rezerwistów i b. Wojskowych oraz 
chotnicze Straże Pożarne. 

Stowarzyszenie Rezerwistów i b. W         
skowych jako organizacja rekrutująca 

przeważnie z bojowników o wolność znala- 

  

   
ozwój i „Pożarnych 

na terenie powiatu również należy zawdzię- 

czać opiece p. starosty. Zaangażowano in- 

struktora pożarnictwa i utworzono dziś trzy 

nowe placówki pożarnicze. W placówkach 

istniejących stan wyszkolenia i organizacja 

wewnętrzna znacznie podniosły się. 

Nie można ominąć też wydatnej pomocy 

udzielonej Strażom i samorządom na akcję 

przeciwpożarową przez Powszechny Zakład 

Ubezpieczeń Wzajemnyc dzięki któremu 

nowopowstałe Straże W ie zostały zao- 

patrzone w niezbędny sprzęt, zaś miastecz- 

ka z braku wody zostały zaopatrzone w 

zbiorniki i sikawki motorowe. Bez pomocy 

materjalnej Powszechnego Zakładu Ubez- 

pieczeń Wzajemnych Straże wiejskie żadnej 

działalności nie przejawiłyby, bowiem Za- 

rządy miejscowe zaopatrzy straży w sprzęt 

nie są w stanie z powodu ciężkiej sytuacji 

materjalnej miejscowego rolnictwa. 
Propras. 

  

       

  

    
   

    

   

Związek Strzelecki. 

W dniu 17 stycznia 1932 roku w sali 

„Świetlica Strzelecka* odbyło się organi: 

zacyjne walne zebranie, celem założewa a 

raczej wznowienia działalności zreorganizo- 

wanego Oddziału Związku Strzeleckiego O- 

becnych na tem zebraniu było około 50 0- 

sób, przeważnie młodzieży, która z rados< 

ną miną i obliczem powitała  długotrw ły 

zamiar wznowienia tej tak cennej placówki. 

Nadmienić należy, że Oddział Zw. Strze: 

leckiego w m. Mołodecznie był nieczynny od 

dnia reorganizacji jego przez przeciąg okało 

pięciu miesięcy tak, że wznowienie tej pracy 

w Mołodecznie naprawdę bardzo dodatni 
wywarło nastrój wśród młodzieży. 

W. wyniku wyborów do zarządu weszły 

następujące osoby: 
4) Dr Masłowski Piotr, prezes, 2) Że- 

romski Władysław. sekretarz, 3) Basłyk An- 

toni, skarbnik, 4) Andruszczak Stanisław, 

członek Zarządu. ` 

Przyznač naležy, že Zarząd jest bardzo 

trafnie dobrany, więc należy spodziewać się 

i dobrych wyników pracy tembardziej. że 

Komendant Oddziału por. Bolszjo z. całym 

zapałem i werwą wziął się do pracy orga- 

nizacyjnej. 
Tej wznowionej placówce na terenie m. 

Mołodeczna życzyć należy pięknego rozwo- 

ju. х Obecny. 

Smorgonie. 
Pożegnanie zasłużonego pracownika. 

Wieczorem dnia 28 grudnia 1931 r. od- 

było się w salach magistratu pożegnanie p. 

        

Jana Leśkiewicza, nadleśniczego Nad- 
śnictwa -smorgońskiego i prezesa Stowarzy- 

szenia Rezerwistów w Smorgoniach. 
Na „wiešė o odjeździe p. Leškiewicza 
ybyli na pożegnanie najwybitniejsi prze- 

le miejscowego społeczeństwa, przy- 
był też specjalnie w tym celu z Postaw p. 
Lucjan Batorowiez, b. zastępca burmistrza 
w ŚSmorgoniach, związany długoletnią pra- 

społeczną z miastem i ideologją najbli- 
żej spokrewniony z inż. Leśkiewiczem. Nie- 

wątpliwie fakt, że inż, Leśkiewicz był jed- 
nym z m: bitsiejszych działaczy społecz- 

   

    

     

  

  

  

    

nych w Smorgoniach dużo się przyczynił ku 
temu. 

Niepowszednie wolory umysłu i serca 

  

i zdolności o nieprzeciętnym poziomie, о- 
ne bohaterskim zapałem i wiarą w swo- 

ję sprawiały, że postać jego nie- 
aźnie zarysowywała się na 
a Smorgoń. Nie w tem zres: 

gdyż był jednym z pokoler 

        

m 

      

dziwnego, 
które walczyło z bronią w ręku o wolność 
Pólski z najeźdźcą. N ał krwią i ciałem 
przecież do tych, którzy w imię swoich 
ideałów nieśli swoje młodzieńcze życia w 
ofierze. 

        

Wychowany w atmosferze ofiarnej i bez- 
granicznej gotowości do poświęceń w walce 
o niepodległość, we wczesnej młodości po- 

    rzucił ławę szkolną, by p ć udział w 
walkach, które stanowiły o losie kraju Po- 
przez cierpienia @ tragedje, w obliczu do- 
niosłych wy ń, nastawienie ideowe je- 
go potęguje się i przetwarza w bezcenną bry- 

łę spiżu. Od chwili prz 
niemniej przyświecała inż. 
jako wytytzna, myśl Wielkie. 
wej Polski, pod przewodnictwem Mars: 

ka Piłsudskiego. Zapatrzony w wizję lepszej 

i świetlanej p. ości, nie dostrzega m2 

stkowości ludz kroczy naprzód.i swojem 

bezwzglłędnem oddaniem się sprawi 

opornych do szacunku i przejęcia s 

ją ideą 5 
Wi ciągu pobytu w Smorgoniach, pozys- 

kał inż. Leśkiewicz sympatje i przywiązanie 

ogółu ludności miejscow: Zrozumiały go 

szersze warstwy i potrafiły ocenić. Posiew 

przezeń szerzony nie poszedł na marne i 

jeżeli odjeż jąc stąd zachowa jak najle- 

psze wspomnienia o Smorgoniach, to przy- 

znać trzeba, że i w dziejach Smorgoń po- 

byt jego i praca pozostaną na długo jasną 

kartą. 
Serdeczne przemówienie w imieniu ze 

branych na pożegnaniu wygłosił rejent miej- 

scowy p. Władysław Wysocki. Podnosił 

wszystkie zasługi p. inż. Leśkiewicza i wyra- 

ził żal, że Smorgonie tracą tak wartościo- 

wą jednostkę. Wójt gminy p. Przelaskowski 

oświadczył następnie, że chociaż praca na 

terenie miasta p. inkż. Leśkiewieza a nie- 

zmiernie ważnym czynnikiem przy uśw 

mianiu obywatelskiem ludnoś to jednak 

czuje się w obowiązku oświadczyć © donio- 

słych skutkach pracy społecznej inż. Leśkie- 

wicza na terenie wsi. Wzruszony objawami 

przyjaźni i sympatji p. inż. Leśkiewicz po- 

dziękował obecnym w krótkiem przemówie- 

niu za liczne przybycie, dowody życzliwości 

i współpracę, poczem w podniosłym nastro- 

ju pożegnano odjeżdżającego. 

  

  

  

      

      

    

  

   

   

    

   
   

  

  

    

  

   

    

Obecny. 

Z pogranicza. 
Katastrofa balonu. 

Onegdaj rano mieszkańcy pogranicznych 

wsi w rejonie Dzisny byli Świadkami kata- 

strofy sowieckiego balonu obserwacyjnego, 

który wskutek silnego wiatru urwał się z 

uwięzi i wraz z lotnikiem wzniósł się w gó- 

rę a następnie runął do rzeki. Obserwator 

balonu spadł ze spadochronem na graniey 

łotewskiej. 

Ujęcie przemytników drogich kamieni 

Na odcinku granicznym Filipowo w re- 

jonie wsi Stojanówka patrole K. O. P. za- 

trzymały dwóch osobników, którzy nielegal- 

nie przedostali się na teren polski. Zatrzy- 

manymi okazali się znani i poszukiwani 

przemytnicy drogich kamieni. Podczas re- 

wizji znaleziono przy nich kilka kilogramów 

fałszywych kamieni, pereł t imitacyj brylan- 

tów. Przemytników Michela Markusa z Bia- 

łostockiego i Henryka Kopelowicza z Prus 

Wschodnich przekazano do dyspozycji władz 

śledczo - sądowych. 

WIEŚCI Z WOJEW. NOWOGRÓDZKIEGO 
Oddział Nowogródzki „Kurjera 

w Nowogródku przy ul. 

Kino dźwiękowe 

Pogoń 
w Nowogródku 

   

  

Lida. 
Dwudniowe obrady X-go Zjazdu 

członków Oddz. Pow. Z. N. P. 

Ww niedzielę i poniedziałek obradował 

X-ty doroczny walny zjazd członków związ- 

ku Nauczycielstwa Polskiego oddziału po- 

wiatowego w Lidzie, na który przybyło z tere 

nu powiatu około 200 członków na ogółną 

liczbę 168. W zjeździe wzięli udział jako 

goście reprezentanci władź państwowych i 

samorządowych: starosta Bogatkowski i bur- 

mistrz m. Lidy Zadurski, władze szkolne — 

insp. St. Rogowski i Witkowski, prezes Sądu 

Okręgowego w Lidzie Jan Jerzy Bukowski, 

władze wojskowe i org. P. W. i W. F. por. 

Baron, dyrektor miejscowego gimnazjum 

Białoko yrektor szkoły rolniczej w_Ber- 

dówce inż. Peltz, prezes Okręgowego Towa- 

rzystwa Organizacyj i Kółek Rolniczych inż. 

Jańikowski, prezesi Kół Młodzieży Wiejs- 

kiej i Zwiąęzku SŁ zeleckiego, prezes pracow 

ników powiatowego samorządu gminnego p. 

Abrożej i szereg innych przedstawicieli i de- 

legatów organizacyj i instytucyj, z któremi 

Związek Naucz. Polskiego współpracuje, jak 

Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet i t p. 
Zarząd okręgu wileńskiego reprezentował 

p. Stubiedo Edward. W. pierwszym dniu 
zjazdu zostały wygłoszone trzy referaty: „O 
szkolnictwie polskiem w dobie obecnej* — 

p. Stubiedo, delegat. Okręgu, drugi referat— 
„Obecna sytuacja szkolnictwa na terenie po- 
wiatu lidzkiego“ — p. Bożek, oraz „Dorobek 
10-letniej pracy nauczycielskiej na terenie 
powiatu lidzkiego* — p. insp. Rógowski. 
Referaty zobrazowały stan szkolnictwa na 
terenie powiatu lidzkiego, wykazując nad- 
mierne przeciążenie nauczycielstwa ilością 
dzieci, gdyż zdarzają się wypadki, że na jed 
nego nauczyciela w szkole jednoklasowej wy 
pada po 130 dzieci, Przeciętnie na jednego . 
nauczyciela wypada w powiecie 60 dzieci, 
w m. Lidzie — 53. 

   

  

   
  

  

    

    

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

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

oraz futra i okrycia damskie i męskie. 

Wileńskiego" mieści się 

3-go Maja, tel. 94. 

dźwiękowo- i 

G EN E R AŁ 6 RACK p špiewny 

W rolach głównych : JOHN BARRYMORE I MARION .NIXON 

Wkrótce „TANCERKA CYLLY". 

       
8730 i 

W pierwszym dniu zjazdu zostały wysła- 

ne depesze do Pana Prezydenta, Marszałka 

Piłsudskiego, ministra W. R. i O. P. Jędrze- 

jewicza, kuratora Szelągowskiego i prezesa 

Związku senatora Nowaka. 

W drugim dniu zjazdu omawiano sprawy 

organizacyjne oraz dokonano wyborów no- 

wych władz Związku. Prezesem został wy- 

brany ponownie p. Orkusz oraz jako człon 
kowie: Michniewski, Kornetowa. Hanus, O- 
puchowski, Bożek, Taraszkiewicz, Nosowi- 

czówna i 15 osób z powiatu. i 

Żywą dyskusję w drugim dniu zjazdu wy 
wołał referat p. Cały p. t. „Oświata poza- 

szkolna”. Z zestawienia pracy wynika, iż 

nauczycielstwo związkowe na terenie powia- 

tu w ubiegłym roku prowadziło Kół Mło- 
dzieży Wiejskiej 78 o prawie 2000 członków, 

przyczem zaangażowanych było powyżej 100 

nauczycieli, — Związek Strzelecki około 30 

oddziałów i szereg innych organizacyj. Zwią 
zek prowadzi księgarnię nauczycielską w 

Lidzie i kasę Stefczyka. 

Nauczycielstwo związkowe w roku u- 

biegłym wygłosiło powyżej 700, odczytów i 

urządziło powyżej 400 przedstawień. 

CZĘŚCIOWE URUCHOMIENIE FABRYKI 
„ARDAL“, 

Unieruehomiona od dnia 24 grudnia naj- 

większa fabryka w Lidzie t. zw. Spółka Prze 

mysłu Gumowego „Ardal*, z dniem 14 styez- 

nia wznowiła częściowo praeę, którą otrzy- 

mało 45 mężezyzn i 135 kobiet. O ile w naj- 

bliższych dniach napłyną większe zamówie- 

nia, fabryka będzie uruchomiona eałkowicie. 
(Pat) 

TEST TRIO ТАННЕч 

TEŻ SPOSÓB. 
W jaki sposób udało ci się wyleczyć 

twoją żonę z manji zbierania antyków? 
— Podarowałem jej na urodziny Forda 

3 " z 1907 roku. й 
(Passing. Show). 

W dnlu imienin P. Prezy- 
denta Rzplitej. 

Na dzień 1 łutego przypadają 
imieniny Prezydenta Rzeczypospolitej 
prof. Ignacego Mościckiego. W zwią- 
zku z tem w dniu tym w kościołach 
wszystkich wyznań odbędą się uroczy 
ste nabożeństwa. Oddziały garnizonu 
wileńskiego oraz szkoły uczczą ten 
dzień specjalnemi obchodami. 

Węgiel Górnośląski 
w wozach zaplombowanych, 

DRZEWO OPAŁOWE suche — poleca firma 

„WILOPAŁ”, Inż. Homy Wład.,, 

Styczniowa 3, tel !8-17, za gotówkę i na raty 

3 

Oszczercze „rewełacje” pis- 
midła endeckiego tematem 
dochodzenia prokuratora. 

W związku z oszczerczym artykułem, ja- 
ki ukazał się przed kilku dniami w miejseo- 
wem wydaniu endeckiego pisma warszaw- 
skiego, ukazującego się w Wilnie pod nazwą 
„Głos Wilna*, w którem m. in. zarzucono 
prezydentowi Fołejewskiemu, że przeforso- 
wał sprawę Arbenu tak szybko, ponieważ 
jest akejonarjuszem tego przedsiębiorstwa, 
a tem samem zainteresowany w interesach 
Arbonu ze względów materjalnych, prezy- 
dent Folejewski skierował skargę do władz 
prokuratorskich, domagająe się ukarania wy 
dawnietwa wzmiankowanej gazety. 

W skardze swojej prezydent Fołejewski 
stwierdza, że nigdy nie był i nie jest ezłon- 
kiem s-ki ake. „Arbon* i „rewelaeja* „Głosu 
Wilna* rozmijając się całkowicie z prawdą 
miała jedynie na celu oszezerczą kampanję 
przeciwko jego osobie. 

Zjazd starostów województwa 
wileńskiego. : 

W dniach 18 i 19 b. m. odbył się 
pod przewodnictwem p. Wojewody 
Beczkowicza przy udziale p. Wicewo- 
jewody, naczelników wydziałów i in 
spektorów Urzędu Wojewódzkiego 
zjazd starostów województwa wileń- 
skiego. Na porządku obrad były spra 
wy, dotyczące bezpieczeństwa publicz- 
nego, zagadnienia gospodarcze i samo- 
rządowe. 

Pan Wojewoda interesował się 
szczegółowo przebiegiem akcji ukła- 
dania budżetów samorządowych w po 
szczególnych powiatach, w związku z 
czem pp. starostowie złożyli dokładne 

   

sprawozdania, dotyczące również i wy 
konania budżetów okresu "bieżącego. 
Ze sprawozdań tych wynika, iż we 
wszystkich powiatach budżety gminne 
zaś przedewszystkiem budżety powia- 
towe uległy ze względu na przeżywany 
kryzys gospodarczy — znacznej re- 
dukcji, w myśl zaleceń, udzielonych w 
tym przedmiocie przez p. Wojewodę 
starostom na poprzednim ich zjeździe. 

W dalszym przebiegu obrad po- 
święcono wiele czasu szczegółowemu 
omówieniu środków zaradczych, ma- 

jących na celu przyjście z pomocą bez 
robotnym. 

  

   

  

Echa zajść listopadowych w Wilnie. 
'Dochodzenia władz sądowych są już na ukończeniu. 
Jak się dowiadujemy, władze prokurator- 

skie w Wilnie prowadzą już od dłuższego 
czasu intensywne dochodzenie w cełu ujaw- 
nienia rzeczywistego podłoża minionych eks- 
cesów ulicznych oraz stwierdzenia kto po- 
nosi odpowiedzialność za wywołanie tych 
pożałowania godnych zajść. W zakres do- 
chodzenia prokuratorskiego wchodzi rów- 
nież ewentualne wykrycie pojedyńczych о- 
sób, które aktywnie przyczyniły się do zasz 
łych wydarzeń, 

Dochodzenie toe wszczęto -z polecenia pre 
kuratora Sądu Apelacyjnego m. Wilna p. 
Przyłuskiego w kilka dni po zajściach i 
prowadzone było przez prokuratora Sądu 
Okręgowego, przy czynnej współpracy 6 pod- 
prokuratorów. Jak się obecnie dowiadujemy, 
dochodzenie to wkrótce zostanie całkowicie 
ukończone. 

Wyniki dochodzenia zostaną przekazane 
ministrowi Sprawiedliwości. (e) 

Tragiczny wypadek na ul. Końskiej. 
Technik spadł z 2 piętra na bruk. 

Wezoraj o godzinie pierwszej p. p. na 
ul. Końskiej zaszedł tragiczny wypadek: 
Technik budowlany Feliks Makowski oglą- 
dające dach domu nr. 5 przy tejże ulicy 
poślizgnął się i straciwszy równowagę spadł 

z dachu dwupiętrowego budynku na bruk, 
odnosząc bardzo poważne uszkodzenia ciała. 
W stanie groźnym przewieziono Makowskie- 
go do szpitala żydowskiego. (€). 

  

KRONIKA 
Daiš: Agnieszki. 

Jutro: Wincentego. 

Wschód słońca g 7 m.30 

Zachód „ — к 15 m.31 

Spesirzežonis Zakładu Ketocroisgii U. 8. B 
w Wiinie z dnie 201 —19 2 zokt. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 777 

Tamperstura średnia + 2 C. 

& uajwyeza: - 2 € 

. najniższa: Ą- I? C. 

Opad w milimetrach: ślad. 

Wiatr przeważający: połudn.-zsch. 

Tendencja barom.: słaby spadek. 

Uwagi: mglisto, dźdża. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Sekcja Pośrednictwa Pracy Koła Me- 

dyków w Wilnie powiadamia, iż jest na- 

tychmiast do objęcia posada lekarza rejono- 

wego. Wymagane jest posiadanie prawa prak 

tyki lekarskiej. 

— Wieczór taneczny Koła Medyków u. 

S. B. Zarząd Koła Medyków U. S. B. uprzej- 

mie komunikuje, iż dnia 24 b. m. (niedzie- 

la) odbędzie się Wieczór Taneczny Medyków 

w salonach Ogniska Akademickiego (ul. Wiel 

ka 24). Wieczór ten zaszczycą swoją obec- 

nością członkowie Zjazdu Rady Delegatów 

Ogólnego Związku Akademickich  Towa- 

rzystw Medycznych ze wszystkich środowisk 

akademickich w Polsce. 

Początek o godz. 9-ej. 

Wstęp dla gości 2 zł., 

50 gr. dla członków Koła 

kaca + 

  

  

akademickie 1 zł. 
Medyków — 1 zł, 

Z POCZTY. 

® — Ruch  pocztowy na terenie Wilna. 

Podług opracowanej ostatnio statystyki ruca 

pocztowy na terenie Wilna, jak zresztą i w 

obrębie całej Dyrekcji wileńskiej w roku 1921 

zaznaczył się katastrofalnym . wprost spad: 

kiem dochodów. Stan ten spowodowany zo 

stał spadkiem obrotu przesyłek pocztowych 

wskutek podniesienia opłat oraz niedozwolo- 

ną a stwierdzoną konkurencją ze strony osób 

trzecich, organizacyj i biur, trudniących się 

potajemnym przewozem przesyłek  poczto- 

wych z pominięciem poczty. 

W związku z tem prezes Wileńskiej Dy- 

rekcji Poczt i Tedegrafów wydał do podwład 

nego personelu okólnik wskazując na środki 

walki i jej konieczność. 
W miesiącu ubiegłym ruch pocztowy na 

terenie m. Wilna wyraził się w cyfrach na- 
stępujących: nadano w Winie przesyłek li- 
stowych  1.081.219, przesyłek poleconych 
38.500, listów wartościowych 1797, wpłat na 

PKO dokonano 13.677, na sumę 4.348.449 zł.,* 

czasopism nadano 514.271, telegramów 7800, 
rozmów telefonicznych międzymiastowych i 

międzynarodowych przeprowadzono 9226. 

W tym samym czasie nadeszło do Wilna: 
przesyłek listowych 965.617, presyłek poleco- 
nych 97.502, listów wartościowych 5910, 
wpłat na PKO dokonano 6745 na sumę 

849.900 zł., czasopism nadeszło 55.526, te- 

legramów 7792, rozmów telefonicznych miej. 
scowych przeprowadzono 1.774.276. || 

Wyżej wyszczególniony obrót. przyniósł 

Dyrekcji Pocztowej zysk w wysokości 225.984 

złotych. | 

— Rozwój sieci telefonicznej w Wilnie. 
W chwili obecnej Wilno liczy 1800 abonen- 
tów telefonicznych, z miesiąca jednak na mie- 

siąc liczba abonentów stale wzrasta. W zwią- 
zku z tem Wil. Dyr. P. i T. przeprowadziła 

rozbudowę miejscowej centrali, obliczając ją 
obecnie na 3000 numerów. Mając na wzgę- 
dzie sprawne i dobre funkcjonowanie tele- 
donów prowadzone są obecnie roboty nad 
zmianą sieci powietrznej na podziemną-kablo- 

` 

wą. W tym kierunku dokonano juž b. wiele, 
gdyż przełączono już całą ulicę Mickiewicza, 
gdzie znikły słupy telefoniczne oraz część 
Tatarskiej i kilka innych ulic. Ostateczną re- 

alizację programu Dyrekcja spodziewa się 
osiągnąć z wiosną r. b. 

— Linja międzymiastowa Wilno— Woł- 
kowysk uzyskała nowe przewody telefoni- 
czne. Dzięki przeprowadzonej inwestycji 
linja telefoniczna na szlaku Wilno—Wołko- 
wysk zaopatrzona została w nowe przewody 
telefoniczne, co znacznie podniosło spraw- 
ność funkcjonowania tej linji. 

GOSPODARCZA. 
— Wysyłanie nakazów na podatek loka- 

łowy. Wydział podatkowy Magistratu m. 
Wilna w najbliższych dniąch przystąpi do 
rozsyłania nakazów płatniczych na podatek 
lokałowy za pierwszy kwartał. 

Podatek ten, w stosunku do roku ubieg 

łego, ogólnie biorąc, zwiększony został o 8 

procent. 
— Termin ezwartej zaliczki przesunięty. 

W związku z wejściem w życie noweli do 
ustawy o podatku przemysłowym, nastąpiło 
przesunięcie terminu płatności zaliczek kwar- 
talnych, do których uiszczenia obowiązani są 
płatnicy nie prowadzący prawidłowych ksiąg 

handlowych. Zgodnie z powyższem obecnie 
ustalono następujące terminy płatności załi- 
czek: I rata 15 lipca, druga rata do dnia 1» 
września, trzecia rata — do dnia 15 listopada 
czwarta rata — do dnia 15 marca następnego 

roku. W ten sposób termin płatności czwar- 

tej zaliczki za rok 1931, który z mocy ustawy 

z 15 lipca 1926 roku przypada na dzień 13 

stycznia 1932 r. został obecnie przesunięty 

na dzień 15 marca r. b., co dlą płątników 

stanowi poważną ulgę. > . 

> Kurs hodowli dnzijy, Związek hodow- 
Wi ców drobiu ziemi leńskiej organizuje w 

lutym b. r. tygodniowy kurs hodowli drobiu 
w Wilnie dla hodowców drobiu i miłośników 
drobiarstwa. W programie kursu: wychów, 
żywienie, pielęgnacja drobiu, walka z choro- 
bami drobiu, sztuczne lęgi i t. p. W wykła- 
dach przyjmują udział wybitni fachowcy. 

Zapisy na kurs przyjmuje kancelarja Wi- 
leńskiego Towarzystwa Organizacyj i Kółek 
Rolniczych w godzinach urzędowych do dnia 
5 lutego b. r. Opłata za kurs wyniesie zł. 8 
da osób nienależących dę Związku. Człon- 
kowie, którzy opłacili składkę za rok 1032 
są wolni od opłat za kurs. Zgłoszenia na kurs 
osobiście lub przez pocztę z podaniem miejsca 

        

„zamieszkania należy składać do dnia 5-go 
lutego b. r., uiszczając jednocześnić opłatę 
za kurs. 

Dokładny termin kursu i miejsce zostaną 

podane w osobnych ogłoszeniach i komuni- 
katach radjowych. 

— Podwyższenie podatku  lokalowego. 
W! związku z wejściem w życie noweli do 
ustawy o podatku lokałowym podatek od 
mieszkania 3-pokojowego z kuchnią z 
podeyžsronS z- dotychczasowych 8 procent 

lo 12, 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— [Interwencja Związku  Lokatorów u 

Prezydenta Folejewskiego. We środę dnia 
13 bm. pan prezydent miasta Folejewski 
przyjął delegację Związku Lokatorów w 
składzie prezesa i sekretarza Zarządu Zw. 
pp. Efroima Brodzkiego i Bronisława Jurka 
nisa. Delegacja przedstawiła p. prezydento 
wi postulaty Związku Lokatorów w kwestji 
usprawnienia Urzędu Rozjemczego do spraw. 
najmu lokałi w Wilnie. Pomiędzy innemi 
delegacja wskazała na to, że skład Urzędu 
wymaga zmiany, zwłaszcza jeśli "chodzi 
o ławników, mianowanych jeszcze w 1924 
roku z pośród lokatorów, których liczba zo- 
stała zredukowana niemal do połowy, wsku- 
tek czy to Śmierci lub ciężkiej choroby, 
czy to i przyczyn, ustawowo przewi 
dzianych. urząd Urzędu
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Rozjemczego jako urząd przedstawiciela łu- 
dowego jest z istoty swej i w myśl intencyj 
ustawodawcy urzędem okresowym i nie mo- 
że być ani dożywotnim, ani nieodwołalnym. 
Delegacja złożyła na ręce p. prezydenta ob- 
szerniejszy memorjał teoretycznie uzasad- 
niający postulaty Związku Lokatorów. P. 
prezydent przyjęty memorjał przesłał do 
zaopinjowania Wydziałowi prawnemu Ma- 
gistratu. 

. ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Klub Włóczęgów. W; piątek dnia 22-go 

b. m. w lokalu przy ul. Przyjazd 12, odbędzie 
się 60-te Zebranie Klubu Włóczęgów Senjo- 
rów. Początek o godz. 19 dla członków, a o 
godz. 20 dla stałych i zaproszonych gości. 
Na porządku dziennym ref. p. Redaktora K. 
Okulicza p. t. „Moje wrażenia z Litwy". 

Prócz tego odbędzie się w godzinach mię- 
dzy 19 a 20 zakończenie rozpoczętej dyskusji 
na poprzedniem zebraniu. 

— Ze Stowarzyszenia Kupców i Przemy- 
słoweów Chrześcijan w Wiłnie. W niedzielę 
dnia 31 stycznia b. r. odbędzie się w lokalu 
Stowarzyszenia (Bakszta 11) o godzinie 4-е) 
po poł. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
członków. Pozrądek dzienny obejmuje spra- 
wy następujące: 1) Sprawa dalszego utrzy- 
mywania przez Stowarzyszenie Szkół Han- 
dlowych. 2) Sprawa ożywienia handlu. 3) Wol 
ne wnioski, 

O ile Zebranie z braku quorum nie doj- 
dzie do skutku, odbędzie się w drugim termi- 
nie tegoż dnia o godz. 5-ej po poł. 

= Miesięczne zebranie członków Wileń- 
skiego Towarzystwa Pszczelniczego odbędzie 
się w dniu 22-go b. m. o godz. 17-ej w lo- 
kalu Wileńskiego T-wa Organizacyj i Kółek 
Rolniczych. Wilno — Sierakowskiego 4. Na 
powyższem zebraniu zostanie wygłoszony 
referat na temat: „Nowsze zdobycze w dzie- 
dzinie hodowli pszczół* oraz będzie oma- 
wiana sprawa przydziału bezakcyzowego cu- 
kru dla podkarmiania pszczół. 

— Wileńskie Towarzystwo Ginekologiez 
ne. Zarząd Wileńskiego Towarzystwa Gine- 
kologicznego podaje do wiadomości, iż w 
dniu 21 bm. o godzinie 20-ej w lokalu Kli 
niki Położniczo -Ginekołogicznej U. S. B. 
(ul. Boguslawska 3jodbędzie się walne i nau- 
kowe Posiedzenie Towarzystwa Ginekologicz 
nego z sastępującym porządkiem dziennym: 

1. Doroczne i Walne Zebranie Wil. Tow. 
Ginekologicznego. 

2. Prof. Jakowicki — ,„ Powikłany przy 
padek gruźlicy narządów rodnych". 

3. Prof. Jakowicki — „Przypadek cięcia 
cesarskiego metodą Protesa*. 

— Oddział Wileński Polskiego T-wa Ta- 
trzańskiego. Na zebraniu, które odbędzie się 
w piątek 22 bm. o godz. 8 wiecz. w lokalu 
Seminarjum filozoficznego Uniwersytetu, dr. 
Jan Kruszyński wygłosi pogadankę ilustro- 
waną własnemi zdjęciami fotograficznemi p. 
t. „Wrażenia z wycieczki letniej 1931 r. 
(Pieniny — Liptów — Orawa)". Wstęp dla 
członków bezpłatny, goście płacą 1 zł. 

— Zebranie dyskusyjne Związku Pracy 
Obywatelskiej Kobiet, na którem p. Stubie- 
do — instruktor Wydziału Oświaty Poza- 
szkolnej przy Kuratorjum Szkolnem wygło- 
Si referat p. t. „Organizacja prac bibljote- 
karskich na terenie Wileńszczyzny”, odbę- 
dzie się w czwartek dnia 21 stycznia r. b. o 
godz. 7-ej wieczorem w lokalu Związku przy 
ul. Jagiellońskiej Nr. 3 /5 m. 3. 

Wstęp dla członkiń bezpłatny, dla gości 
30 gr. 

Imienne zaproszenia rozsyłane nie będą. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 
— Zatarg w fabryce papieru w Kuczku- 

ryszkach. Jak się dowiadujemy, w fabryce 
papieru w Kuczkuryszkach powstał zatarg 
między robotnikami a zarządem fabryki na 
tle projektowanej przez Zarząd fabryki zni- 
żki płac robotniczych. Na tle zatargu wyłt- 
nia się groźba strajku. 

RÓŻNE. 
— Nie wolno bić umysłowo chorych. U- 

rząd Wojewódzki w Wilnie otrzymał okólnik 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w spra- 
wie bicia umysłowo chorych w szpitalach. 
Okólnik poleca jak najostrzej występować 
przeciwko służbie szpitalnej pozwalającej so- 
bie na bicie umysłowo chorych. Lekarze obo- 
wiązani będą w kaźdym wypadku stwierdze- 
nia sińców na ciełe chorego sprawdzić ich 
pochodzenie i zawiadomić o powyższem wła- 
dze nadzorcze. 2 

  

Ka Miejskie 

Pozatem skargi chorych muszą być bada- 
ne, gdyż w każdej skardze jest zawsze pewna 
doza prawdy. Lekarze, którzy nie będą mel- 
dować o takich wypadkach, oddawani być 
mają pod sąd dyscyplinarny zrzeszenia lekar. 
skiego, do którego należą. 

— Lustracja sal tanecznych. Władze ad- 
ministracyjne przystąpiły do szczegółowej lu 
stracji wszystkich sal tanecznych na terenie 
miasta. Celem lustracji jest stwierdzenie czy 
stan ich nadaje się do przedłużenia kon- 
cesji. 

ZABAWY, 
— XIII Bal ogółnoakademieki. Jeżeli pra- 

gniesz przyjść z pomocą młodzieży akade- 
mickiej U. 5. В. i chcesz wesoło spędzić 
czas — przyjdź na XIII Bal Ogėlnoakade- 
micki w dniu 1-go lutego 1932 roku w Sa- 
łonach Oficerskiego Kasyna Garnizonowego. 

NADESŁANE. 
— W teatrze świetlnym „Pan* wyświetla 

ny jest obecnie z niebywałem powodzeniem 
dźwiękowy film mówiony w języku polskim 
pod tytułem „Afryka mówi*. я 

Ze wzgłędu na wysoką wartość naukową 
tego filmu radzimy „wszystkim szkołom by 
spowodowały obejrzenie tego niezwykłego o- 
brazu przez młodzież szkolną. 

Z przyjemnością dowiadujemy się że Dy- 
rekcja teatru świetlnego „Pan* wyświetla 
ten naukowy film grupom szkolnym w godzi- 
nach porannych według cen znižonych. 

TEATR I MUZYKA 
— „Panna Malieczewska* — premjera w 

Teatrze na Pohulance. Dziś, w czwartek 
dnia 21 stycznia o godz. 8-ej w., Teatr nasz 
oddaje hołd znakomitej autorce polskiej Ga- 
brjeli Zapolskiej w 19-tą rocznicę śmierzi. 

Dzisiejsza premjera _ „Panna Maliczew- 
ska“ naležy do cenniejszych utworów autor- 
ki. Niewątpliwie kulturalne Wilno w ucz- 
czeniu G. Zapolskiej nie pozostanie oboję- 
tne, dając tem wyraz swej pamięci o au- 
torce niepospolitego talentu. Teatr nasz pra- 
gnąc widowiska „Panny Maliczewskiej" udo- 
stępnić dla mas najszerzsych, wyjątkowo 
przedstawienia tej sztuki daje po cenach o 
50 proc niższych od normalnych 

— „Hulla di Bulla“ ® Teatrze Lutnia. 
Dziš w czwartek, dnia 21 stycznia br. o godz. 
8-ej w., świetna, pełna humoru farsa „Hulla 

    

di Buula*. Do ogólnej akcji autorzy wpletli . 
w sposób przezabawny, szereg nieporozumień 
pomidzy afganistańskimi dygnitarzami, a 
statystami filmowymi wszystko zaś sku- 
pia się około wschodniego władcy, kt5- 
rego statyści w końcu ratują z przykrej o- 
presji. Zawrotne tempo sztuki, niezwykła 

intryga, szereg przekomicznych sytuacyj, do- 
skonała oprawa sceniczna — wszystko to 
składa się iż sztukę tę oglądać można kil- 
ka racy z równie wielkiem  zainteresowa- 
niem. 

Jutro, w piątek dni. 22-go stycznia o godz. 
lej w., Świetna farsa „Hulla do Bulla*. 

— Występy Warszawskiej Operetki „No- 
wości* w Wilnie. Operetka „Czar wałca, — 
w Teatrze na Pohulanee. Całkowity zespół 
Warszawskiego Teatru „Nowości* wystąpi 
w Teatrze na Pohulance, w piątek dn. 22-go 
sobotę 23-go i niedzielę 24-go stycznia br.-— 
w efektownej i nadwyraz melodyjnej ope- 
retce Oskara Straussa „Czar walca”, która 
cieszyła się w Warszawie ołbrzymiem po- 
wodzeniem. Obsadę ról główniejszych sta- 
nowią: pełna wdzięku artystka opery war- 
szawskiej Tola Mankiewiczówna,  Rawicz- 
Sowilska, Radwanówna, Taszczykówna, Dem 
bowski, Horski, Redo, Szczawiński, Miller, 
Ostrowski i inni. Przy pulpicie dyr. Mieczy- 
sław. Kochanowski. Bilety na wszystkie wy- 
stępy operetki warszawskiej są do nabycia 
w kasie Teatru Lutnia od 11—9-cj w. Za- 
powiedź występów najlepszego w Polsce ze- 
społu operetkowego wywołała w Wilnie za- 
interesowanie wśród publiczności. 

NIEDZIELNE POPOŁUDNIÓWKI. 

— Rewja Syłwestrowa — na Pohulanee, 
W niedzielę dnia 24-go I. br. o godz. 4-ej 
PP. ostatni raz jako popołudniówka po ce- 
nach zniżonych — wesoła rewja Sylwestro- 
wa, ciesząca się niebywałem powodzeniem. 
Jest to ostatnie przedstawienie Rewji na 
Pohulance, 

— „Królewna Śnieżka* — w Teatrze Lu- 
tnia. W! niedzielę dn. 24-go bm. o godz 12-ej 
w poł. dzieci ujrzą nowu cudną baśń fan- 

  

  

Qd poniedzłałku 18 b. m. 

K UR. JE R 

tastyczną „Krėlewnę Šmiežkę“, opisującą ba- 
jeczne czasy dawno minionych wieków. 

Ceny znižone, 
— Operetka „Królowa noey* w Teatrze 

Lutnia. W. niedzielę dnia 24-go b. m. o 
godz. 4-ej pp. ukaże się jedyny raz jako 
popołudniówka arcywesoła operetka „Kró- 
lowa nocy". Bilety już do nabycia w kasie 
Teatru Lutnia. 

— Belgijskie Trio nadworne w Wilnie. 
Niezrównany belgijski zespół kameralny wy- 
stąpi w Wilnie raz jeden tylko w sali kon- 
serwatorjum muzycznego w piątek 29 stycz- 
nia. 

Zespół ten o sławie wszechświatowej po- 
zostaje pod protektoratem fundacji muzycz- 
nej królowej Elżbiety w Brukseli. 

Program zawiera kompozycje: Francka, 
Brahmsa i Ravela. 

Bilety już nabywać można w biurze po- 
dróży „Orbis*. 

— Recital pieśni K. Protasewicza. Po 
studjach wokalnych w Medjołanie, wystąpi 
w Wilnie w sali konserwatorjum, obdarzony 
niezwykle pięknym głosem wybitny śpiewak 
Zygmunt Protasewicz. 

Koncert ten, o nadwyraz interesującym 
programie odbędzie się w niedzielę 7 liite<» 
go b. r. 

Bilety już nabywać można w biurze po- 
dróży „Orbis*, 

RADJO 
CZWARTEK, DNIA 21 STYCZNIA 1932 R. 

11.58: Sygnał czasu. 12.00: Kom. meteor. 
12.15: Odczyt. 12.35: Poranek szkolny. 15.00: 
Program dzienny. 15.05: Komunikaty. я 
„Wśród książek* — pogadanka. 15. Au- 
dycja dla dzieci. 16.20: Lekcja francuskiego. 
16.40: Codzienny odcinek powieściowy 16.50: 
Dawna muzyka z płyt. 17.10: „„Djałog o stru- 
sich piórach". 17.35: Koncert z Katowic. 
18.50: Kom. Tow. gimn. „Sokół*. 19.00: 
„Skrzynka pocztowa Nr. 185“. 19.20: Nowo- 
Ści teatralne. 19.35: Program na piątek i 
rozmaitości. 19.45: Pras. dzien. radjowy. 
20.00: „W muzeum kolejowem“ — feljeton. 
20.15: Muzyka lekka. 21.25: Audycja literac- 
ka 22.10: Pieśni z powstania styczniowego. 
22.35: Kom. i muz. taneczna. 23.00: Spacer 
detektorowy po Europie. 

PIĄTEK, dnia 22 stycznia 1932 r. 

11.58: Sygnał czasu. 14.10: Progr. dzien- 
ny. 14.15: Muzyka z płyt. 15.15: Kom. 15.25: 
„Powstanie styczniowe w powieści połskie 
— odczyt. 15.45: Audycja dla chorych.16.20: 
Odczyt. 16.40: Codzienny odcinek powieści: 
wy. 16.50: Lekcja angielskiego. 17.10: i 
mark a Polska w r. 1863" — odczyt. 17 
Koncert Popularny. 18.30: Kom. LOPP. 
19.00: Polakom na Kowieńszczyźnie. 19.1 
„Przegląd prasy rolniczej krajowej i zagre 
nicznej”. 19.25: „Kłopoty Oszmiańczuka* — 
feljeton. 19.40: Progr. na sobotę. 19.45: Pras 
dzien. radj. 20.00: Pogad. i koncert symfo- 
niczny z Filharm. 22.40: Kom. i muzyka ta- 
neczna. 23.00: Audycja w związku z roczni- 
cą powstania styczniowego: i 
— Stefana Żeromskiego. 23.30: Muzyka ta- 
neczna z płyt. 

NOWINKI RADJOWE. 
DZISIEJSZY PORANEK SYMFONICZNY 

Dnia 21 b m. w czwartek o godz. 12,35 
w poranku symfonicznym (szkołnym) tran- 
smitowanym z Fiłharmonji Warszawskiej 
batutę dzierży młody dyrygent p. Anatol 
Zarubin. W| programie — utwory rosyjskie. 
Solistami są panie: Marwidówna i Czecho- 
wiczówna, które odśpiewają trzy duety, oraz 
skrzypek prof. Wacław Kochański: Canzo- 
netta z koncertu Czajkowskiego i mniejsze 
utwory skrzypcowe. 

SPORT 
W PRZEDDZIEŃ SPOTKANIA PIĘŚCIAR- 

SKIEGO WARSZAWA — WILNO. 

W związku z olbrzymiem zainteresowa- 
niem, jakie wzbudził zapowiedziany na naj- 
bliższą niedzielę występ Polonji, pięściarskie. 
go mistrza Warszawy, poniżej podajemy ze 
stawienie obu reprezentacyj z wyszczególnie- 
niem karjery sportowej zawodników, biorą- 
cych udział w tym meczu. 

Waga musza: (P) Pasturczak, łat 18, wal- 
czył 23 razy, wygrał 13, remisował 4, przegrał 
6 razy. Pokonał Urkiewicza (Makabi), Mi- 
chalskiego (BKS Katowice), Wyrzykiewicza 

   
   

  

   

    

     

  

     
  

  

    

  

   

Godz 4—6—8—10 

WA LEN SKT 

Z OSTATNIEJ CHWILI 
Rokowania Japońsko-angielskie 
w Sprawie kolei mukdeńsko-pekińskiej. 

MOSKWA. 20, I. (Pat). Donoszą, iż pomię 
dzy władzami japońskiemi a przedstawicie- 
lami finansistów angielskich toczą się obec- 
nie rokowania o uregulowanie sprawy kolei 
mukdeńsko-pektńskiej, w której kapitały an- 

  

gielskie są poważnie zaangażowane. Angija 
nie zamierza jakoby bronić ehińskich praw 
suwerennych na kołei mukdeńsko-pekińs- 
kiej, lecz pragnie jedynie zapewnić wkłady 
swych obywateli. 

Afera czy wynalazek? 
Dunikowski odmawia dokonania próby w obecności 

tylko ekspertów. 
PARYŻ. 20. I. (Pat). Wczoraj inż. Duni- 

kowski miał przeprowadzić w obecności sę- 
dziege swe doświadczenie. Należy zaznaczyć 
że doświadezenie miało wskazać tylko re- 
zultat, a nie tajemnieę wydebywania złota. 

W próbie tej mieli wziąć uział rzeczo- 
znawcy. Dunikowski oświadczył, iż doświad 
czenie wykona tylko w obeeności adwoka- 
tów. Po oznajmieniu mu, iż eksperci sprzeci 
wiają się obeeności adwokatów, inž. Duni- 
kowski odmówił wykonania próby. Sędzia 

zagroził wówczas zastosowaniem aresztu о- 
dosobnionego. Dunikowski zarządzenie Sę- 
dziego przyjął i został odprawiony zpewro- 
tem do więzienia, 

Rzeczoznawcy postanowili wykonać de- 
Świadczenie sami bez Dunikowskiego, ten 
jednakże, przewidując taki * obrót, usunął 
potajemnie ampułkę magnetyczną swego wy- 
nalazku, uniemożliwiając tem odbycie pró- 
by. Obrońcy Dunikowskiego złożyłi protest 
przeciwko zarządzeniom sędziego. 

  

Od Wydawnictwa. 
Do dzisiejszego numeru „Kurjera Wileńskiego" 

tytułem premjum „Kalendarz—- Almanach" 
dołączamy 

na rok 1932 tym na- 
szym prenumeratorom zamiejscowym, którzy, zgodnie z treścią 
naszych ogłoszeń, wpłacili na konto w PK.O. Nr.80.750 zł. 2.— 

  

i Rogalskiego (Warta), ostatnio przegrał z 
Weinhołdem (Berlin), remis z Wieczorkiem 
(CWS|, stary reprezentant Werszawy. 

(W) Bagiński lat 18, walczył 6 razy, wy- 
grał 5, wszystkie przez KO, przegrał 1 £ Wy- 
rzykiewiczem (Poznań). 

Waga kogucia: (P) Kazimierski Leon lat 
22, walczył 41 razy, wygrał 35, przegrał 5, 
remis 1, reprezentant Polski. 4-krotny mistrz 
Warszawy, zwycięzca turnieju w Oslo, poko- 
nał Rodhego (Berlin), Schaplera (Berlin), Mo- 

czkę, Luchnenslosena — mistrza Norwegji 
Zadroblika — mistrza Czechosłowacji, Bala 
—mistrza Rzeszy. 

(W) Krzeczkowski lat 18, młody zawodnik 
po raz pierwszy w reprezentacji Wilna. 

Waga piórkowa: (P) Goss Józef lat 21, 
reprezentant Polski, zwycięzca turnieju w 
Oslo, walczył 35 razy, wygrał 20, w tem 7 
przez KO, pokonał Forlańskiego, Menzika 
(Brno), ostatnio zremisował z Rudzkim mi- 
strzem Polski. : 

(W) Lukmin lat 22, niejednokrotny repre- 
zentant Wilna, stary i rutynowany bokser. 

Waga lekka: (P) Damski Ryszard lat 19, 
mistrz 1-go kroku bokserskiego, bardzo dobry 
technik, walczył 10 razy, wygrał 6, remis 2, 
ostatnio zremisował z Witkowskim mistrzem 
Pomorza. 

(W) Matiukow lat 17, reprezentant Wil. 
na, młody, lecz o silnym ciosie zawodnik. 

Waga półśrednia: (P) „Andy“ lat 18, za- 
wodnik o bardzo silnym ciosie, walczył 11 
razy, wygrał 7 w tem 6 przez Ko, zdobył 
nagrodę za najpiękniejszy Ko. 

(W) Pilnik lat 18, bardzo agresywny i 
ambitny, faworyt publiczności wileńskiej, sta- 
ły reprezentant Wilna. 

Waga średnia: (P) Mroczkowski Jan łat 

20, walczył 7 razy, wygrał 5, uległ nieznacz- 
nie Majchrzyckiemu, bardzo ambitny i wv- 
trzymały. 

(W) Wojtkiewicz Jerzy lat 20, stały re- 
prezentant Wilna, dobrze znany publiczności 
wileńskiej, obecnie w bardzo dobrej formie. 

Waga ciężka: (P) Mizerski Klemens lat 20, 
3-krotny mistrz Warszawy, reprezentant Pol- 
ski, zawodnik o fenomenalnym ciosie, wal- 
czył 42 razy, wygrał 34, w tem 14 przez KO. 
remis. 3, przegrał 5. Ostatnio zremisował z 
Wiśniewskim mistrzem Polski. 

(W) Lubart lat 22, zawodnik młody, do- 

brze przygotowany do spotkania z jednym 
z najtrudniejszych przeciwników. 

   

  

  

    

Oałoszenie. 

Sprawą o wypadek 
samochodowy. 

W* sądzie okręgowym w Warszawie о4- 
była się sprawa z powództwa p. Hanki Or- 
donówny (Marji Tyszkiewiczowej) przeciwko 
wydziałowi powiatowemu sejmiku warszaw- 
skiego o 84.000 złotych odszkodowania za 
straty, jakie p. Ordonówna poniosła w zwią- 
zku z wypadkiem samochodowym na szosie 
Wfarszawa— Wilanów. Straty obejmują zwrot 
kosztów leczenia i utracone zarobki w o- 
kresie półtoramiesięcznym 

Na rozprawie rzecznicy pozwanego wy- 
działu powiatowego apl. adw. Wacław Du- 
finicz i Michał Machlis podnieśli zarzuty 
natury formalnej, twierdząc, że powództwo 
winno być bez rozpatrzenia umorzone, jako 
wytoczone wadliwie, gdyż wydział powiato- 
wy sejmiku warszawskiego odrębnej osobo- 
wości prawnej nie posiada, a jest tyłko or- 
ganem powiatowego związku komunalnego, 
względnie władzą administracyjną I-ej in- 
stancji. 

®° Sąd okręgowy ogłosił następnego dnia 
decyzję, mocą której zarzutów pozwanych 
nie uwzględnił, jednak na wniosek pełno- 
mocników strony pozwanej udzielił wydzia- 
łowi powiatowemu terminu dla zgłoszenia 
świadków, mających ustalić, że winnym 
spowodowania wypadku samochodowego jest 
szofer p. Fr. Jarossy'ego. Jan Płachta, a nie 
pracownicy powiatowego związku komunal- 
nego. (Iskra.) 

Rewolucja w Południowej 
Ameryce. 

Rewolucje w Południowej Ameryce ce- 
chuje obfitość uczestniczących w nich gene- 
rałów. Oto, co wydarzyło się podczas ostat- 
niej rewolucji w Boliwji: 

Generalissimus  Estaban de Tegucigalpa 
objął dowództwo nad.armją rewolucyjną, 
podczas gdy armję federalną prowadził ge- 
nerał Sanchez Popolobampa. Po stoczonej 
bitwie międzu obu armjami, z obozu gene- 

rała Tegucigalpa udaje się parlamentarjusz 
do kwatery generała Popolobampa. 

— Czego žądacie? —- pyta generał marsz. 
czące brwi — poddajecie się? 

— Nie, mój generale — odpawiada parla- 
mentarjusz. Chcieliśmy zaproponować wymia- 
nę naszych dwóch generałów na cześć puszek 
mleka skondensowanego. 
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inwalidzi wojenni w Polsce. 
Według ostatnich danych, ogólna liczba 

inwalidów wojennych na całym terenie Rze- 
czypospolitej wynosi obecnie 150.208 osób; 
ponadto 1.446 inwalidów polskich mieszk» 
poza granicami kraju. 

Z ogólnej liczby inwalidów największa 
ilość, mianowicie 29.948 osób, przypada na 
województwo poznańskie, najmniejsza zaś— 
1.558 na woj. połeskie, W Warszawie znaj- 
duje się 3.597 inwalidów. 

Inwalidzi narodowości polskiej w liczbie 
115.582 stanowią 76,9 proc. ogónej liczby in- 
walidów. Pozostałe 23,1 proc. stnowią mniej- 
szości, a mianowicie: Ukraińcy 23.590 osób. 
Żydzi 4.139, Białorusini 2.894, Niemcy 3.155, 
oraz 848 innych narodowości. 

Prawo _do zaopatrzenia ze skarbu państwa 
posiada 121.036 inwałidów. Liczba inwalidów 
wojennych którzy utracili =zdolność -d6 pracy 
w wysokości 95—100 proc, wynosi 1.68% 
osób, co stanowi 1,1 proc. ogólnej liczby in- 
walidów wojennych w Polsce. 

Czy wiecie, że .. 
— Lekarz amerykański. Poołe wynalazł 

jako metodę identyfikaeji, zamiast dakty- 
loskopijnych odbitek palców, roentgenow- 
skie zdjęcia nosa, który, jak twierdzi dr. 
Poole, nie jest podobny nawet u bliźniaków. 

— Najbardziej rozpowszechnionym na 
świecie kalendarzem jest wydawany przez 
rząd chiński w Pekinie kalendarz w 8 mil- 
jonach egzemplarzy. 

— 50 proc. dziatwy szkołnej w Los An- 
J. Ś. A.) nie widziało nigdy konia, ani 

y i zna te zwierzęta tylko z rysunków 
w podręcznikach szkołnych. 

— Ministrowie hiszpańscy żądni są lau- 
rów scenicznych, gdyż premjer hiszpański 
Azana wystawił w Barcelonie sztukę p. t. 
„Korona”, która zyskała uznanie publicznoś- 
ai 

NA WILENSKIM BRUKU 
ARESZTOWANIE ZAWODOWEGO ZLO- 

DZIEJA, 
W dniu wezorajszym aresztowany został 

międzynarodowy złodziej kieszonkowy Gry-- 
Hehes, przybyły do Wiłna na gościnne wystę 
py. Niebezpieczny złodziej poznany został: 
przez wywiadoweę w autobasie, gdzie go na- 
tyehmiast aresztowano. 

ARESZTOWANIE OSZUSTA. 
W dniu wczorajszym aresztowany został 

niebezpieczny oszust Kirjanow, którego о- 
sadzono w areszcie eentralnym do dyspozycji: 
władz sądowych. : 

UJĘCIE ZŁODZIEJASZKÓW. 

Policja zatrzymała Pawłukiewicza Stani- 
sława (Nadleśna 68), Jurewicza Władysła- 
wa (Trębacka 46), Jankowskiego Bolesława» 
(Kalwaryjska 65), Wójtowa Wiktora (Nad-. 
leśna 13) i Masina Franciszka (Kalwaryjska: 
37), którzy w dniu 14 grudnia ub. r. skra- 
dłi na szkodę Szapiro Izaaka przy ul. Kal- 
waryjskiej 1 butelki od piwa i wódki wart, 
200 zł. Skradziooe butelki zostały sprzedane- 
handlarzom starzyany, nazwisk i miejsca 
zamieszkania których zatrzymani nie mogą 
wskazać. 

        

   

+ 

PODRZUTEK. 

W korytarzu domu Nr. 14 przy ul. Ar- 
tyleryjskiej znaleziono podrzutka w wieku 
około 2 tygodni, przy którym była kartka z: 
napisem „Ochrzczone — na imię Wanda”. 
Podrzutka umieszczono w przytułku Dzie- 
ciątka Jezus. 

KRADZIEŻE, 

W. dniu 19 bm, Masewiczowej E. (Szka- 
plerna Nrł 101) skradziono z niezamkniętego 
mieszkania 5 metrów materjału na ubrańie- 
oraz serweta, łącznej wartości 15 zł. Usta- 
lono, że kradzieży dokonała Januszowa Ro- 
zalja bez stałego miejsca zamieszkania, któ- 
ra zbiegła. 

— Z niezamkniętego mieszkania domuw 
Nr. 16 przy ul. Wiłkomierskiej na szkodę: 
Wiercińskiej Anny skradziono  portmonet- 
kę skórzaną z zawartością 15 zł. Sprawdczy-- 
ni kradzieży Żukowska Wanda, bez stałego» 
miejsca zamieszkania zbiegła. 

— W. dniu 19 bm. na gorącym uczynku 
kradzieży roweru przy ul. Ostrobramskiej 
Nr. 9 na szkodę Wilczewskiego Janusza z0- 
stał zatrzymany Adamowicz Juljan (Wileń- 
ska 45). 

ODNADŻENE 
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CIENIE WIĘZIENIA 
W rolach głównych: Jane Nowak i słynny malec WIIII. Koncertowa orkiestra pod batutą M, Salnickiego 

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

DZIŚ! Największa sens. Amerykii Europy. a = Miłość smeknkškeke, йуе Perposkko Trage ja amery ańska 
Najnow. arcydz. twórcy „X-27"* i „Marocco*. : 

na tle słynnej powieści T. Dreizera. W rol. Syria Sidney EE Phiips Holmes 
głównych bobaterka obrazu „Ulice Wielk.“ 

Nowość I R AD JO NOWOŚĆ! 

Dość siedzieć ze słuchawkami na głowiel 
Każdy może słuchać radjo na głośnik. 

KURSY RADJOTECHNICZNE 5-miesięczne 
dla amatorów i pracowników przemysłu ra- 
djotechnicznego otwiera z dniem | lutego 
b. r. Towarzystwo Kursów Technicznych 
w Wilnie. Zajęcia teoretyczne będą połą- 
czone z zajęciami warsztatowemi (budowa 
aparatów) oraz w doświadczalni. Podania 
przyjmuje i informacyj udziela kancelarja 

SALA MIEJSKA 

m. Gcwobramska 5.    Oryginalna maść 
(z kogutkiem) 

„MROZOL“ 
leczy i goi ranki po- 
wstale od odmroženi; 

  

Bźwięk. Kino-Teatr 

HELIOS 
Polecamy aparaty kryształkowe wraz ze wzmac- 
niaczem, zasilanym z sieci oświetleniowej. 
Czysty i silny odbiór. Łatwa obsługa. Aparaty 
te nadają się do szkół, kasyn, świetlic, szpitali, 

restauracyj, kawiarni i do domu. Ceny niskie. 

  

Sprzedają apteki 
i składy apteczne 

  

  

  

  

Wileńska 38, tel. 9-26 | NAD PROGRAM Dodatki dzwiękowe. Na | seans ceny zniżone. Seansy o g. 4, 6, Bi10,15 w niedz. od g.2-ej. K 3 Wilno; nl: Holend ia 12, h : ż 722755, 

вна К DZIŚ! w aoydziie | Państw. Szkolę Technicznej) « godz. (7-19. | || Wileńska Pomoc Szkolna E 
rowem Ulubieńcy Publiczności Emil Jannin gs: 0! ga Czechow a 1 dzwiskowėm Wlino, Wliefiska 38. Tel. 941. M Odsłąpienia 

reż. E. Pommera a a Hollywood U LUBIENIEC BOGÓW о. obwieszczenie. aaa Opol 
na dogodnych warun- 
kach z mieszkaniem. . 
Dowiedzieć się w ad- 
ministracji „Kurjera 

Wileńskiego” 

OKAZYJNIE 
palta, futra, ubrania, obu-- 

wie, pianina i wiele in- 

nych pozostałych z licy-- 

Giekisu. 22, tel. 13-28 Na | seans ceny zniżone. Seansy o 4, 6, 8 i 10,15 w niedzielę od g. 2-ej 

DZIŚ! 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wiłnie, rewiru Il, 

z siedzibą w Wilnie, przy ul. Zakretowej Nr. 7, 
zgodnie z art, 1030 U. P. C. podaje do wiadomości 
publicznej, że w dniu 3 lutego 1932 r., o godzinie 
10-ej rano w Wilnie, przy ulicy Moniuszki 6—8, odbę- 
dzie się sprzedaż z licytacji, należącego do Jana Ordy, 
majątku ruchomego, składającego się z umeblowania, 
fortepianu i innych ruchomości, oszacowanego na su- 
mę zł. 540. 
1954/V1 

  "PROSZEK 
Slynny 100'/ film špiewno-džwiekowy p. t. DZIŚ! „KOGU 

BOMBY 
D MONTE CARLO 

Wspaniała operetka o przepięknej muzyce. W rolach główn.: Sari Maritza 
i Hans Albers. Przepych wystawy! Tańce! Muzyka! Śpiew! 

NAD PROGRAM: DODATKI DŹWIĘKOWE. 
* Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10'15. 

przewyższa wszelkie oczekiwa- Afryka mówi 5 92 
Fauna i flora dżungli Afryki czylii 

Dla młodzieży dozwolone. 

  

  

OSTRZEŻENIE./azv «uowię wateży | 
AKCENTOWAĆ J WYRAŹNIE ŻĄDAĆ TYLKO — В 
ORYGINALNYCH PROSZKÓW Z.KOGUTKIEM" 
GĄSECKIEGO, ZNANYCH OD ŁAT TRZYDZIESTU 
* WYSTRZEGAĆ SIĘ NAŚLADOWNIETW,UPOR" 
CZYWIE POLECANYCH, W PODOBNEM DO 

NASZEGO OPAKOWANIU. 

Dźwiękowa Kino 

_ CGJINO NA 
«s Wielka 47, tel. 15-41 

Komornik Sądowy H. Lisowski. 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 6-go rewiru 

W. Cichoń, zam. w Wilnie, Góra Boufałowa 19, na | gam 
zasadzie art. 1030 U. P. C ogłasza, że w + SAS 
stycznia 1932 roku o godz 10 rano w maj. Prudzisz- 
ZEG, gm. rudomińskiej, odbędzie się sprzedaż z prze- Dr. SZYRWINDT 
targu publicznego ruchomości, należących do Izydora choroby wenerycznne, 
Słyczko i składających się ze żniwiarki, kosiarki, kul- skórne i moczopłciowe 

Wielka 19, 
od godz. 9—1 i 3—7 

tywatora, 6 uli, 14 kaczek i 5 gęsi, oszacowanych na 

Dr. S, Lewande 

sumę ILI0 zł, 
1955/VI 

choroby nosa,uszu i gardła 
ul. Gdańska 1—7 

  

tacji rzeczy sprzedaje: 

tanio Lombard, ul. Bi-- 
skupia 4, tel. 14-10 (od 9 

do 2 pp. i od 5 do 7 w.) 

  

  

gub. książkę wojsk.wyd. 
przez P.K.U Lida na 

imię Bruk Lejba, rocznik: 
1905, unieważnia się. 

10035 

' Akuszerka 
Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Zamkową 3, m. 3 
tamże gabinet kosmetycz: a 2 
ny, usuwa zmarszczki, bro- й i II KURJER WILEŃSKI Bi Ka L 323 H Spółka z ogr. odpow. 

| DRUKARNIA 

Na |-szy seans ceny zniżone. 
  

100% dźwięk. mówiony po polsku. Przepiękne arcydzieło, które 
Po raz pierwszy gigantyczny film dźwię- 
kowy — polska wersja dźwiękowa 
dzieje się na obszarach „Czarnego lądu” od Atlantyku do Indyjskiego ocenu. 

przemówiła w tym filmie. Cudo-technika Zadziwiające momenty! Napięciel 

NAD PROGRAM: Najnowsze atrakcje dźwiękowe. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10:30 

Komornik sądowy Wł. Cichoń.   
  

Do wynajęcia: |) Lokal 
nadający się na masarnię, 

tamże piwnica i lodownia, 2) Piwiarnia z mieszkaniem, 

> B2więk. Kine-Taatr 

"PAN Dobry punkt!   

  

  

  

  

aj i Zawiadamiamy že Po: i naj- AFRYKA Mów 66 już wyświetla | 3) Stajnie maaac ce RSS PMS EE kesto idż aka Mochanik TadjOWY | INTROLIGATORNIA 

Wieika 42. kino-teatrze. Celem uriózliwienia kirba SZKOINEJ obejrzenia tego niebywale Siekawcgochkau. Ada ni APR RE ania mię REAR i 66 y P y. £ będziemy poranki po cenach znižonych. Uprasza się o wcześniejsze zgłoszenia. > Akuszerka d Ij MRBSGŁ i ” 
Dyrekcja Kino-Teatru „PAN“ "T cza (22—46. | Wilno, ów. Jetsk Br. 

       CENY WĘGLA ZNIŻONE! 
W związku 2 urządzeniem własnych składów 
połączonych torem kotejowym mam możność 

obniżenia cen 

WĘGLA i KOKSU; 

| 
| 
| 
| Maja Laknerowa 

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

DZIŚ i dni t Nadzwyczajny dramat erotyczno- Kino Kolejowa 1 dni nas 
miłosny w 10 aktach. Akcja dra- 

OGNISKO zz: - PIEŚŃ ŻYWIOŁÓW. zzz acz: 

    

i il "Džiela “ keiąžkowe, 

przyjmuje obstalunki į re- , urzędów, ty wie 

peracje pe cenach b. przy- į zytewe, proepakty, 

stępnych ul. Gimnazjal- zapreszenia, afisze 

na 4—6. Janiewicz P. ||| i wszelkiego rodza- 

    
   

   

  

      Pierwszorzędna obsedai Ciekawa treść! W rolach głównych piękny Gary Cooper, 
prześliczna Lupe Velez i znakomity Louls Wałhelm. Początek etansów o godz. 5 w niedzielę i święta 0/4 pp. 

NASTĘPNY PROGRAM: Żegnaj Mascoite + Liljaną Harwej i Igo Symem w roli głównej. 

  

      

  

Sobek dworca kolojew.) 
    

  

     
      

    

2 pierwszorzędnyeh kopałń Do sprzedania ok ju robety drukarskie * RE W ® в GORNOSLĄGKICE koncernu „„PROGRESS“ DKA ч į L WYKONYWA ie į Р S aus łub wydzierżawienia gub. świadectwo szkel- : й Dźwiękowe Kino DZIŠi Potężny P t a Ss k r Z d Į a Daje A Wekesie 6 roędaię bip atao M. DEU in ' Akiu Sa ne akojiczenia Vilod. | |" PURKTUALNIE 
przebój dźwiękowy 0 a: a. 2 wojaz światowej. Baudl.-Przemysł. LL, : mieszkandowejna Antoko- | dzialu Szkoły Powszech- — TANIO — 

        

nej Nr. 17 m. Wilna na | 
imię Longina Denko, u- 
nieważnia się. „10120 

lu, O waruukach dowie- 
dzieć się Zwierzyniec ul. 
Jesna 12 m. I 10928 

— Jagleliofska a, tel. 8-11 
bw o NIE Bat a własna-Kijowska 6, tel. 999 DE 

    

LUX 
= Biokiew. 11, tel. 15-61 

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

W rolach głównych: John Garrick i Nelen Chandler. Atak wielkiego cepelina na Londyn! Panika ludności! 
NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. — Dla młodzieży dozwalone. 

“- Początek seansów © godz. 4, т dnie świąteczne. © godz. 1-44. Ceny miejse od 40 gr. 
                 

  Drukarnia „Znicz*, Wiłno, ul. Ś-to Jańska 1, telefon 3-40. Biadaktoz odpowiedzialny. Witotd Kiszkia. 

   


