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Elita rządząca. 
Przewrót z grudnia 1926 r. w Li- 

twie nie był li tylko t. zw. rewolucją 

pałacową, w których zmieniają się 

ludzie na szczytach hierarchii, lecz nie 

zmieniają się istotne cechy polityki 

państwowej. 

Możnaby się z powodzeniem doszu- 

kiwać pewnych ciekawych - analogij 

pomiędzy majem 1926 r. w Polsce, a 

grudniem 1926 r. w Litwie, oraz po- 

między następstwami, jakie z tych 

dwóch przełomów wynikły. W obu 

wypadkach powrócili do władzy lu- 

dzie i grupy, które decydującą ode- 

grywały rałę w okresie tworzenia się 

obu państwowości, a następnie, po u- 

stabilizowaniu się sytuacji wewnę- 

trznej, w toku przesuwania się punktu 

ciężkości władzy na frakcje parłamen- 

tarne, od władzy odsunięte zostały. 

Przyczyny i metody tego powrotu są 

dość zbliżone, a i w późniejszym pro- 

cesie działania nowej władzy, oraz w 

jej niektórych zasadniczych celacn od- 

naleźćby można sporo cech współ- 

nych. Ale przedwczesnem, być może, 

byłoby przeprowadzanie szczegółowej 

analizy. nasuwających się analogij. 

Nie jest to zresztą celem niniejszego 

artykułu. 

Rezultat wyborów do sejmu Litwy 

na wiosnę 1926 r. dał przewagę koa- 

licji stronnictw lewicowych: socjal- 

łudowców i socjal - demokratów, z 

których ramienia Prezydentem Repu- 

bliki obrany został dr. Grinius. Za- 

rysował się kierunek polityki bardziej 

liberalnej w stosunku do mniejszości 

narodowych, a zarazem radykalno-le- 

wicowy w zakresie kwestyj gospo- 

darczych i socjalnych. Dała się odczuć 

silniejsza ingerencja wpływów komu- 

nistycznych z zewnątrz, wobec któ- 

rych rząd wzdragał się stosować Środ- 

ki bardziej stanowcze. Władza zaczę- 

ła wykazywać oznaki słabości, czemu 

sprzyjał chwiejny układ sił parlamen- 

tarnych. 

Przewrót wyszedł z nielicznej gru-* 

DY którzy potrafili 

ugruntować swoje wpływy wśród woj- 

ska i uczynić je narzędziem przewro- 

„tautininków*, 

tu. Było rzeczą jasną, że nie spotka 

się on z aktywnem przeciwdziałaniem 

sfer społecznych, o ile postawa woj- 

ska będzie jednolita, bowiem organi- 

zacja „strzelców* (szaulisi) nie jest 

połitycznie samodzielną. Stworzyć о- 

pór próbowali jedynie socjal-demo- 

kraci, lecz próba ich była zgóry skaza- 

na na niepowodzenie. Doktryna soc- 

jalistyczna w  nieuprzemysłowionej 

Litwie nie zapuściła głębszych korze- 

ni, a masowego ruchu jedyny większy 

ośrodek miejski — Kowno — ze zna- 

czną ilością robotniczej ludności pol- 

skiej, wyłonić, oczywiście, nie mógł. 

Tylko wielka nieznajomość  stosun- 

ków litewskich mogła wzbudzić tu 

i ówdzie przekonanie, że czynny opór 

socjal-demokratów (na który zresztą 

nie wszyscy przywódcy byli zdecydo- 

wani) posiada jakiekolwiek szanse. 

Zakończył się też on szybko, a ci któ- 

rzy zdołali ujść bezwzględnym repre- 

sjom rządu, emigrowali * zagranicę. 

Walkę podjęła bardziej aktywna i ide- 

owo bezkompromisowa część socjal- 

demokracji litewskiej. Pozostali na 

miejscu przywódcy weszli powoli we- 

spół z obalonymi ludowcami na dro- 

gę djalektycznej opozycji i faktycz- 

nego oportunizmu. — 

Dzisiaj polityczne znaczenie  po- 

siada w Litwie jedynie opozycja ka- 

tolicka. Nie znaczy to aby elita rzą- 

dząca nie była katolicką. Prezydent 

Smetona nawet w okresie konfliktów. 

z Watykanem i litewskiem duchowień 

stwem gorliwie uczęszcza na uroczys- 

tości kościelne i daje na nich dowody 

swej przynależności do Kościoła Kato- 

lickiego. Ale tautinincy toczą zdecydo- 

waną walkę z tendencjami polityczne- 

go katolicyzmu,  zmierzającemi do 

wprowadzenia pierwiastków i zasad 

konfesjonalnych do życia publiczne- 

go. Są oni zwołennikami zasady od- 

graniczenia i niezależności sfer dzia- 

łania Kościoła i Państwa, nie odrzu- 

cając zresztą współdziałania ich ze 

„sobą. Rozwijanej dziś w Litwie t. zw. 

Akcji Katolickiej nie należy identyfi- 

kować z chrześcijańską demokracją 

poprzedniego okresu. W kościelnych 

stosunkach .,krokszczionie*, w okresie 

sprawowania władzy w państwie wy- 

tworzyli stan rozpolitykowania i de- 

moralizacji, z którym z trudnością bo- 

rykał się w ostatnich latach swego 

życia wydelegowany w tym celu do 

Litwy b. biskup wileński ks. Matule- 

wicz. Obecnie cokolwiek przetrzepa- 

na chrześcijańska demokracja należy 

wprawdzie do obozu opozycji katolic- 

"kiej, ale jej dawni wodzowie nie gra- 

ją tam pierwszych skrzypiec. Wew- 

nątrz tego obozu nastąpiło pewne 

przełasowanie, a na czele akcji kato- 

fckiej stanęli nowi ludżie. Wśród mło- 

dzieży i młodszego duchowieństwa 

wpływy tego obozu rosną i tyłko nie- 

liczni księża ze starszej generacji po- 

zostają wierni „tautininkom*. W we- 

wnętrznej polityce Litwy konflikt po- 

między temi dwoma obozami jest, 

zdaje się, zagadnieniem centralnem. 

Ostatnia, po silnych tarciach i takty- 

cznych sukcesach rządu, zarysowały 

się po obu stronach dążenia kompro- 

misowe. 

Po za tym jedynym współzawod- 

nikiem „tautinincy“ nie mają dziś po- 

ważnych konkurentów do władzy. Po- 

le jest gruntownie oczyszczone, a wię- 

kszość dawnych przeciwników pogo- 

dziła się poeichu z sytuacją i, pracu- 

jąc na posadach i w wolnych zawo- 

dach, z powodzeniem zdobywa sobie 

chleb powszedni. Względem tych na- 

wróconych lub oswojonych opozycjo- 

nistów rząd obecny nie jest mściwy 

łub zawzięty, przeciwnie, okazuje cał- 

kowitą wyrozumiałość. 

Przewrót grudniowy przyszedł ja- 

ko reakcja przeciwko wewnętrznemu 

rozprzężeniu, którem groziły Litwie 

rządy koalicyj parlamentarnych. Nie- 

zawodnie „oprócz tej ofiejalnej przy- 

czyny, były również inne, bardziej о- 

graniczonej natury, wśród których 

aktywność i temperament p. Wolde- 

marasa niepoślednią odegrały  rołę. 

Tenże temperament w połączeniu z 

brakiem taktu i równowagi, 

wyjątkową zarozumiałością, zgotował 

mu upadek. P. Woldemaras mieszka 

dziś w jednym z hoteli kowieńskich 

pod czujną opieką „aniołów stróżów* 

lecz jakie snuje plany — tego dociec 

niepodobna. Pomimo wad swego cha- 

rakteru jest to człowiek o wybitnych 

zdolnościach i wielkim uporze, może 

różne . niespo- 

oraz Z 

też sprawić jeszcze 

dzianki. 

Ofiejalnym — a zdaje się, że i fak- 

tycznym — sternikiem państwowej 

nawy litewskiej, wodzem narodu — 
jak sam siebie nazywa, jest prezydent 

Antoni Smetona. Posiada on te zalety 

których brak dał się we znaki Wolde- 

marasowi. Z charakteru swego i u- 

mysłowości uosabia w znacznie wię- 

kszym stopniu cechy narodowe litew- 

skie. Jest bardzo typowym przedsta- 

wicielem tego pokolenia, któremu 

tworzenie państwowości przypadło w 

udziale — dzisiejszej elity rządzącej 

Jest to inteligencja prawie wyłą- 

cznie w pierwszem pokoleniu, z ludu 

wyrosła i z nim jeszcze licznemi wę- 

złami stosunków rodzinnych i gospo- 

darczych powiązana. Ten element 

młodo-burżuazyjny objął cały aparat 

państwowy i ufny w dorobek i zdo- 

bycze cywilizacyjne systemu kapitali- 

stycznego, rządzi państwem stosując 

się do haseł i programów najświetniej- 

szej jego epoki, epoki rozwoju gos- 

podarczego i technicznego, nacjonali- 

zmu i racjonalizmu. Obcy wszelkim 

zwątpieniom w doskonałość tego sys- 

temu, oraz oczekiwaniom jakichś spo 

dziewanych przemian ustrojowych, 

nie oglądając się na różne zapowiedzi 

„nowego średniowiecza* inteligencja 

litewska, doszedłszy do władzy, peł- 

nemi garściami zbiera te dobrodziej- 

stwa i korzyści, które daje klasie rzą- 

dzącej młody organizm państwowy, 

przetwarzający prymitywne zniwelo- 

wane społeczeństwo drobnych wy- 

twórców rolnych - na prawidłowy 

gmach ze wszystkiemi jego społecz- 

nemi i gospodarczemi kondygnacja- 

mi. Wskutek swego bliskiego związ- 

ku z dołami ludowemi,elita rządząca 

w Litwie obrazuje umiejętność sko- 

ordynowania w swej działalności jn- 

teresów szrokich warstw swego naro- 

du z własnym interesem tworzącej 

się klasy inteligencko —biurokratycz- 

no - mieszczańskiej. Czy potrafi ona 

natomiast pokonać trudności, wyni- 

kające z ogólnych objawów ostrego 

przesilenia, które przechodzi starszy 

świat kapitalistyczny — zwłaszcza wo- 
bec jednostronnie rolniczego chara- 

kteru kraju — na to dopiero dalsza 

przyszłość może dać odpowiedź. | 

Testis.. 

PTS EEST 

Zgon Anny Zaleskiej, | 
matki ministra spraw zagranicznych 

Teł. od wł. kor. z Warszawy. 

Dnia 24 bm. zmarła w Warszawie 
Anna Zaleska lat 71 matka ministra 
spraw zagranicznych p. Augusta Za- 
leskiego. 

P. min. Zaleski nie weźmie udzia- 
łu w ceremonji pogrzebowej, gdyż nie 
może Gpuszczać Genewy, wskutek 
spraw dotyczących Polski, a znajdują 
cych się na porządku obrad Rady Li- 
gi Narodów. 

Min. Zaleski w Paryżu. 

PARYŻ 25. I. Pat. — W niedzielę 
ppoł. przybył tu nord > min. 
Zaleski. 

Bilans Banku Polskiego. 
WARSZAWA, 25. I. (Pat), — Bilans Ban- 

ku Polskiego za drugą dekadę st i 
wykazuj złota 600.441 
jest o 29 1 

dniej dekadzie. Pieniądze i 
iczone do pokrycia, A 
tysięcy do 78.027 tysięcy. Również 

one do pokrycia zmniejszyły się o 
p. y do 117.931 tysięcy złotych. Por- 

tiel wekslowy wykazuje odciążenie o 28.772 
zł., i wynosi 623.066 tysięcy. Stan poży- 

2 zastawowych spadł o 1.153 tys. zł. do 
123.278 +, Jnne aktywa wynoszą kwołę 

EE cy, wykazując wzrost o 3.616 ty- 
i wach pozycja natychmiast płat- 

у Ц›ЬО\\щДп WZro! o 14.024 tysiące do 
277.447 tysięcy. Obieg biletów bankowych 
zmniej zył się o 57.764 tysięcy do 1.079244 ty 
sięcy. Stosunek procentowy pokrycia obiegu 

biletów i natychmiast płatnych  zobowiąza 

  

      

  

      

     

   

    

    

      

      

Banku wyłącznie złotem wynosi 44,26 proc., 
pokrycie kruszczowo-walutowe 50,01 proc. 
Wreszcie pokrycie złotem samego tylko obie- 
gu biletów bankowych — 55.64 proc. Stopa 
dyskontowa 7 i pół proc, lombardowa 8 i 
pół proc a 

Obrady. konferencji partyjnej 
# 5. В. R. ` 

MOSKWA 25. I. Pat. — Od dwóch 
dni obraduje w: Moskwie okręgowa, 
konferencja partyjna. Na wczoraj- 
szem posiedzeniu konferencji wygłoó- 
sił 5-godzinne przemówienie sekretarz 
partji Kanganowicz,  rozwodząc się 
głównie nad widokami nowej 5-letki. 
W końcu tygodnia rozpocznie się w 
Moskwie ogólna 17 konferencja par- 
tyjna, na której przeniawiać ma Sta- 
lin. Zapowiedź przemówienia Stalina 
wzbudza powszechne zaintereso 
wanie. 

  

Paraiowanie pakiu o nieagresji Z Z. S.R.R. 
MOSKWA. (PAT). W dniu dzisiejszym około godziny 13 w lu- 

dowym komisarjacie spraw zagranicznych parafowany został tekst 

paktu o nieagresji pomiędzy Polską a Z.S.R.R. Ze strony polskiej 

pakt parafował poseł Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie minist. 

Patek, zaś sę strony sowieckiej ludowy komisarz spraw zagranicz 

nych Litwinow. Pakt składa się ze wstępu, 8 artykułów i dwóch 

protokułów dodatkowych. 

Treść paktu. 
MOSKWA 25. I. Pat. — Parafowa- 

ny dziś pakt o nieagresji między Poł: 
ską a Sowietmi przedstawia się jak - 
następuje: 

We wstępie obie podpisujące stro- 
ny stwierdzają ehęć utrzymania ist- 
niejącego między niemi pokoju, Ssta- 
nowiącego wybitny czynnik w zacho- 
waniu pokoju powszechnego, stwier- 
dzają, że traktat pokoju 1921 r. poze- 
staje nadal podstawą ich wzajemnych 
stosunków i zobowiązań, wyrażają 
przekońanie, że pokojowe rozstrzy- 
ganie sporów międzynarodowych oraz 
usunięcie wszystkiego tego, co sprze- 
eiwiałoby się nermalnym stosunkom 
między państwami, stanowi najważ- 
niejszy Środek na drodze tego ce!u, 
oświadezają, że żadne z dotychczaso- 
wych zobowiązań nie stanowi przesz- 
kody w rozwoża pokojowych stosun- 
ków i nie znajduje się w sprzecznoś- 
ei z zawieranym paktem, postanawia- 
ją zawrzeć pakt eelem rozwinięcia i 
uzupełnienia paktu Kelloga. wprowa- 
dzenego w. życie przez pos mos- 
kiewski 1929 roku. 

W art. 1 obie strony aaa, 
że w ieh wzajemnych stosunkach wy- 
rzekły się wojny, jako narzędzia 
polityki narodowej i zobowiązują się 
wzajemnie powstrzymywać od wszel- 
kich działań agresywnych, za jakie bę 
dą poczytywane akty, naruszające ca- 
łość terytorjalną i polityczną nieza- 
łeżność drugiej strony, nawet w tym 
wypadku, gdyby działania tego rodza- 
ju miały miejsce bez wypowiedzenia 
wojny i z uniknięciem wszelkich jej 
przejawów. 

Art. 2 przewiduje nieokazyw anie po- 
mocy, ani bezpośredniej, ani pośred- 
niej, państwu trzeciemu, które napa- 
dłoby na jedną ze stron podpisujących 
Gdyby jeden z kontrahentów dopuścił 

się agresji w Stosunki do państwa 
trzeciego, to drugiemu kontrahentowi 
przysługuje prawo wypowiedzenia te- 
go paktu bez uprzedzenia. 

W art. 3 każda ze stron zobowią- 
zała się nie brać udziału w żadnych 
porozumieniach, z punktu widzenia 
agresywności wyraźnie wrogich w sto- 
sunku do strony drugiej. 

W myśl art. 4 zobowiązania, za- 
warte w dwóch pierwszych artyku- 
łach, nie ograniczają międzynarode- 
wych praw i zobowiązań, wynikają- 
cych z umów, zawartych przez każdą 
ze stron przed wejściem w życie tego 
paktu, o ile te umowy nie zawierają 
w sobie elementu agresji. 

Art. 5 przewiduje postępowanie 
koneyłjacyjne, co do którego będzie 
zawarta specjalna umowa, która sta- 
nowi integralną część paktu i musi 
być ratyfikowana jednocześnie z tym 

paktem. 
W: myśl art. 6 pakt będzie ratyfi- 

kowany w możliwie najbliższym cza- 
sie a wymiana dokumentów nastąpi 
w Warszawie w 30 dni po obustronne i 
ratyfikacji. 

Art. 7 głosi że pakt zostaje zawarty 
na 3 lata, : z automatycznem przedłuże- 
niem na dalsze dwa lata, o ile nie na- 
stąpi 6-miesięczne wypowiedzenie. 

Art. 8 powiada, że pakt spisany 
został w języku polskim i rosyjskima 
i oba teksty uważane są za auten- 
tyczne. 

Z dwóch protokółów dodatkowych 
jeden stwierdza, że ewentualne wypo- 
wiedzenie paktu w myśł art. 7 nie 
może być rozumiane jako uchylanie 
się od obowiązków, wynikających z 
paktu Kelloga, Protokół drugi mówi, 
że co do treści projektu konwencji 
koneyłjaeyjnej niema między strona- 

mi zasadniczych różnie. 

Wyniki plebiscytu w sprawie rozwiązania 
seimu gdańskieco. 

GDAŃSK 25. I. Pat. — Wyniki 
wczorajszego plebiscytu w sprawie го- 
związania sejmu według  tymczaso- 
wych obłiczeń przedstawiają się w 
sposób następujący: w głosowaniu 
wzięło udział 77.102 osoby. Za płebi- 
seytem głosowało 75.329. przeciw ple- 
biscytowi i głosów nieważnych było 
1773. : 

Wyniki te są tem bardziej znamien 
ne, že hitlerowcy uprawiali na szero- 
ką skalę teror psychiczny, zapowiada- 
jąc delegowanie swych mężów zau- 
fania do lokali wyborczych w celu 

sporządzania imiennego spisu głosu- 
jących, aby gdy przyjdzie ich czas, 
porachować się ze swymi przeciwni- 
kami. Zapowiedź tę hitlerowcy urze- 
czywistniłi w całej rozciągłości. Senat 
i stronnictwa prosenackie głoszą, że 
dla ważności płebiscytu niezbędny 
jest udział połowy uprawnionych do- 
głosowania, socjaliści natomiast twier 
dzą, że płebiscyt wygrali. Ta rozbież- 
ność w interpretacji niewątpliwie bę- 
dzie stanowiła przedmiot dalszych wy 
stąpień ze strony opozycji. 

Na półwyspie Pireneiskim. 
Straik generalny w Sewilli 

SEWILLA 25. I. Pat. — Wybuchł 
tu strajk powszechny. Wszelkie prace 
wstrzymane, Władze wydały Szereg 
zarządzeń, mających na celu ochronę 

bezpieczeństwa. W Waleneji strajk ge- 
neralny naogół zawiódł. Jednak w 
porcie praca ustała zupełnie. W dzie- 
dzinie komunikacji są poważne braki. 

Terroryści ukraińscy 
osadzeni zostali w więzieniu w Kołomyi. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 
Donoszą ze Lwowa, że przewieziono z 

Czechosłowacji do Kołomyi i osadzone w 
więzieniu sprawców napadu na ambulans po 
cztowy pod Peceniżynem dokonanego w sier- 
pniu ub. roku. 2 

Aresztowani oni zostali przed kilku dnia- 
mi w Czesłowacji, dekąd po dokonaniu za- 
machu zbiegli. Aresztowani Mytluk, Kukur- 
ba i Kotłya staną przed sądem w Kełomyi. 

Krwawy bunt w więzieniu zngielskiem. 
LONDYN, 25. 1. (Pat). W największem 

iem więzieniu, w którem przesiadują 
najgorsi zbrodniarze i bandyci, .w Pricetown 
położonem w puszczy Dartmóor, w hrabstwie 
Devon doszło w niedziełę rano do niezwykle 
silnych zaburzeń. 

W eiąga ostatniego tygodńia ze strony 
więźniów kierowane były liczne skargi pod 
adresem. administracji więziennej na niemo- 
żliwe jakoby jedzenie. 'Wezoraj rano 30 więź 
niów Gdesłało ranne porcje pożywienia niet- 
knięte i rozpoczęło protestacyjną głodówkę. 

W niedzielę rano w czasie pochodu więź 
niów do kaplicy więziennej na nabożeństwo, 
grupa więźniów zaatakowała 65  dózoreów, 
równocześnie zaś druga grupa obsadziła ka- 
płieę, a pozostali więźniowie rozbiegli się 
po całym obszarze więziennym. Szereg. bu- 

   
dynków więziennych podpałono, znana ze- 
garowa baszta więzienna, w której mieszezą 
się rozmaite składy towarów została dosz 
czętnie ebrabowana. Gubernatora więzienia 
więźniowie zamknęłi w jednej z cel. 

Adniinistracja wiezienna zdołała jednak 
zawiadomić telefonicznie komendę polieji w 
mieście Exeter, które jest stolicą hrabstwa 
Devon skąd na autobusach, motocyklach 1 
prywatnych « samochodach skierowano .-szyb- 
ko oddziały policji celem uśmierzenia та 
burzeń. Polieja zmuszona była użyć bron 
palnej wobec opornych więźniów, z których 
7 zostało ranionyech. Około 1-ej godz. w po- 
łudnie przywórcono porządek wewnątrz wię- 
zienia, ogień w siektórych podpalonych bu- 
dynkach więziennych został ugaszeny do- 
piero około 5-ecj po poł. R: 

_80-ciu więźniów rannych. 
LONDYN,  25..1.. (Pat). Sądząc z olbrzy- 

miego opisu buntu w więzieniu Daremoor 
wskutek zaburzeń więziennych, w których 
brało udział 300 więźniów, 80 z nich odnio- 

sło rany, w tem 20 poważne. 
  

Wedle doniesień prasy zaburzenia” miały 
powstać z powodu zbyt wodnistej kaszy, po- 
dawanej więźniom na pierwsze Śniadanie. 

"dążą do ugruntowania 

=
 

Litwinów 0 paktach. 
MOSKWA 25. I. Pat. — TASS o- 

głosił w poniedziałek późnym wieczo- 
rem wywiad z Litwinowem, omawia- 
jący stan rokowań o pakt o niea- 
gresji z zachodnimi sąsiadami Sowie- 
tów. 

Według Litwinowa, treść propono 
wanych przez rząd sowiecki paktów 
jest prosta i zamyka się w zobowiąza- 
niach o nieagresji oraz w możliwem 
usunięciu przyczyn, które mogłyby 
naruszyć pokojowe stosunki między 
zawierającemi pakt państwami. Jeże- 
li pertraktujące strony rzeczywiście. 

pokojowych 
stosunków, nie lękając się pokojo- 
wych zobowiązań i nie posiadają ce- 
lów ubocznych — mówi Litwinow — 
to rokowania udaje się przeprowadzić 
bardzo szybko. Tak było z Finlandją. 
Z Połską — podkreśla dalej Litwinow 
= pertraktacje rozpoczęły się o kil- 
ka dni wcześniej, niż z Finlandją i 
skończyły się dopiero dziś parafowa- 
niem paktu. Rokowania z Łotwą idą 
powoli, a z Estonją rozpoczęły się per- 
traktacje dopiero przed kilku dniami. 

Litwinow wyraża. przekonanie, że 
po podpisaniu paktu z Finlandją i pa- 
rafowaniu z Polską zawarcie podob- 
nych paktów z Estonją i Łotwą nie 
powinno natrafiać na trudności, Za- 
warcie paktów z temi państwami win- 
no być tem łatwiejsze, że już w poprze 
dnich traktatach pokojowych przewi- 
dziana została kwestja wzajemnej ne- 
utralności i obecnie można się obejść 
bez powtarzania tego zobowiązania. 

Projekt paktu z Rumunją jest — 
zdaniem Litwinowa — również prawie 
uzgodniony. Obie strony zgodziły się 
na pertraktacje, wychodząc z koniecz- 
ności pozostawienia na uboczu, nie 
rozstrzygając, zagadnienia Besarabji. 
Jest całkiem jasne, że pakt pomiędzy 
dwoma państwami, między któremi 
nietylko nie istnieją żadne oficjalne 
stosunki, ale są poważne terytorjalne 
i inne spory, nie może być zawarty bez 
wzmiankowania o tych sporach i 0 
pozostawieniu ich na uboczu. Rozu- 
miemy — mówi dalej Litwinow —że 
o ile Rumunja okupuje faktycznie Be 
sarabję to chciałaby zapomnieć o is- 
tniejącym sporze i nie wspominać o 
tem, tłumacząc, że milczenie nasze 
oznacza zgodę na okupację. My na to 
zgodzić się nie możemy. 

Rumunja idzie jednak dalej i chce 
takiego sformułowania paktu o niea- 
gresji, z którego wynikałoby uznanie 
przez nas suwerenności Rumunji nad 
Besarabją lub uznanie rzeki Dniestru 
jako granicy rumuńskiej. To również 
zdaniem sowieckiego komisarza spr. 
zagranicznych — jest nie do przyję- 
cia. Następnie Litwinow zaznacza, 

że w pakcie z Rumunją winno być 
wyraźnie powiedziane, że „obie stro- 
ny zachowują swe stanowiska w kwe- 
stji spornej“ i że „zawarcie paktu sta- 
nowiskom tym nie przynosi žadnej 
szkody. Celem paktu jest usunięcie 
możliwości napadu jednej strony na 
drugą. Cel ten osiąga się w uzgodnio- 
nym już punkcie pierwszym paktu. 

U 

    

  

CHROŃCIE WASZE OCZY 

SASZ NAJCENNIEJSZY SKARB 
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Studenterja nacjonalistyczna 
huła 

LIPSK, 25. I. (Pat), — Nacjonalistyczna 
młodzież akademicka w Halle wznowiła awan 
tury na tle sprawy prof. Dehna, którego apo- 
logja ujęta w specjalnej broszurce — „Ko- 
ściół i zbrałasie narodów * — spotkała się a 
ostrym protestem szowinistów niemieckich, 
oskarżających w daszym ciągu prof. Dehna o 
działalność pacyfistyczną. Jeden ze studen- 
tów zapalił podczas ostatniego wykładie 
prof. Dehna w sali wykładowej uniwersyte 
tu kilkanaście zapalników: armatnich, nie do- 
puszczając do rozpoczęcia się wykładu. Spraw 
cę zajścia aresztowano. Zorganizowano po- 
nadto demonstrację, w której wzięło: udział 
około 1500 studentów, uchwalając rezołucję 
protestującą energicznie przeciwko dalszym 
wykładom prof. Dehna i domaga jącą „się bcz- 
względnego i natychmiastowego jego  ustą- 
pienia, Wśród studentów panuje AOR 
silne naprężenie. ё 

Eksplozja. 
SZANGHAJ, 25. 1. (Pat). Gwałtowny WY: 

„ buch zaalarmował dziś rano ludność miaęta,, 
gdyż łódź, naładowana materjałem wybucho-- 
wym i amunieją, wyleciała w powietrze w'* 
pobliżu koncesji francuskiej. Panuje obawa, 
že eała załoga zginęła. Łódź miała wyłado-. 
wać eały transport w arsenale, który praw- 
opdodobnie byłby całkowicie zniszezony, gdy 
by wybuch nastąpił o parę minut później.



КОВ К 

Uroczyste otwarcie 66-ej sesji 
Rady Ligi Narodów. 

Sprawy polskie. W kuluarach. 
Jak donosi „Iskra“ z Genewy, re- 

ferat sprawy kolei Landwarów — Ko- 
szedary zostanie powierzony hiszpań- 
skiemu ministrowi spraw zagraniez- 
nych p. Suleła. 

Wyrażają przypuszczenie, że Rada 
Ligi w sprawie komunikacji połsko- 
litewskiej ograniczy się do przyjęcia 
avis eonsutativ Trybunału haskiego. 

Na bieżącej sesji Rady wszelkie 
sprawy mniejszościowe, a więe i pe- 
tycje ukraińskie referować będzie de- 
fegat Japonji dr. Sato obecny poseł 
japoński w Brukseli, a były poseł ja- 
poński w Warszawie. 

Zwraca uwagę obecność w kulua- 
rach Ligi Narodów posłów na Sejm 
polski Miłeny Rudniekiej i Pełeńskie- 

Manifestacja na 
GENEWA 25. I. Pat. — W ponie- 

działek 25 bm. rano pod przewodni- 
ctwem Paul-Boncoura rozpoczęła się 
66-ta sesja Rady Ligi Narodów. 

Na wstępie publicznego posiedze- 
nia łord Cecil dał wyraz żalowi z po- 
wodu nieobecności ministra Brianda. 
Minister Zaleski, przypomniawszy, że 
jest tym z członków Rady, który naj. 
dłużej bo w ciągu 6 lat miał okazję 
współpracować w Radzie z Briandem 

go z kłubu ukraińskiego. Odbywają 

oni ożywione rozmowy z dziennika- 
rzami niemieckimi, a towarzyszy im 
agent ukraiński w Genewie dr. Pa- 
nejko. 

Szef rządu niemieckiego dr. Bru- 
ening oraz min. spraw zagranicznych 
Włoch Grandi do Genewy nie przyby- 
li. Ministra Grandi'ego zastępuje min. 
pełnom. Rosso, a dr. Brueninga pos. 
niem. w Osło Weissaeceker. 

GENEWA 25, I. Pat. — Przy usta- 
łaniu porządku dziennego bieżącej se- 
sji Rada Ligi Narodów zdecydowała 
na wniosek referenta ambasadora Sa- 
to pozostawić otwartą sprawę wpisa- 
nia na porządek dzienny kwestji sto- 
sowania reformy rolnej w stosunku do 
mniejszości niemieckiej w Połsce. 

cześć Brianda. 
i podkreśliwszy przjaźń osobistą, łą- 
czącą go z nim, jak również stosunki, 
łączące oba kraje, przyłączył się do 
słów lorda Cecila. Podobnież i inni 
członkowie Rady. W ten sposób po- 
siedzenie Rady przybrało charakter 
manifestacji na cześć Brianda. 

Następnie Rada załatwiła szereg 
spraw drobniejszej wagi i odroczyła 
się do popołudnia. 

Sprawa mandżurska. 
GENEWA 25. I. Pat. — Popołud- 

niowe posiedzenie Rady Ligi Narodów 
wypełniła całkowicie debata nad spra- 
wą mandżurską. Na wstępie przewod- 
niczący Paul-Boncour przedstawił ro- 
zwój wypadków w Mandżurji od 10 
grudnia roku ub., to jest od zakoń: 
czenia nadzwyczajnej sesji Rady. 

Delegat Chin Yen wygłosił prze- 
mówienie, w kfórem ostro krytykował 
postępowanie Japonji. W ostatnim о- 
kresie od 10 grudnia sytuacja znacznie 
się pogorszyła ze względu na dałsze 
posunięcie się wojsk japońskich, któ- 
re przekroczyły granicę mandżurską, 
a także okupowanie miast chińskich, 
szczególnie Szanghaju. Delegat Chin 
jest rozgoryczony faktem, że komisja 
studjów dotąd nie wyjechała do Man- 
dżurji. W konkluzji mówca stwierdził 
że z każdym dniem staje się coraz bar- 
dziej koniecznem wykorzystanie wszel 

kich możliwości, jakie daje pakt Ligi 
Narodów. Przemówienie delegata Chin 
aczkólwiek wygłoszone w ostrej for- 
mie, nie zawierało żadnych konkret- 
nych wniosków. 

Reprezentant Japonji Sato połemi- 
zował z dełegatem chińskim, wskazu- 
jąc na techniczną niemożliwość, bv 
wojska japońskie, liczące tyłko 25 ty- 
sięcy ludzi, mogły faktycznie okupo- 
wać Mandżurję. Zajęcie Czin-Czou by- 
ło logicznem zakończeniem akcji 
wojsk japońskich, usprawiedliwionem 
względami geograficznemi i strategi- 
cznemi. 

Przewodniczący Paul-Boncour wy- 
raził przekonanie, że Rada powinna 
ograniczyć się do rozpatrzenia jedy- 
nie nowych faktów, jakie zdarzyły się 
od 10 grudnia ub. roku. Ze względu 
na spóźnioną porę dyskusja została 
odroczona do dnia jutrzejszego. 

Krwawe rozruchy antysemickie 
na uniwersytecie berlińskim 

Zamknięcie uniwersytetu. 
Jak donosi Ż. A. T. Na uniwersytecie 

berlińskim doszło w sobotę do burzliwych 
zajść antyżydowskich. Studenci narodowo- 
socjalistyczni napadli na kolegów Żydów, 
przenosząc niebawem wykroczenia na teren 
pozauniwersytecki i napadając na przechod- 
miów o wyglądzie semickim pod okrzykami 
„Juda verrecke*, Kilku rannych umieszczo- 
mo w szpitalu. Na dziedzińcu uniwersytec- 
kim powstał niezwykły popłoch, w czasie 
Którego hitierewscy akademiey wybili dużą 
ilość szyb w gmachach uczelni. Zaalarmo- 
wana policja rozproszyła ekscedentów, uży 
wając w tym celu pałek gumowych, 6 hitle- 
rowców osadzono w areszcie. 

Jak zapewniają, hitlerowcy zostali rozzu- 
chwaleni ostatniem swem zwycięstwem w 
wyborach do rad studenckich na wyższych 
uczelniach. 

W godzinach popołudniowych rozruchy 
antysemickie na uniwersytecie berłińskim 

- przybrały niezwykle ostrą formę. Stwierdzo- 
umo, że studenci antysemiccy systematycznie 
przygotowywali się do napadu na związek 
studentów Żydów „Sprevia*. Po południu ro- 
zegrała się gwałtowna bójka między napast- 
nikami a korporantami „Sprevil“. Antyse- 
mici zrywali korporantom czapki z głów i 
wiełu z nich zranili. Członkowie „Sprevit* 

   

utworzyłi samoobronę i odparli napad hi- 
tlerowców, raniąc niektórych z nich. W. cza- 
sie odprowadzania rannych Żydów do szpi- 
tala studenci-hitlerowcy Śpiewali krwiożer- 
czą piosenkę „Wenn Judenblut yom Messer 
spritzt, dann geht's nochmal so gut*. 

Jak się okazuje, siedmiu studentów od- 
niosło ciężkie arny. 

Lżej rannych jest około 30 osób. Niektó 

rzy mają wybite zęby, podbite oczy, poła 
mane kości nosowe, pourywane uszy i po 
cięte policzki. Wśród rannych jest też kilka 
studentów żydowskich. 

„Zentral-Verein des deutschen Juden 
thums* wszczął bardzo energiczną interwen- 
cję u Rządu i Prezydjum policji w sprawie 
niesłychanej, barbarzyńskiej masakry. Mi- 
nister Oświaty oraz zastępca prezydenta po- 
licji Dr. Wieiss ograniczyli się do zapewnie- 
nia, że nie dopuszczą do powtórzenia się 
tego rodzaju wypadków na przyszłość. 

* * * 

Wobec zaostrzenia się wykroczeń anty- 
żydowskich na uniwersytecie berlińskim, w 
godzinach wieczornych senat uniwersytetu 
zarządził zawieszenie wykałdów i zamknię- 
cie wszystkich instytutów i laboratorjów do 
poniedziałku 

Ponowne otwarcie uniwersytetu. 
BERLIN, 25. 1. (Pat). W dniu 25 stycznia 

uniwersytet zosłał ponownie otwarty. Wykła- 
dy odbyty się zupełnie normalnie, Rektor 
wydał odezwę wzywającą młodzież akademie- 

ką do zachowania spokoju i zapowiadając 
jednocześnie ostre kary Ramo mąci- 
cielom pokoju. 

  

Silne lotnictwo to 
ТЕЫБ 

potega Panstwal 
  

Listy z Warszawy. 
Wskrzeszone tęsknoty. — Rulna na placu Teatralnym. — Ruch śród autorów. — 
Zakazane misterjum. — Fredro w grotesce. — Bicz na recenzentów. — Djałogi 

rozwodowe. 

Choćbyśmy masom nie wiem jak 
tłumaczyli, że tarapaty powojenne są 
zjawiskiem powszechnem, że wynika- 
ją z motywów, wobec których posz: 
czególne państwa i ich rządy są bezsil 
ne — tłum, który kolejność zdarzeń 
miesza z ich przyczynowością, często 
widzi powód swych obecnych udręk 
W... ROA się z najezdniczego 
jarzma. 

— Bo czy to, panie, przy ruskich 
tak było?.. 

Powrotna fala tęsknoty za „tata“. 

'Po zapuszczonych schodach, sa 
pięknego od frontu, gmachu b, teatrów 
rządowych wlecze się za mną stary, si. 
„wy, zredukowany ex-bileter. 

— Patrz pan — szepce — jak to tu 
teraz wygląda. Mury popękane, drzwi 
na klucz pozamykane, brudno, pusto... 
Ech, panie, ja pamiętam czasy Palicy- 
na, Małyszewa... Czysto, pięknie było. 
Cały dzień ruch. Artyści, urzędnicy, in 
teresanci, autorzy... Czy kto czekał na 
pensję? Nadszedł ero to jak w 
zegarku... 

I poczcłwina wyobraża sobie, że 

  

wystarczałoby mianować znów gene- 
rała rosyjskiego prezesem, a wszyst- 
koby się odrazu obróciło na lepsze. 

Kryzys powszechny — kryzysem; 
ale w danym wypadku trudno zaprze- 
czyć, że uczyniono też dużo, aby jego 
dewastacyjnej akcji solidnie dopo- 
móc. W gospodarce teatralnej samo- 
rząd warszawski pokazał cały swój ta- 
lent — talent rujnowania administro. 
„wanego majątku. (Vide: przeciekający 

i niszczejący wiadukt). 

Czy zdoła ją uporządkować dzie”. 
żawca teatrów, p. Stefan Krzywoszew- 
ski? — trudno stawiać jakiekołwiek 
horoskopy. Niełatwego. podjął się za- 
dania, więc byłoby grzechem rzucać 
mu kamienie pod nogi. W każdym ra 
zie już to jest dobre, że mocno ogra- 
niczyt ingerencję dyletantyzmu: że u- 
staną rządy szarych gęsi komisji ma- 
gistrackiej. 

Czasy jednąk, o których z takiem 
rozrzewnieniem wspomina ex-bileter 

mieliśmy w Warszawić wyraźny prze 

* „Fortepian*. 

Umiarkowane stanowisko 
Chin. 

NANKIN 25. 1. Pat. — Jak się do- 
wiaduje agencja Reutera, w dniu dzi- 
siejszym przesłano kablem przedsta- 
wiciełowi Chin instrukcję, w której 
zaleca się zajęcie umiarkowanego sta- 
„nowiska na sesji Rady Ligi. 

Ustąpienie gen. sekretarza 
Ligi Nar. 

GENEWA 25. I. Pat. — Na tajnem 
posiedzeniu Rady Ligi generalny se- 
kretarz powiadomił ją o swoim zamia- 
rze ustąpienia ze swego stanowiska 
w końcu bieżącego roku. Nie ulega 
wątpliwości, że członkowie Rady będą 
się starali wpłynąć na generalnego sc- 
kretarza, aby,cofnął swą dymisję. Je- 
dnak nie wydaje się prawdopodobnem 
by sir Drummond skłonny był to uczy- 
nić. Ogólnie przewidują, że sprawa 
obsadzenia tego tak ważnego stano- 

wiska nastręczy wiełkie trudności, 

Kto będzie następcą. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Agencja „Iskra donosi z Genewy, 

że w zw. ze złożoną przez Drummon- 
da dymisją ze stanowiska sekretarza 
generalnego Ligi Narodów przypusz- 
czają, że na stanowisko to będzie po- 
wołany przedstawiciel Francji. 

Z komisji budżetowej Sejmu. 
Budżet Min. Rolnictwa. 

WARSZAWA, 25. t. (Patj. Na poniedział- 
kowem posiedzeniu komisji budżetowej Sej- 
mu przystąpiono do obrad nad budżetem Mi 
nisterstwa Rolnictwa. * 

" Referent pos. Stroynowski (BBWR) о- 
mówił wytyczne połityki zbożowej, stosowa- 
nej w roku 1931, poczem zaznaczył, że mię- 
dzy produkcją zbożową a zwierzęcą istniała 
Ścisła korelacja, wskazując że w przyszłoś- 
ci należy dbać o równomiernem i opdowia- 
dającem kosztom produkcji kształtowaniu 
cen tak zboża, jak i produktów hodowlanych 
Nasza polityka cełna i traktatowa do ostat- 
nich czasów była prowadzona w myśl wska- 
zań Ligi Narodów, a więc wzgłędnie libe- 
ralnie. ZP 

Z radością należy powitać stanowczy krok 
rządu w kierunku odwrotu od dotychczaso- 
wej liberalnej polityki cełnej, mianowicie 
rozporządzenie Rady Ministrów, zabraniają- 
ce przywozu szeregu towarów. Między inńe- 
mi referent porusza, że Monopol Tytoniowy 
przez 8 lat nie decydował się na szersze zu- 
życie krajowego surowca. Dopiero pod wpły- 
wem ciągłej interwencji organizacyj rolui-- 
czych, popartych przez Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej, widzimy znaczny wzrost uprawy 
tytoniu w Polsce, 

Przeszkodą w jednolttej polityce gospo- 
darczej w dziedzinie rolnictwa zdaniem mów- 
cy jest fakt, że nie wszystkie elementy tej 
polityki należą -do kompetencji ministra roł- 
nictwa. W Niemczech i we Francji znacznie 
rozszerzono kompetencję ministrów rolnic- 
twa. Komitet, powołany przez premjera, ma 
w najbliższym czasie ustalić możliwość ak- 
cji, która będzie miała na celu ratowanie na- 
szego rolnictwa. Uzdrowić może jedynie po- 
wrót do produkcji opłacalnej. R 

Po przemówieniu referenta 
nowskiego zabrał głos minister rolnictwa 
Janta-Połczyński  charakteryzując obecną 
Sytuację rołnictwa w Polsce. 

Pos. Gruszczyński (Ch. D.) stwierdza, že 
budżet rolnictwa obniżono nieproporcjonal- 
nie. 

Pos. Malski (BB; omawia sytuację rol- 
mictwa na Kresach. 

Na popołudniowem posiedzeniu komisji 
budżetowej w dalszej dyskusji przemawiali 
pos. Malinowski Maksymlijan ze Str. Łud., 
Kleszczyński (BB), Gruetzmacher (KI. Nar.), 
Łueki (Ukr., Jakubowski (Kl, Nar.), Hutten- 
Czapski (BB), Nowicki (PPS) i Minkowski 
(BB). Przewidywane były mowy jeszcze kil- 
ku posłów, poczem zabrać ma głos w odpo- 
wiedzi minister rołnictwa. Posiedzenie prze- 
ciągnęło się do późnej nocy. 

DUETAS SKIRTA REF. 

Kronika telegraficzna. 
— Zuchwały napad rabunkowy. Wczoraj 

wieczorem trzech bandytów napadło na skłep 
emerytowanego starszego posterunkowego 
Leona Gajsnera w Karniowie, zabijając Mar- 
ję Jaruchowską i raniąc Gajsnera oraz ® 
łetnią jego córkę. Napadnięty Gajsner po- 
czął ostrzełiwać się. W wyniku obustronnej 
strzelaniny dwóch bandytów zostało zabi- 
tych. 

° — Dekret o rozwiązania zakonu Jezui- 
tów podpisał prezydent Zamora w niedziełę. 

pos. - Stroy- 

rost znaczenia sceny, jedynej pubłicz- 
nej mównicy, poza kościołem. Był to 
niezmiernie ważny czynnik powodze- 
nia. Dziś znikł on zupełnie. Nie brak 
nam trybun: gadać pubłicznie można 
więcej nawet, niż się ma do powiedze 
nia. 

   

Zdaje mi się, że na to samo cierpi 
ostatnia sztuka p. Szaniawskiego: 

Utalentowany i scenicz- 
nie wyrobiony symbolista osłonił tym 
razem symbołami niewielkie głębiny 
myśli. W każdym razie zanotować 
wypada ożywienie twórczości rodzi- 
mej. Mamy na afiszach odrazu aż 
cztery sztuki oryginalne. W „Nowym 
(dawniej „Reducie*j p. Miłaszewski 
wystawia , Drugie imię miłości”, w 
„Połskim* p. K. Czyżowski „Virtuti 
Militari", a „Mały” zapowiada Kie- 
„drzyńskiego „Szczęście od jutra”. Wo- 
bec tego zupełnie tracą aktualność sta 
łe narzekania autorów miejscowycii 
na pomijanie ich przez dyrekcję. Po- 
zatem nosi się p. Jaracz z zamiarem 
wystawienia w teatrze „Ateneum* b. 
pięknego misterjum p. Ewy Szełburg: 
Zarėmbiny: „Ecce Homo“. Zaprotesto- 
wała jednak cenzura teatralna. Jej 
zdaniem, aiitorka porusza pewne spra 

" wy społeczrie w sposób niedość ostroż- 
nie. powrócą. «Nie wrócą; bo:roła teat- | ‹ 

* ru jest dziś inna, niż była. Wówczas 
ny. Wobec tego, Atėneūm robi dalej 

' przemiłą gróteskę r „Dam i Huzarów* 
Fredry. Przerabianie starych, klasyce 

  

   

  

s. 

STANISŁAW KRUPEL 
Po długich i ciężkich cierpieniach opatrzony ŚŚ Sakramentami zasnął w Bogu 

dnia 24 stycznia 1932 roku, w wieku lat 36. 

Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul Sawicz Nr !1 m.8 odbędzie się 
dnia 26 stycznia o godz. ll-ej rano do kaplicy na cmentarzu po-Bernardyńskim. 

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

O czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych pogrążeni w głę- 

CÓRECZKI I RODZINA. 
bokim żalu 

  

Na Dalekim Wschodzie. 
Japończycy obsadzają swemi wojskami 

Szanghaj. 
Panika w Nankinie. 

MOSKWA 25, I. Pat. — Według 
doniesień korespondentów sowieckich 
Japończycy wysadzili w Szanghaju 
oddział 500 żołnierzy w pełnem uzbro 
jeniu bojowem z karabinami maszy- 
nowemi i ciężką artylerją. Wojska ja- 
pońskie zamierzają prawdopodobnie 
obsadzić terytorjum chińskie, przyłe- 

gające do dzielnicy cudzoziemskiej o0- 
raz wszystkie gmachy rządowe i woj- 
skowe w mieście. W porcie szanghaj- 
skim znajduje się obecnie 17 okrętów 
wojennych. Zapowiedziane jest przy- 
bycie newych sił. Ten krok japoński 
wywołać miał panikę w Nankinie. 

ARIA K TNT A KKT DTS 

Nieporozumienie czy zła wola? 
Jeden z brukowców wileńskich 

wychodzący pod nazwą „Głos Wilna” 
w dniu 18 bm zamieścił notatkę, w 

której podaje do publicznej (!i wiado- 
mości, że prezydent miasta p. Foleje- 
wski i inż. Krukowski z Urzędu Woje- 
wódzkiego należą do spółki firmy 
„Arbon*, wkrótce jednak okazało się, 
że jest to wierutne kłamstwo i spra- 
wa przedstawia się nieco inaczej. 

Oto Towarzystwo Miejskich i Mię- 
dzymiastowych Komunikacyj Autobu- 
sowych wciągnęło nazwisko p. prezy- 
denta Folejewskiego na listę członków 
Rady Nadzorczej, bez żadnego z nim 
w tej sprawie porozumienia. 

Wiadomość o tem ukazała: się w 
niedzielnym „Głosie Wilna i „Expre- 
sie Wileńskim*. Sytuacja p. Folejew- 
skiego stała się bardzo przykra, po- 
nieważ „Głós Wilna już we wzmian- 
ce swojej z dnia 18 bm. zarzucił p. 
prezydentowi, że jako członek spół- 
ki przez palce patrzy na wszystkie 
braki „Arbonu” i świadomie go we 
wszystkiem popiera. 

Tymczasem okazało się, że p. pre- 
zydent Folejćwski nietylko nie wyra- 
ził swej zgody na wejście w skład 
Rady Nadzorczej T-wa M. i M. K. A.. 
ale nawet o tem nie był powiado- 
miony. 

Zresztą pismo Tow. M. i M. K. A. 
do p. prezydenta Folejewskiego, w tej 
sprawie, które otrzymaliśmy z proś- 
bą © wydrukowanie, całkowicie tę hi- 
storję wyjaśnia. 

Treść tego pisma brzmi jak nastę- 
pu je: В 

JAŚNIE WIELMOŻNY PANIE 
PREZYDENCIE! 

W odpowiedzi na list J W. Pana Prezy- 
denta z dnia 24, 1. r. b., niniejszem stwier- 
dzamy eo następuje: 

Walne Organizacyjne Zgromadzenie na- 
szego Towarzystwa rzeczywiście wybrało J. 
W. Pana bez uprzedniego porozumienia się 
z Nim na ezłonka Rady Nadzorczej, wybór 
ten jednak był spowodowany następującemi 
względami: 

a) Przyjmując pod uwagę, że charakter 
Rady Nadzorczej, określony przez ostatnio 
znowelizowaną Ustawę o Spółkach Akeyj- 
nych, posiada cechę organu wybitnie kon- 
trołującego działalność Spółki i że w tym 
celu Utsawa przewiduje możność powoływa- 
nia do Rady osób stojących poza gronem 
Akcjonarjuszy, założyciele przypuszczali, że 
wskazanem byłoby pozostawienie jednego 
miejsea w Radzie dla Przedstawiciela Władzy 
Miejskiej. 

b) Przepisy formalno-prawne stały jed- 
nak według wskazówek rejenta, na przeszko 
dzie do ebsadzenia miejsca przeznaczonego 
dla Przedstawiciela Magistratu bez podania 
nazwiska, co skłoniło Przedstawicieli do 
wskazania w ostatniej chwili nazwiska Pa- 
na Prezydenta, w tem przeświadczeniu, że 
ewentualna Jego zgoda będzie uzyskana w 
czasie późniejszym, tembardziej że praktyka 
wyboru Władz Spółek Akcyjnych usprawie- 
dliwia całkowicie podobne postępowanie. Po 
nieważ Rada do dnla dzisiejszego nie zosta- 

nych komedyj, o naiwnej treści, na 
farsy zapomocą inscenizacyjnej szar- 
ży nie jest rzeczą nową. I Moljera gry 
wało się w ten sposób, i Szekspira . 
Nikogo to nie raziło. Przeciwnie. U- 
ważało się, że tym jedynie sposobem 
dzieła takie galwanizować można. 
Przecież stare komedje bawią nas już 
nietyłko tem, co w nich bawiło na- 
szych antenatów. Sam stosunek auto- 
ra do poruszonych spraw wydaje się 
nam komiczny. Staje się śmieszne i 
to nawet, co w jego oczach było po- 
ważne, co wzruszało, ba rozrzewnia . 
ło widownię. 

Ale groteskowe potraktowanie Fre 
dry nie wszystkim przypadło do gu- 
stu. Recenzent „Kurjera Warszawskie 
go”, p. A. Grzymała . Siedlecki dopat- 
rzył się w tem profanacji i poniżenia... 
munduru oficera polskiego. 

Krytyka teatralna cieszyła się "do- 
łąd nietykalnošcią. W tej zasadzie u 
czynił p. Jaracz poważny wyłom. Bu 
oło w czasie następnego przedstawie- 
nia wystąpił z przemową, w której 
wyjaśnił swój stosunek do Fredry i z 

p. Siedleckim załatwił się w sposób 

bezwzględny. Wypomniał mu jego 
„Maman do wzięcia*, gdzie występu- | 
je w mundurze — „alfons“. 
"Krok dyrektora teatru Ateneurń 

uotuję, bo — jak się rzekło — czyni 
"on wyłom w obyczajach i stosunkach 

ła ukonstytuowaną, przypuszczałiśmy, że po- 
rozumienie się z P, Prez. nastąpi w €za- 
sie pobytu naszego Zarządu w Wilnie z o- 
kazjł poświęcenia komunikacji i że do u- 
konstytuowania Rady przystąpimy po otrzy- 
maniu Jego zgody 

Przepraszając Pana Prezydenta najmoc- 
niej za mimowołne wprowadzenie Go w błąd 

prosimy przyjąć zapewnienie, że działaliś- 
my w najlepszej wierze w interesie jaknaj- 
dalej iądcej współpracy Spółki z Magistra- 
tem Miasta Wilna. 

Żaden z wybrasych z płęciu członków 
Rady nie został o wyborze zawiaomdiony, 

gdyż uważaliśmy, że ostateczne ukonstytuo- 
wanie się Rady jest przedwczesne. 

Nigdybyśmy nie przypuszczali, że po- 
wodowani naszą dobrą wolą i obopólnym 
interesem udzielenie Przedstawicielowi Mia- 
sta parwa większej kontroli nad komunika- 
cją miejską, staniemy się powodem niewłaś- 
ciwych komentarzy w prasie i narazimy J. 
W. Pana Prezydenta na przykrości za co je- 
szeze raz jaknajmocniej przepraszamy. 

Wilno, dnia 26. I. 1932 r. 

"Na mocy upoważnienia 
Zarządu Towarzystwa. 

(- I. TARŁO. 

Przyp. redakcji, 

„Glos. Wilna“, podając 

„rewelacje”. 

wczoraj . dalsze 

w. sprawie, o której wyżej pi- 

w sposób dokładnie ilustrujący po- 

ziom Z swego wileńskiego „redak- 

tora** wystąpił przeciwko nam z zaczepka- 

ni sądząc widocznie, że tem sprowokuje nas 

do jakiejś ze sobą polemiki. ^ 

Otóż. nie, Łaskawy Panie, takim piózękom 

z zasady na napaści nie odpowiadamy — pro- 

szę to sobie raz na zawsze zapamiętać! 

A czy znacie Panowie z „Glosa Wilna“ 

słynną bajkę Kryłowa o psiuczku, co 10 

szczekał na słonia? Jeżeli nie, to radzimy 

przeczytać, — „Przyda się, 

szęmy, 

  

    

Prezydent Folejewski 
u p. wojewody. 

Pan wojewoda wileński przyjął w 
dniu 25 bm. na konferencji p. prezy- 
denta m. Wilna Folejewskiego, który 
wyjaśnłH swój stosunek do Towarzy- 
stwa Miejskich i Międzymiastowych 
Komunikacyj Autobusowych i powia- 
domił p. wojewodę o krokach, które 
już poczynił oraz jeszcze w dalszym 
ciągu poczynić zamierza w celu cał- 
kowitego wyjaśnienia sprawy. 

ET ROUNOK TAAAK 

List do Redakcji. 
Do Redakcji „Kurjera  Wileńskiego* 

w Wilnie. 

Wi związku z one: ami „Podanemi 

  

   
i hi Ace Fowiadiu- człon 

ków Twa „ w powiatach święciań 
skim, wil. sock i suwalskim w imieniu 
Centralnego Zarządu Towarzystwa Oświato- 
wego „R " w Wilnie podaję do wiado- 
mości Relakcji „Kurżera Wileńskiego" i Sz. 
Czytelników co następuje: 

1) istnieją dwie organizacje łltewskie pod 

nazwą „Rytas“; а) jedna z centralą w Wilnie, 

  

    

dotychczasowych. Nie wchodząc w to: 
słuszne, czy niesłuszne jest w danym 
wypadku stanowisko p. Jaracza — 
musiał się znaleźć ktoś, coby kres po- 
ložyt nieodpowiedzialnošci sprawoz- 
dawców teatralnych. Bezbronność ak. 
tora, a poniekąd i autora rozzuchwa- 
łiła krytyków dziennikarskich, w'ypi- 
sujących «co się im żywnie podoba, a 
często nie posiadających ani ńależy- 
tego przygotowania, ani kwalifikacyj 
moralnych do wydawania sądu,*) i to 
sądu bezapelacyjnego. Wpływowe sta 
nowisko sprawozdawcy teatralnego 
zdobywają często figury mocno nie- 
ciekawe, ale zręczne, sprytne i umie- 
jące chodzić koło swoich interesów. 

To też czas najwyższy ukrócić ich 
bezkarność i krytyki jak najsurowszej 
poddać krytyce. Przykład Jaracza bę- 
dzie niewątpliwie poważną do tego 
zachętą. 

Zresztą, niesumienność objawia 
się nietyłko w recenzjach teatralnych. 
Oto np. taki fakt. Artykuł mój: „Upa 
dek rodziny, a nowe prawo* („Kur. 
Wil." Nr. 288) nie spodobał się tutej- 
szej „Rzeczypospolitej''; skrytykowała 
go, traktując, jako „Argumenty z Po- 
„wiśla”, Przytoczono więc tylko to, co 
pisałem o demoralizacji, dostrzeżonej 

  

*) Nie stosuje się to, oczywikcie ś p 
Siedleckiego. - 

  

Na. 20 (2262 

Poświęcenie „Arbonu” 
W niedzielę o godz. 12 min. 3% 

na placu Katedralnym odbyło się po- 
święcenie autobusów „Arbonu“.. Na 

uroczystość przybyłi przedstawiciele 
władz wojewódzkich, miasta, wojska, 
policji dyrektorowie „Arbonu* z War- 
szawy z prezesem p. Iwanowskim na 
czele, przedstawiciełe Zakładów In- 

żynierji Państwowej, dziennikarze 
warszawscy i prasa miejscowa. 

Aktu poświęcenia ustawionych w 
podkowę 12-tu udekorowanych wozów 
dokonał ks. prałat Sawicki, który po 
poświęceniu wygłosił krótkie przemó- 
wienie, życząc Towarzystwu pomy- 
ślności. Zkolei udano się do garażu 
na ul. Legjonową gdzie po poświęce- 
niu gmachu przez wikarjusza kościoła 
Serca Jezusowego i obejrzeniu war- 
sztatów wygłosili przemówienia PP- 

Prezes T-wa Iwanowski i prezes syn- 
dykatu dziennikarzy warszawskich 
red. Giełżyński, 

Stamtąd udano się na śniadanie 
do Georges'a. Po śniadaniu dzienni- 
karzy warszawskich przyjął w pałacu 
reprezentacyjnym p. wojewoda Beez- 
kowicz. 

Po przywitaniu się z przybyłymi p. 
wojewoda rozpoczął konferecnję od 
podkreślenia ogromnego znaczenia 
politycznego Wilna, miasta o tak bo- 
gatej przeszłości, a o tak ogromnych 
możliwościach rozwoju, wymagają- 
cych wielkiego nakładu pracy. Na- 
stępnie p. wojewoda, opierając się na 
cyfrowych danych zaznajomił gości z 
Wileńszczyzną i stosunkami we wszy- 
stkich dziedzinach życia gospodarcze- 
go i kulturalnego naszego kraju, kre- 
śląc możliwości rozwojowe Wilna i 
Wileńszczyzny w oparciu o bogactwa 
naturalne (len, lasy i t. d.) województw 
północno - wschodnich z wojewódz- 
twem wiłeńskiem na czele. Dalszych 
wyjaśnień udziełał p. wojewoda w 
odpowiedzi na liczne pytania, skie- 
rowywane doń przez uczestników kon 
ferencji. 

Składając p. wojewodzie imieniem 
zebranych gorące podziękowanie, 
przemawiał następnie prezes Syndy- 
katu Dziennikarzy Warszawskich red. 
Giełżyński. Dziennikarze warszawscy 
— mówił — przybyli do Wilna po- 
wodowani sentymentem, jaki każdy 
Polak żywi do tego wspaniałego mia- 
sta, o tak pięknej przeszłości. Gdy by- 
li w Ostrej Bramie; gdy zwiedzali ce- 
lę Konrada, a potem pokoje w których 
Mickiewicz tworzyt „Gražynę“, opa- 
nowalo zwiedzających uczucie nabo- 
żeństwa dla przeszłości Polski i dła 
jej przyszłości. Dziennikarze śpieszy- 
li również na Wileńszczyznę ze wzglę- 
du na to, że przewodzi jej wojewoda 
Beczkowicz, którego « mieli możność 
poznać w Warszawie, jak i podczas 
ostatniej wycieczki prasowej do No- 
wogródka gorąco więc pragnęli odno- 
wić kontakt, uprzednio nawiązany. 

Na konferencji zabrał _ wreszcie 
głos p. prof. Ferdynand Ruszczyc, «- 
powiadając o historycznym odkryciu 
w Bazylice grobów królewskich. 

Po konferencji udali się uczestnicy 
wycieczki do Bazyliki, gdzie p. prot. 
Ruszczyc na miejscu udzielał infor= 
macyj o odkryciach i o stanie Bazy- 
liki. 

BSS MST PPR 

Popierajele Przemysł Rrajowy 
USSR ESA 

której terenem działalności jest całe pań- 
stwo, b) drugie „Rytas* z centralą w Świę- 
cianach, działa na terenie powiatu święciań-. 
skiego i ma swój „odrębny siatut i osobną 
organizację. 

2) Litewskie Towarzystwo Oświatowe 
„Rytas* w Wilnie nie ma oddziałów w gminie 

gierwiackiej, pow. wil. trockiego, w powie- 
cie święciańskim i suwalskim i żaden z człom 
ków T-wa „Rytas“ tam nie zamieszkuje. 

3) T-wo „Rytas* zajmuje się pracą wy- 
łącznie oświałową i organizuje szkoły, któ- 
re zresztą są pod dozorem władz. szkolnych. 
Towarzystwo zaś Świętego Kazimierza jest 
organizacją, która się opiekuje młodzieżą 
Jitewską w wieku przedszkolnym i poza- 
szkolnym i te dwie organizacje są zupełnie 
odrębne. 

Prezės T-wa „Rytas“. 
Ks. P. Kraujalis. 

przez komisarzów spisowych na pe- 
ryferjach Warszawy, gdzie gnieździ 
się t. zw. „Lumpenprołetarjat". Pole- 
mista ani słowem nie wspomniał, że 
mówiłem też o całym szeregu innych 
zjawisk, jak np. o epidemji rozwodów 
w sferach inteligencji, o tem, że i śród 
notorycznych endeków — i to czoło- 
wych — trafia się co krok na rozwod- 
nika lub rozwódkę. 

— Кю to był, co się pani ukła. 
nił? ь 
‚ — То р1егузку mąż drugiej żony 
mojego pierwszego męża — odpowia- 
da zagadnięta. 

— Urodziło nam się dziecko. Nie 
wiem, jak je ochrzcić... 

— Jakto, nie wiesz? 

— No, bo ja jestem teraz kałwin... 
Ale to, rozumiesz, tyłko dla rozwo- 
du. 

— A to co?... 
šiub do cerkwi? 

— Tak. Urządzitem się w ten spo- 
sób na wszełki wypadek. Może wypad 
nie się rozwieść... 

Takich i tym oh djałogów 

Prosisz mnie na swój 

można się dziś dowoli nasłuchać w 
centrum Warszawy, wcale Re na Po» 
wiślu. 

Wiedzą o tein i panowie z „Rzeczy 
pospolitej". Wiedzą, ale udają zawia- 
nych. Cui bono? : : 

: Benedykt Hertz.  
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WIESCII OBRAZKIZKRAJU. 
Tragiczna śmierć kaprala pod kołami 

pociągu. 
Nieszczęśliwy wypadek, czy samobójstwo? 

Zeznania przygodnych świadków. 

W dniu wczorajszym ua szłaku kolejowym 
Wilejka Mołodeczno wydarzył się tra у 
wypadek, ofiarą którego padł kapral 86 p. p. 
Franciszek Skrzypezuk. Skrzypvzak jechał 
waz rowerze wzdłuż toru. Podczas przecho- 
dzenia pociągu pasażerskiego zdążającego z 
Wilejki do Moiodeczna, Skrzypczak stracił 
nagle równowagę i wpadł pod koła szybko 

snknącego pociągu 
Skutki tego upadku były fatalne: Koła 

ypocigu przeszły przez kiaikę piersiową nie- 
sszezęśliwego powodując natychmiastowa 

  

śmierć. Zwłoki tragieznie zmarłego kaprala 
zabezpieczono na miejscu do chwili przyby- 
cia*wojskowych władz sądowo-Śledezych. 

Wyniki wstępnego dochodzenia nasuwają 
podejrzenie, iż upadek Skrzypczaka pod ko- 
ła poeiągu nie był przypadkowy, lecz, że ma 
się tu do ezynienia z samobójstwem. Przy- 
godni świadkowie tragicznego wypadku, któ- 
rzy zbadani zostali w tej sprawie, twierdzą 
iż kapral po zbliżeniu się pociągu wstrzymał 
rower i rzucił się pod pociąg. Ile jest w tem 
prawdy wyjaśni dalsze dochodzenie. (e). 

  

Likwidacja jaczejek komunistycznych 
w Święciańskiem. 

   Ze Š an donoszą, iż w ciągu trzech 
<lni ubiegłych władze bezpieczeństwa publi- 
cznego zlikwidowały w Święcianach i w nie- 
i«tóryeh gminach tego powiatu kilka jacze- 
„jek komanistycznych. 

Likwidacja nastąpiła w »wiązku ze Świę- 
sem komunistycznem „trzech L*, do którego 
jaczejki wywrotowe czyniły intensywne przy 
gotowania. W Święcianzch aresztowano 14 
msób, w Ignalinie ż, pozatem dokonano po 

Wykrycie fabryczki 
We wsi Rodztewieze gm. jaźwińskiej w 

«łomu mieszkałnym Jana Mogłlnika funkcjo- 
marjasze P. P. ujawniłi zakonspirowany war 
sztat fałszywych 1 złotowych monet. Pod- 

«zas przeprowadzanej rewizji znaleziono pod 
podłogą ukrytą skrzynię, w której zanjodwa- 
žo się 160 fałszywych monet przygotowanych 
ało obiegu. 

Jak zdołano ustalić Mogllnik od dwóch 

  

  
jedyńczych aresztowań w innych gminach 
powiatu święciańskiego 

Wszystkieh aresztowanych osadzono w 
więzieniu święeiańskiem. Podezas rewizyj, do 
konanych u aresztowanych ujawniono obfi- 
ty materjał dowodowy, 

Pozatem aresztowano dwóch agentów 

K. P. Z. B. którzy przybyli z Mińska z in 
strukejami. (e) 

fałszywego bilonu 
mieslęcy trudnił się do spółki z kowałem 
tej wsi Feliksem  Bardziejenką fabrykowa- 
niem fałszywych jednozłotówek i przy po- 
mocy Chaima Ginzburga i jego syna Jankie- 
la fałszerze czai w obieg na pobliskich 
tagrach fails; aty. 

Aresztowanych przekazano do dyspozycji 
władz śledczych te) 

  

        

Bestjalska zemsta. 
W ubiegłą niedzieię ua przechodzącego 

alrogą do wsi Uścinewicze gm. wilejskiej Pio- 
@га Iwaszkiewicza napadło dwóch osobników 
Mtórzy „Świneówkami* ciężko zbili go, po- 
«zem nieprzytomnego porzucili w rowie. Nie- 
przytomnego w kałuży krwi znaleźli włoś- 
sianie Śpleszący do kościoła i o wypadku 

powiadomili polieję. Wi wyniku dochodze- 
nie zdołano ustalić, iż spraweami napadu i 
pobicia byli Miebał Lach ze wsi Barańce i 
Maciej Iwaszkiewicz ze wsi Uścinowicze pow. 
wilejskiego. Obu spraweów  bestjalskiego 
pobicia ujęte wezoraj w lesie gdzie się ukry- 
wali przed odpowiedziałnością sądową. (€)- 

Nieistniejący folwark na Wileńszczyźnie 
jako kaucja do pobrania 5.000 zł. 

Władze śledcze aresztowały znanych i po- 
<zukiwanych oszustów warszawskich Adolfa 

czach 5000 złotych. Ubezpieczeniem tej su- 
my miał być nieistniejący fołwark w Wileń. 

Stapierskiego i Wacława Kripiera w chwili  szczyžnie. 
+4dy ci za fałszywym czekiem usiłowali pod- Oszusłów skierowano do dyspozycji władz 
jąć w pow. kasie koimuaałnej w Niewiarowi- sądowych. (ei 

a 

Postawy. 
Dziesięć lat pracy kułturalno-oświa- 
towej i społecznej w m. Postawach. 

Życie kułuralne na prowincji zanim na- 
Bierze cech rozwojowych musi mieć ludzi, 
Którzy zajęliby się pracą społeczną. Są ludzie, 

którzy uważają czasowy pobyt na ziemi za 
najwłaściwszy do oddania się s«memu sobie, 
zamknięciu się w egoizmie wypoczynkowym, 
zarobkowym i t. d. ałe są i tacy, którzy 
swoje osobiste życie nieco odsuwają na stro- 
mę, a pracę swą i częstokroć pieniądze po- 
<święcają da dobra ogólnego. Oczywiście ludzi 

*akich zamiast nagrody moralnej może często 
spotykać przykrość, żał i smutek. 

Wiele przyszłoby na myśl porównań przy 
<opisywaniu pracy społecznej w Postawach od 
chwili odzyskania Niepodległości. Przejrzy- 
my ją pobieżnie za okres dziesięciolecia. Cóż 
ujrzymy? Na”pierwszy plan wysuną się Po- 
stawy powojenne ledwie powstające na gru- 
«ach zniszczenia, tak mocno w latach 1915- 
©%) widocznego, że na płacu rynkowym w roku 
1919 bito zające, a w roku 1921—22 patrzono 
ma połacie pół porośniętych gęstym brzeź- 
„niakiem. Postać porucznika Sadowskiego on- 
„giś w Postawach będącego w służbie czyn- 

mej, jest pamiętną. On to zapoczątkował Koło 
Młodzieży Wiejskiej. Pierwszą sztukę p. t. 
„Jaśkowe zamysły* wystawiono w pałacu hr. 

-J. Przeździeckiego. Frekwencja por 
publiczność szczełaie wypełniła salę. 
mie próżnowano również. Kierownictwo nad 
Młodzieżą objął p. Józef Kęstowicz i w roku 
1921 zapoczątkował Koło Polskiej Macierzy 

Szkolnej, pod sztandarem której skupił garść 
łudzi i z całą energją rozwijał polskość na 
-wschodnich rubieżach, szczęśliwie trwając do 
sdnia dzisiejszego jej prezesem. W ciasnej saui, 
gdzie obecnie mieści się Spółdzielnia „„Wy- 
goda“ urządzono scenę. Ż zapałem granu 

ssztuki „X pawiłon* <azaniec”, „Zagłoba 
swatem*, „Grube R . „Majster i czelad- 
nik*, „Pilnuj swego „Stryj przyjechał”, 
„„Ciotka Karola“, „Consilium facultatis“ i wi 
Še innych. Domorošli aktorzy, jak J 
wviec, S. Zienkiewics, W. Molis, Z. Śnieżków- 
ma i szereg innych w tych sztukach udział 
brali, a niektórzy i po dzień dzisiejszy udział 

    

  

    

     
  

  

  

   

  

    
  

  

    
„ biorą. W rezultacie zdobyto trochę funduszu 
a budowę Domu Ludowego, który na ofiaro- 
-wanym przez hr. J. Przeździeckiego placu 
a przy wydatnej pomocy Sejmiku powstał. Dr. 
"Władysław Chudzyński, honorowy obywatel 
sgminy Postawy, człowiek o Świalłym charak- 
%erze, lubiany przez ogół, wiele też położył 
starań i pracy w rozwoju życia polskiego w 
"Postawach, organizując Bank Ludowy, spół- 
<dzielnię handlową „Wygoda”, Straż Ogniową, 
=a w dnie świąteczne urządzał odczyty, 
«wspólne zabawy, różne imprezy, gdzie obok 
anteligencji bawili się rzemieślnik i robotnik 
s to w najłepszej zgodzie. 

Obchody narodowe, jak 3 Maja, 11 Li- 
>topada i t d. świadozyły o intensywrości 
$racy. T-wo Dobroczynności z niestrudzoną 
<działaczką społeczną p. Kęstowiczową jako 
prezeską, dociera do najnędzniejszych chat, 
auiosąc ulgę i pomoc biednym. Po stworzeniu 
wielu płacówek społecznych widocznem stalo 
się przeniesienie siedziby powiatu z Duniło- 
wicz do Postaw. W szybkiem tempie roz- 
«vinęło się budownictwo przywałne i samo- 
wządowe. Powiat przeszedł do Postaw. Nowe 
mrądy, nowe życie zaczęło tętnić. Przybyło 
«io szeregów pracy społecznej wiele udzi do- 
%rej woli. Wznoszono sztandary różnych 
=wiązków i organizacyj, wymienić wszystkich 
4 opisać ich pracy, byłoby niepodobieństwem, 
Jecz nie można pominąć tych, którzy więcej 
przyłożyli starań i pracy, jak p. poseł Kra- 
ssicki, W. Skrzybbo, 6. p. ks. Bobol. Powiat 
objął starosta Wiktor Niedźwiecki i stał się 
<aczerym opiekunem pracy społecznej, nie 
strudzenie wglądając w każdą dziedzinę ży- 
«ia nas: 

е zapomniano t o wojskowych, którzy 
bohaterską śmiercią legli na połu chwały za 
©jczyznę. Groby ich porozrzucane po polach 
odnaleziono. Szczątki do Postaw sprowadzo- 
ma i ufundowano Grób Nieznanego Żołnierzu. 
Dr. Moroz, pułkownik rezerwy, szczerą Opiekę 
mad Nim roztoczył, yporządkował plac, usą- 

łuwiaty piwonii, i:astę 1 we dzbany na Gro- 

bach składał. Zaś b. wojskowymi żyjącymi, 

stanowiącymi dziś Wielką Armję rezerwową, 
szczerze zaopiekował się zastępca strosty p. 
Kazimierz Protassewicz, znany z niezmordo- 
wanej pracy organizacyjnej, społecznej, kul- 
turalno-oświatowej, pracownik, który lwią 
część swego Życia poświęca dla dobra spo- 
łecznego. Powstaje Koło Rezerwistów gminy 

Postawskiej. Prezydjum Zarządu tworzą pp. 
Fr. Bobowski—prezes, J. Sokół—wiceprezes, 
J. Szykowiec—skarbnik i M. Drozd—sekre- 
tarz. Ludzie ci mozolną i mrówczą pracą 
pełnią swe obowiązki gorliwie, doprowadza- 
jąc stan organizacyjny do dobrych wyników. 
Rozwinęło się czytelnictwo. Zorganizowano 

Związek Strzelecki gminy postawskiej i pod 
znakiem Związku Rezerwy i Strzelca zalo- 
żono 4 świetlice na wsi, zasilane czasopisma 
mi zbieranemi przez J. Szykowca od poszcze- 
gólnych ofiarodawców, a w szczególności od 
Klubu Urzędniczego, Zarząd którego najwięk- 
szą' ich ilość bezinteresownie oddaje. W nie- 
spełna 2 m-ce wydano na wieś do 4 Świetlić: 
60 egzemplarzy tygodnika „Gospodarz Kre- 
sowy”, 10 egzeraplarzy „Kurjera Wileńskie- 
go“, 5 egzempl. „Kurjera Codziennego”, #) 
egz. „Armji Rezerwowej”, 26 egz. „Kurjera 
Warszawskiego i in. ilustracyj. Oprócz tego 
Koło Rezerwistów w Posławach od szeregu 
dni prowadzi Kino-Teatr na mocy ugody z 
Kołem Rezerwistów w Duniłowiczach. 

Н. М. 

Głębokie. : 
Ze zw. P. O. W. 

W dniu 12 słycznia r b. o godzinie 18-ej 
w lokalu Starostwa odbyło się zebranie spra- 
wozdawcze członkini ZPOK., które zgroma- 
dziło dużo osób, nietylko członkiń lecz i gości. 
Zebranie nasze zaszczycił swą obecnością p. 
Starosta Jerzy de Tramecourt. Przewodniczą- 
ca p Helena de-Tramecourtowa powitała przy 
byłych i w krótkich a zwięzłych słowach przy 
pomniała o idei, celach i zaadniach Związku 

Pracy Obywatelskiej Kobiet. 
Następnie zabrał głos pan Starosta, który 

w swem treściwem przemówieniu podkreś- 
lił znaczenie Związku w jego pracy państwo- 
wo twórczej, nawołując zebranych do zgod- 
nej współpracy, do zajęcia się szerokiemi ma. 
sami ludu ugruntowując w nich poczucie obo 
wiązków obywatelskich, dopomagając im mo- 
ralnie i materjałnie i chroniąc w ten sposób 
od destrukcyjnych wpływów wrogów Pan- 
stwowości Polskiej. 

Ze swej strony podkreślił, że Związek zaw 
sze może liczyć na Jego najwydatniejszą po- 
moc. 

Zkolei p. przewodnicząca złożyła sprawoz- 
danie z działalności Związku wogóle i z po- 
szczególnych jego placówek. Zebranie cecho- 
wał nadzyczaj miły t serdeczny nastrój, a re- 
zultatem jego było, że do Związku przystąpi- 
ło szereg pań do tego czasu nie stowarzyszo- 

nych. 
ZPOKR, w Głębokiem prowadzi już 4-ty 

rok Stację Opieki nad Matką i Dzieckiem, 
Świetlicę dla dzieci Szk. Pow. w której frek- 
wencja stałe wzrasta. 

Podczas świąt Bożego Narodzenia była v- 
rządzona choinka dla 50 dzieci, uczęszczają- 
cych do świetlicy. Dzieci prócz Wigiji otrzy- 
mały upominki w postaci ciepłych materja- 
łów na sukienki i koszule. 

Najnowszemi naszemi placówkami są: 
Świetlica niedzielna dla kobiet i warsztaty 

tkackie, т 
Świetlica dla kobiet cieszy się wielkiem 

powodzeniem, a warsztaty tkackie rokują po- 
myślny rozwój na przyszłość, 

W warsztatach tkackich otrzymują pracę 
bezrobotne kobiety, z pośród uczęszczających 
do świetlicy. 

  

   

    

Obecna. 

Oikieniki. 
Z żyeia spółdzielczego wsi. 

Pierwszy rok minął egzystencji naszej 
młodej placówki spółdzielczej „Wygoda”. Ta 
też każdego jej dzłonka, a nawet przeciętne- 
go konsumenta musi ciekawić, co zdziałąła 

j są wyniki. | 
Przedewszystkiem trzeha zaznaczyć, że 

dzielnia : a gd sio Bioko ep sielnia spożywców za ten czas i jakie 

w pierwszym roku spółdzielmia musiała wytr 
wałe wzmacniać podstawy swego bytu, któ- 
remi są członkowie odbiorcy i fundusz 
własny. I tak w ciż roku ub. pozyskano 
108 członków i zł. 2.140 — funduszu udziało- 
wego. To jej zapewniło powodzenie, albo- 
wiem każdy członek starał się dokonywać 
zakupy tylko we własnym sklepie. Obrót ze 
sprzedaży rocznej osi zł. 38.172. — Zwa- 
żywszy, że w Olkienikach isini koło 40 
sklepów prywatnych, przeważnie żydowskich 
do których dotychczas niewolniczo byli przy- 
wiązani okoliczni rolnicy i miejscowi urzęd- 
nicy, da się tedy stwierdzi wysokość 
dokonanego obrotu, przy dzisiejszej słabej 
siłe nabywczej ludności, jak na pierwszy 
rok pracy Spółdzieni, jest zadawalnia jąc: 

W gospodarce towarowej  spółd: 
kierowała się za: ą, polegającą na wysokiej 
jakości towarów, ich świeżości i umiarkowa- 
nych cenach. W wywiązaniu się z tego į 

istotniejszego zadania, była pomoc własr 
hurtownia Zw. „Społem*, w której Spółdziel- 
nia zakupiła towarów 75 proc. w stosunku 
do ogólnej sumy zakupu. 

Nic dziwnego, że powstanie naszego skle- 
pu było podobne do kija wsadzonego do mro- 
wiska rozwielmożnionego posożytnictwa. W 
cenach detalicznych tut. sklepikarstwa Spół- 
zdielnia dokonała istnej rewolucji: Z obra- 
chunku rocznego wynika, że przy usti 
zowanych cenach nadwyżka brutto na towa- 
rach wynosi 11,7 proc. od obrotu. Koszty 
handlowe zaś wynosiły 8,7 proc. w tymże 
stosunku. Zatem osiągnięto czystego zysku, 
czyłi zaoszczędzono dla odbiorców w samej 
spółdzielni zł. 866.78. t. j. 2,3 proc. w stos. 
do sumy nabytych przez konsumentów to- 
warów. 

Gdyby nie nałóg szeregu członków kupo- 
wania na kredyt, który, niestety, znalazł po- 
datny grunt w naszej Spółdzielni, zysk (osz- 
czędność) byłby większy o 250 zł, — gdyż 
taką właśnie sumę należało odpisać jako re- 
zerwę na wątpliwych dłużników. Trzeba więc 
zrozumieć całe niebezpieczeństwo tego szko- 
dliwego nałogu, który już czyni szczerby w 
zrębach naszej pięknej budowli. 

O ile członkowie nie wyzbędą się tej ni- 
szczycielskiej choroby, a władze Spółdzielni 
nadal miałyby prowadzić politykę schlebia- 
nia członkom. bez przestrzegania kardyna|- 
nej zasady spółdzielni, słuszny niepokój o 
los pożytecznej placówki musi powstać п 
większości członków, którzy po złożeniu u- 

WiEŚCI Z WOJEW. 

   

    

    

  

    

    
    

  

   
    

   
     

    

      
   

    

  

     

   

  

działów kupują tyłko za gotówkę i umieją 
sobie odmówić pokusy, a więc budują gmach 
Spółdzielni, zaś inni korzystając z niedopn- 
szczalnego przywileju mogą niedługo dopro- 
wadzić placówkę do ruiny, jak to już nie z 
jedną było. Wówczas z ich winy znowuż 
zatriumfuje pasek, a szczytne hasła Spół- 
dzielczości na nic się przydadzą. Będzie po 

   
    

e daj Boże doczekać tej chwili, kiedy 
łoby się zacytować wyroczne słowa 

diałeś chamie złoty róg”... 
y! opamiętajcie się póki jest 

Członek Spółdziedni. 

Wolstom. 
Trup dzieceka w rzece. 

W dniu wezorajszym w rzece Hanutka 
gm. wojstomskiej wyłowiono trupa kilkulet- 
niego chłopca z oznakami uduszenia. Wła- 
zde wszczęły energiczne dochodzenia cełem 
ustalenia kto jest mordereą dziecka. tej. 

Z pogranicza. 
Ujęcie łącznika K, P. Z. B. 

Na odcinku granicznym Kozdrowieze u- 
biegłej nocy patrol K. O. P. ujął podejrzane- 
go osobnika, który w przebraniu włościanina 
usiłował dostać się do najbliższej wsi Dzien 
ki. Zatrzymanym okazał się wybitny łącznik 
K. P. Z. B.i członek Kompartji przezwiskiem 
„lix*, który z cennemi dokumentami przy- 
był z Mińska. „Lix* podezas odprowadza- 
nia go do strażniey połknął świstek papieru, 
który jednak przy natychmiastowych zabie- 
gach lekarskich zdołano wydostać z żołądka 
komunisty nieuszkodzony. Był to tajny roz- 
kaz Kompartji dotyczący urządzenia demon- 
stracyj antypaństwowych w związku z dnia- 
mi „L. L. L.“ Komunistę przekazano do dy- 
spozycji władz śledczych. 

Ucieczka żołnierzy sowieckich. 

Na odeinku granieznym Michniewieze na 
teren polski w sobotę wieczorem przedosta- 
ło się 2 żołnierzy sowieckich, którzy zbiegli 
z pułku 

Żołnierzy zatrzymano aż do wyjaśnienia 
sprawy. 

NOWOGRÓDZKIEGO 
Oddział Nowogródzki „Kurjera Wileńskiego" mieści się 

w Nowogródku przy ul. 3-g0 Maja, tel. 94. 
  

Kino dźwiękowe 

Pogoń 
w Nowogródku     

100*/, film 
DZIŚ dźwiękowi 

W roli głównej GRETA GARBO 

ANNA CHRYSTIE 

  

  

Nowogródek. 
Wieczór amatorski w Nowogródku. 

„Poseł czy kominiarz* — Raorta. 
„Pacjent z prowinejł*. 

Chór robotniczy. 
Jedną zawsze z aktualnych form życia 

kulturalnego jest teatr amatorski, który poza 
wielu innemi walorami, ma przedewszystkiem 
wielkie znączenie wychowawcze. 

Specjalnie.o ile chodzi o chwilę obecną, 
tak ciężką dla ogółu ludności pod względem 
gospodarczym działalność Kół amatorskich 
ma pierwszorzędne znaczenie dla podnosze- 
nia ducha i zwalczania przygnębienia, szerzą- 
cego się lak niepokojąco, 

Jeżeli zaś chodzi o rzesze bezrobotnych, 
to tego rodzaju praca w ich szeregach, jest 
ze wszech miar pożądaną, działa bowiem 
odciążająco i uspakajająco, a równocześnie 
podnosi ich kuturalnie. 

Dlatego też, inicjatywę pp.: starościny Tek 
li Hryniewskiej i inż, Podoskiej należy powi: 
tać z wielkiem uznaniem. 

Wieczór rozpoczął się od  odśpiewania 
przez Ludowy Chór (zorganizowany przez p. 
starościnę Hryniewską), szeregu pieśni, pod 
wprawnem kierownictwem prof. Wolynezyka, 
któremu należy się wielkie uznanie. 

Chór przedstawia się bardzo obiecująco. 
a podnieść należy z radością, że wykonuje 

pieśni tak po polsku, jak też i po białoru- 
sku. 

Jeżeli chodzi o sztukę tak polską, jak i 
białoruską, to trzeba przyznać, że zarówno 
wykonawcy, jak i reżyserja stała na dość wy- 
sokim poziomie Jedna tylko mała uwaga. Nie 
posługujcie się panowie amatorzy suflerem, 
bo jest to przeżytek, wręcz szkodliwy, działa- 
jący zawsze na szkodę zespołu amatorskiego. 
Role należy przyswoić sobie pamięciowo. 
Przy tak umiejętnej robocie, jaką widzieliśmy 
w tym robotniczym zespole amatorskim, suk- 
ces będzie całkowity, jeżeli wykluczy się „ro 

lę“ sufera. 

Sztuczka: „Posel czy kominiarz“, posiada 
duže walory sceniczne, a režyser jej p. No- 
wokański (Zw. Automobilistów) spisał się 
gracko. Jego interpretacja” postaci burmistrza, 
była doskonała, życiowo wiernie oddana, tył- 
ko charakteryzacja (peruka)  nieszczególna, 
raziła bowiem trochę. 

Wręcz świetny był rob. Kobzer (Zw. Zaw. 
Rob Niefach.), który obracał się na csenie z 
taką naturalnością i pewnością siebie jakby 
na grze amatorskiej zjadł zęby. Ten 
„zuch* grał pod rząd, w dwóch sztuczkach, 
raz po polsku to znów po białorusku, w jed- 
nym i drugim wypadku z wielkiem powodze- 
niem. On to właśnie pobudzał salę najwięcej 
do śmiechu. 

Dobry typ magistrackiego woźnego z glę- 
bokiej prowincji, stworzył rob. (Zw. Rob. Nie 
fach.), p. Łukaszewicz, również nie znający 
ca to sceniczna „trwoga i bardzo pewny sie- 

bie. : 

Rołę pani burmistrzyni odegrała popraw- 
nie p, Michniewiczówna, jej zaś córki, harcer 
ka (2-ga żeńska) również Michniewiczówna, 
z dużym wdziękiem. 

    

  

W sztuce białoruskiej, lekarz był zupełnie. 
" wiernie odtworzony, zaś chorego „robił* nież- 

le p. Noskowicz, 

„Pacjent z prowincji", jakkołwiek nie po- 

<siadający żadnej akcji, wypadł dobrze. Głów- 
na w tem zasługa p. Kabzera. 

Wśród tłumnie zapełniającej salę publicz- 
ności widzieliśmy sympatyczną syłwetkę p.. 
wieew. Godlewskiego, p. nacz. Pałasza, p. sia- 
rostę Hryniewskiego, bohaterkę wieczoru p. 
Teklę Hryniewską, burmistrza p. Wolnika, p. 
Romėrową, p. inž. Podoskiego iw in 

„ Po dokonaniu gdjecia fot i ca- 
le towarzystwo . przeszło poj ae Pl 

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

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

oraz futra i okrycia damskie i męskie. 
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wej, aby wziąć udział w skromnem przyjęciu, 
z jakiem wystąpił Pow. ZPOK, 

Dzielni: artyści, zajadając chleb z wiejską 
kiełbasą i popijając piwo, rozprawiali żywo o 
tym swoim pierwszym wieczorze amatorskim, 

Wreszcie zaznaczyć należy, źe to sympa- 
tyczne Kółko Muzyczno „ Dramatyczne, na 
którego czele stoi ruchliwa społecznie i wiel- 
ce miła osoba p. Podoska, nie myśli spocząć 
na laurach, ale bierze się ze wzmożoną e- 
nergją do dalszej pracy. 

R. 

Nowe godziny urzędowania Urzędu 
Pocztowego w Nowogródku. 

W dniu wczorajszym nasz Urząd Poczto- 
wy zastosował nowe godziny urzędowania t. į. 
od 8 — 12 f od 13 m. 30 do 16 m. 30. 

Nie można powiedzieć żeby to był szczę 
śliwy pomysł, R. 

List do Redakcji. 
Do Pana Redaktora „Kurjera Wileńskie- 

go* w Wilnie. 

Wielce Szanowny Panie Redaktorze! 
Wi związku z zamieszczoną w Nr. 8 z 

dnia 12 stycznia r. b. „Kurjera Wileńskie- 
go* wzmianką, pod tyt. „Nowogródek w nie- 
bezpieczeństwie olbrzymiej pożogi (godzina 
2-ga w nocy)*, upraszamy Pana Redaktora 
o umieszczenie w najbliższym numerze po- 
czytnego pisma Jego następującego sprosto- 
wania: 

Nieprawdą jest, że w akcji gaszenia po- 
żaru w nocy z dnia il na 12 stycznia r. b. 
przy ulicy Piłsudskiego w Nowogródku bra- 
ły udział oddziały straży pożarnych z Ko- 
relicz, Kuszelewa i Nowojelni. 

Akcję tę prowadziła wyłącznie straż na- 
sza. Żadne inne oddziały straży nie były sy- 
gnalizowane i nie przybywały. 

Nowogródek dnia 20. I. 1932 r. 

Prezes Zarządu M. Kuroczyeki, Komisarz. 
` Sekretarz J. Bursztejn. 

Nowojelnia. 
Nowogródzki robotniczy zespół 

amatorski, 
który ostatnio tak korzystnie zadebiuto- 

wał, zjeżdża 2 lutego b r. do Nowojelni aby 
odegrać na deskach „Ogniska” kolejowego ? 
sztuczki Będą to: „Poseł czy kominiarz* -- 
Raorta i „Pacjent z prowincji” (nie pamiętam 
jakiego autora), 

  

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

- „Ślub z wnuczętami. 
| "PZH. Przyjemska cieszy się 7-rgiem zdra- 
wych i dorosłych dzieci, Pan P. Czajkowskie- 
mu błogosławieństwo Boskie 6-ro dało. On 
ma lat 69 ona 59, serca ich ku sobie się skło . 

niły, ciężko żyć bez kochającej duszy przy 
sobie, : ; 

Mało - wiele pogadawszy. zgoda stanęki, 

śłub we czwartek 28 stycznia w w kościeie 

„Wszystkich Świętych o g. pół do 4 Rodzina 

Aiczna, będzie wesołe wesele, a Państwo Mło- 
dzi też pewnie połańcują z wnuczętami. Ba i 

dzieci pobierającej się pary nie próżnaję: 
czworo wnucząt „jej', poprowadzi „jega”, a 

cztery pociechy Pana Młodega asystować be- 
‚ 9а małżonce. < — 

      

   

Echa zajść listopadowych 
Zwolnienie stud. Wulfina za kaucją. Dochodzenia przeciwko 

b. Staroście iszorze i trzem oficerom policji. 

Jak się dowiadujemy władze prokurator- 
skie są w posiadaniu niezwykle ważnych 
zeznań i materjałów dotyczących smutnych 
zajść listopadowych. 

Pozatem niezależnie od tego, wszezęte z0- 
stało dochodzenie przeciwko b. staroście I- 
szorze, zastępcy jego płk. Giżyckiemu i 
trzem óficerom policji za bezczynność wła- 
dzy. 

W dnia wczorajszym w urzędzie proku- 
ratorskim odbyła się narada, na której roz- 
patrzono całokształt wyników dotychezaso- 
wego dochodzenia w sprawie zajść listopa- 
dowych. 

Między innemi rozpatrzono również spra- 
wę Walfina i Załkinda, aresztowanych w 
związka z traglezną Śmiercią studenta Wn- 
clawsklego. 

Na wniosek prowadzącego dochodzenie 
pprok. Janowicz postanowiono uwzgłędnić 
kilkakrotne prośby obrony i rodziny aresz- 
towanego Wulfina i zwolnić go zakaueją w 
wysokości 2000 złotych. 

Po wniesieniu kaucji wczoraj Wukłina 
wypuszezoeno na wolną stopę, natomiast Zał- 
kind pozostaje nadal w więzieniu. Decyzja 
co do niego zapadnie w dniach najbliższych. 

te) 

Echa masowych aresztowań 
wśród członków litewskich organizacyj. 

Dochodzenie w sprawie aresztowania w 
Wileńszezyźnie antypaństwowych działaczy 
litewskich prowadzą władze śŚledczo-sądowe, 
które z dniem wczorajszym przystą do 
indywidualnego badania aresztowanych. Ró- 
wnież jest segregowany i szczegółowo bada- 

  

ny materjał znaleziony u aresztowanych. 
Wezoraj z połecenia władz osadzono w wię- 
zienia na Łukiszkach 4 wywrotowców litew- 
skich, którym udowodniono winę, iż nale- 
żeli do konspiracyjnego antypolskiego zwią- 
zku. 

Aresztowanie sprawcy samosądu 
złodziejskiego. 

W: niedziełnym numerze „Kurjera Wiłeń- 
skiego“ donosiliśimy o krwawym napadzie 
dokonanym na Aleksego Karolkowa (Subocz 
55) zawedowego złodzieja i włamywacza 
czterokrotnie już karanego sądownie, 

Przeprowadzone dochodzenie  polieyjne 
potwierdziło przypuszczenie, że napad był 
samosądem złodziejskim. 

Wykonaweą „wyroku  Śmierci* świata 
podziemnego był niełepszy od Karolkowa 
złodziej i włamywacz Hirsz Szuflan, który 
narazie zbiegł lecz w dniu wezorajszym 
przez wywiadowców wydziału Śledczego zo- 

stał aresztowany. Szułiana osadzono w wię- 
zieniu Łukiskiem. 

Karołkow wraz z Szutianem dokonał sze- 
regu kradzieży. Obaj byli członkami zlik- 
widowanej przez policję przed kiłku miesią- 
eami bandy złodziejskiej „Szare kruki*. O- 
statnia Karolkow oszukał swoich przyjaciół, 
którzy postanowili go zgładzić. 

Wraz z Szufianem napadu na Karołko- 
wa dokonał jeszcze jeden osobnik, którego 
narazie nie ujęto. 

Dalsze dochodzenie trwa. (e). 

Duży pożar straganów w Hali Miejskiej. 
W, dniu wezorajszym o godzinie 8 wie- 

czorem wybuchł pożar w straganach przy 
Halach Miejskich. Ogień powstał w rzędzie 
straganów z mąką i zaczął się rozszerzać z 
niezwykłą szybkością przenosząc się na 54- 
siednie stragany. Rozszerzający się pożar 
groził przerzuceniem się na znajdujące się 
obok inne stragany. 

O wybuchu pożaru powiadomiono straż 
ogniową, która niezwłocznie przybyła na 
miejsce wypadku i przystąpiła do akeji ra- 

KRONIKA 
Dziś: Polikarpa. 

Jutro: Jana Złotoustego 

  

Wtorek 

26 | Wschód słoń: 7 m.23 echód słońca —g. 7 m. 

SYCZŃ „| zac |. © GBA 
Spostrzeżenia Zskładu iłetosrolegii U. & В 

w Wilsie z dnia 251 — 1922 reke. 
Cłśnienia średnie w milimetrach: 779 
Temperatura średnia O 

+ najwyśaza: -- 19 C 
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Opad w milimetrach: — 

Wiatr przeważający: połudn.-zach. 

Tendencja barom.: łekki spadek. 

Uwagi: pochmurno. 

e: URZĘDOWA. 
;— Komunikat Min. Robót Publicznych. 
Egzaminy na mierniczych przysięgłych W 

myśl par. 26 rozporządzenia z dnia 26 hifego 
1926 r (Dz, URP. Nr. 33 poz. 203) zawiadamia 
się, że egzaminy na mierniczych przysięgłych 
w terminie wiosennym b, r. odbędą się dla 
kandydatów, przynależnych pod względem te- 
rytorjalnym do komisji egzamin. w War- 
Szawie, w kwietniu b, r. Bliższe szczegóły, jax 
termin, lokal i godzina rozpoczęcia egzaminu 
będą podane pisemnie każdemu poszczegól 
nemu zgłoszonemu i dopuszczonemu do egza- 
minu kandydatowi. 

Równocześnie przypomina się, że w myśl 
par. 7 na wstępie powołanego rozporządzenia 
kandydaci, którzy pragną być dopuszczeni do 
egzaminu w terminie wiosennym, winni zło- 
żyć w ciągu lutego br. na ręce sekretarza ko- 
misji egzaminacyinej w Warszawie, ul Chału- 
bińskiego 4 (Wydział Pomiarowy MRP.) na 
leżycie udokumentowane podanie (par. 8 
wspomnianego wyżej rozporządzenia) oraz 
"pokwitowanie wpłaconej taksy egzaminacyj- 
nej (konto PKO, Nr. 30491), 

Tam też można nabyć wykaz ustaw, roz- 
porządzeń i przepisów, wymaganych przy eg- 
zaminie, 

" MIEJSKA. 
— Ulepszenie rzeźni miejskiej Jak wia- 

domo gmach rzeźni miejskiej przy ul. Ponar- 
skiej z powodu przestrzałych urządzeń nie- 
jednokrotnie już był tematem narad powo- 
łanych czynników miejskich, które nie mając 
kredytów na budowę nowej rzeźni 0 =wsół- 
czesnych wymogach technicznych muszą no- 
lens - wolens ograniczyć się do doraźnych u- 
lepszeń. W tej właśnie sprawie odbyła się 
przed kilku dniami ponowna konferencja w 
Magistracie, na której, jak się dowiadujemy, 
zapadła uchwała przeprowadzenia całego sze- 
regu udoskonaleń i remontu wewnętrznego 

rzeźni. 3 
— Magistrat dąży do podjęcia robót in- 

westycy jnyeh. Magistrat m. Wilna dążąc nie- 
ustannie do zmniejszenia w Wilnie rozmia- 
rów bezrobocia, zamierza opracować plan m- 
westycyjny, który przy poparciu czynników 
rządowych pragnie wprowadzić w życie. W 
tej właśnie sprawie odbyło się już w Magistra 
cie kilka konferencyj, w których udział bra- 
li naczelnicy wydziałów technicznych z sze- 
fem sekcji technicznej wice-prezydentem Czy- 
żem na czele. 1 : 

„Realizacja jednak planu uzaežniona jest w 
dużej mierze od pomocy władz rządowych. 
Część kredytów na ten cel ma przekazać Ko- 
mitet do Walki R Bezrobociem które tworzą 
Się ze wszczętej ostatnio na terfenie całego 
państwa akcji pomocy finansowej bezrobot- 
nym, 

— Przerwanie komunikacji miejskiej z 
powodu śŚlizgawiey. Z powodu Ślizgawicy w 
dniu wczorajszym komunikacja aatobusowa 
uległa w godzinach rannych przerwie. Wozy 
Arbonu nie mogły kursować, zwłasacza na 
terenach zystych. 

w inach południowych sytuacja ule- 
gła poprawie i komunikacja odbywała się 
normalnie. - 

    

; LITERACKA, 
— Środa Literacka Stanisławy Wysoeklej 

Jutro w dniu 37 b. m. wystąpi na kolejnej 
środrie literackiej w charakterze prelegentki 
„zmakomńta atrystka dramatyczna Stanisla' 

- szeniem Lakarzy Szpi 

łunkowej. Po dłuższych wysiłkach udało się 
pożar zlokalizować. Straty spowodowane 
przez pożar są znaczne, lecz narazie nieu- 
stałone. Spaliły się doszczętnie dwa straga- 
ny należące do magistratu. Prócz magistra- 
tu zostali pozatem poszkodowani właścicie- 
le szeregu innych spalonych straganów. 

Pożar wybuchł po zamknięciu hal praw- 
dopodobnie naskutek zaprószenia ognia. Co- 
łem ustałenia przyczyny pożaru policja wdro 
żyła dochodzenie. (e) 

  

nych uwag o teatrze współczesnym. Rozle- 
gła wiedza i długoletnie doświadczenie „p. 
Włysockiej w dziedzinie kształtowania form 
scenicznych są rękojmią wysokiego poziomu 
tej prelekcji, która niewątpliwie ściągnie do 
murów pobazyłjańskich liczną rzeszę miłoś- 
ników teatru. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Ze Związku Polskiej Młodzieży Demo- 

kratycznej. Dziś zebranie dyskusyjne w loka- 
lu przy ulicy Zamkowej 3-m. 3 (tel. 143) a 
godzinie 18 z następującym porządkiem 
dziennym: 

1) Sprawozdanie z V dorocznego Zjazdu 
w Poznaniu kol. F. Dziakowicz. 

2) Deklaracja ideowo-polityczna.V Zjaz- 
du kol. S. Klukowski ZPMD. — wysuwa no- 
we tezy programowe, nowe założenia poli- 
tyczne, kto chce je poznać niech przyjdzie 
dziś na zebranie, dziś godz 18, Zamkowa 3 
m. 3. 

W' następny wtorek dnia 2 łutego odbę- 
dzie się wielkie zebranie dyskusyjne z re- 
feratem p. t. „Nasz stosunek do projektu no- 
wego prawa małżeńskiego". Jako punktem 
wyjścia będzie uchwała V Zjazdu ZPMD. 

„V Zjazd ZPMD. połeca środowiskom po- 
pularyzowanie projektu prawa małżeńskiego 
wśród inteligencji. Realizację tego projektu 
traktujemy jako jeden ze wstępnych etapów 
na drozde całkowitego wyzwołenia mas pra- 
cujących z pod szkodliwego wpływu klery- 
kalizmu“. 

Dnia 2 lutego ukażą się speejalne zawia- 
domienia. 

— Z Koła Historyków U. S. B. We wto: 
rek o godz. 17 w Sali wykładowej Seminar- 
jum Historycznego odbędzie się Zebranie 
Naukowe z referatem p. t. „Idea rzymska w 
dziejach (od' Cezara do Mussoliniego", któ- 
wygłosi koł. A. Deruga. iš 

Gošcie mile widziani. 3 
— Kurs Prasowy „Legjonu Młodych*. 

Kierownik Pracy Zewnętrznej „Legjonu Mło- 
dych* podaje do wiadomości członków, że 
seminarjum prasowe odbywać się będzie we 
wtorki w godz. od 20 — 21. Pierwsze posie- 
dzenie odbędzie się we wtorek dnia 26 bm., 
0 godz. 20-tej (punktualnie) w lokalu włas- 
nym „Legjonu* przy ul. Królewskiej 5 m. 10. 
Członkowie, którzy zgłosili się do pracy w 
Sekcji Prasowej proszeni są o bezwzględne 
przybycie. 

Е Dopuszczelne są również nowe zgłosze- 
ma. 

  

SPRAWY SZKOŁNE. 
— Starszym uczniom szkół Średnich poz- 

wolono palić papierosy? W sferach nauczy- 
cielskich rozeszły się pogłoski, jakoby Ku- 
ratorjaum Okręgu Szkolnego otrzymało z Mi- 
nisterstwa WR i OP, zarządzenie zezwalają- 
ce uczniom 7 i 8 klasy szkół średnich pałe- 
nie tytoniu i związku z czem Kuratorjum ma 
w najbliższym: cząsie przystąpić do urządze- 
nia w lokalach szkolnych palarni 

„Pogloskę tę notujemy z obowiązku dzien 
nikarskiego i my nadzieję, že Kurator- 
jum udzieli w tej sprawie publicznego wy- 
jašnienia. ‚ 

— Egzaminy wstępne. Dyr. Koedukacyj- 
nego Gimn. im. Tadeusza Czackiego w Wil 
nie podaje lo wiadomości, że egzaminy wstę- 
pne do wszystkich klas, z wyjątkiem klasy 
VIII rozpoczną się dnia 1 łutego o godzinię 
9 rano. 

   

ZEBRANIA i ODCZYTY. 
— Zebranie Wileńskiego Tow. Ogrodni- 

czego. W dniu 28 b. m. we czwartek o go- 
dzinie 18 (6 wieczór) odbędzie się miesięcz- 
ne Zebranie Wileńskiego Tow. Ogrodniczego 
na którem będą wygłoszone 2 referaty: „Pro 
ste sposoby walki z w. ogrodnict- 
wie*, wygłosi prof. USB. p. 3. Muszyński, i 
„Hodowla rozsad warzyw w inspekcie i przy 
śpieszniku* wygłosi ogrodnik dypłomowany 
ny p. J. Krywko. 

‚ Zebranie odbędzie się w lokalu Zakładu 
Farmakognozji USB. róg Zakretowej i Ob- 

Jazdowej: Ё 
Wstęp bezpłatny. Goście mile widziani. 

Posiedzenie Nauko ia żenie ukowe wspólnie se Stowarzy- 

Środę dnia 27 stycznia t ` roku kam а ia © e 
20 w Mieįskim Szpltali Zydowskim. Porzą- 

WIO. RA      



RÓŻNE. 
— Lustracja zamiejscowych autobusów. 

Wczoraj komisja techniczna z ramienia Sta- 
rostwa Grodzkiego dokonała lustracji auto- 
busów, badając czy są one zaopatrzone w 
apteczki. Wbozy, które wykazały pod tym 
wzgłędem braki, zostały wycofane z obiegu. 

— Wydział Kultury i Oświaty Magistratu 
niniejszem podaje do wiadomości, że wobec 
przeniesienia Bibljoteki Miejskiej Nr. 1 z 
dotychczasowego lokalu w Ratuszu, Bibłjo- 
teka i Czytenia będą nieczynne od dnia 27 
do 31 stycznia b. r. włącznie. 

Zostaną one uruchomione dnia 1 lutego 
b. r. w nowym lokalu przy ulicy Ostrobram- 
skiej 5 (wejście z Pasażu). 

ZABAWY, 
— Czarna Kawa. Zarząd Bratniej Pomo- 

cy Słuchaczy Wyższej Szkoły Instytutu po- 
wiadamia, że w dniu 30 stycznia r. b. odbę- 
dzie się Czarna Kawa w lokalu uczelni (Zyg- 
muntowska 2 —- pałac po-Tyszkiewiczowski 
początek o godzinie 10. 

Wstęp 4 zł., akademicki 2 zł. 
Stroje wieczorowe. 
— Rumba—bal maskowy odbędzie się 

30 stycznia r. b. w Sali Klubu Handł. Przemy- 
słowego (Mickiewicza 33 a). 

Wejście za rekomendacją członków klubu 
H. P. i członków Zarządu Sekcji Wioślarskiej 
Ż. T. G.S. 

TEATR | MUZYKA 
— „Burza w szklanee wody* — w Tea- 

trze na Pohulance. Dziś, we wtorek dnia 
26-go b. m. o godz. 8-ej wiecz. ukaże się po 
raz ostatni ciesząca się zasłużonem powodze- 
niem komedja satyryczna „Burza w szkl 
ce wody w reżyserji dyr. M. Szpakiewicza. 
Publiczność żywo oklaskuje przezabawne 
przygody osób działających oraz komicznego 
kundelka „Dudusia“, 

Jutro o godz. 8-ej wiecz. „Podr6ž niezwy- 
kia“. 

— „Hulla di Bulla“ w Teatrze Lutnia. 
Dziś, we wtorek dnia 26-go b. m. o godz. 
8-ej wiecz, ukaże się po raz ostatni szampań- 
ska farsa Arnolda i Bacha „Hulla di Bulla“ 
w świetnem wykonaniu całego zespołu z pp.: 
Brenoczy, Kamińską, Bieleckim, Ciecierskim, 
Dejunowiczem, Wyrwicz-Wichrowskim, Wy- 

  

KinoMiejskie 

rzykowskim oraz Wołłejką w rołach głow- 
nych. 

Geny miejsc zniżone. 
Jutro o godz. 8-ej wiecz. arcywesoła Rewja 

Syłwestrowa, specjalnie przeniesiona do Lui- 
ni. 

— Gościnne występy zespołu „Reduty*. 
Wiłno będzie miało niebawem prawdziwą 

sensacją artystyczną, którą będzie przyjazd 
na kilkudniowe występy Zespołu „Reduły'. 
Dnia 27, 28 i 29-go stycznia br. o godz. & ©) 
wieczorem zespół „Reduty* ukaże się w Te- 
atrze na Pohulance w  arcyciekawej sztuce 
współczesnej Sutton Vane „Podróż niezwy- 

kła*, w przekładzie i reży Ryszarda Or- 
dyńskiego. Ceny specjalne. lety już do na- 
bycia w kasie Teatru Lutnia. 

Jednocześnie dnia 28 i 29-go o godz. 5-ej 
pp. w Teatrze Lutnia odbędą się dwa przed- 
stawienia popołudniowe Zespołu „Reduty *, 
po cenach najniższych (od 20 gr.), przezna- 
czone dla młodzieży szkolnej. Przedstawieni 
te wypełni doskonała komedja Kraszew: 
go „Radziwiłł, panie Kochanku* z dyr. 
Rychłowskim w roli tytułowej, 

Niewątpliwie występy „Reduty* wzbudzą 
zainteresowanie najszerszych warstw publicz 

ności wileńskiej. ы 
— Doroczna Reduta Artystów Teatrów 

Miejskieh, We wtorek dnia 8-go lutego r. b. 
odbędzie się w salach Kasyna Garnizonowego 
przy ul. Mickiewicza doroczna Reduta Arty- 
stów Teatrów Wiłeńskich. Organizatorzy do- 
kładają starań, aby zabawa ta, mająca już 
swoje ustalone tradycje, wypadła jaknajlepiej. 
Liczne niespodzianki, Świetna orkiestra, do- 
skonały bufet, wreszcie atmosfera beztroskiej 
wesołości umożliwią każdemu spędzenie no- 

cy karnawałowej w wirze zabawy i tańca. 
Ceny bietów wejścia zniżone. 
— Belgijskie Trio nadworne. Prawdziwą 

ucztę artystyczną będą mieli wilnianie na 

      

wieczorze muzyki kameralnej w piątek dnia 
29 stycznia w sali Konserwatorjum. Najświet- 
niejszy zespół belgijski 0 sławie wszech- 
światowej, pozostający pod protektoratem 
Królowej Elżbiety, wykona utwory Ravela, 
Francka i Brahmsa. 

Bilety już nabywać można w biurze pod- 
róży „Orbis*, 
— Reeitał pieśni Z. Protassewieza w Kon- 

serwatorjum. Po powrocie z Medjolanu wystą 
pi w Wilnie 7 lutego w sali Konserwatorjum 
wybitny śpiewak, obdarzony niezwykle pięk- 
nym głosem Zygmunt Protassewicz. 

Od poniedziałku 25 b. m. Godz 4—6—8—10 IWAN PETROWICZ i LIL DAGOWER w filmie p. t. 

a 

    

SALA MIEJSKA 
ulica Ostrobramska 5 

Dziś! Wielka kreacja sensacyj- 
nał Cud techniki i gry! Humorl 

Dźwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wiłeńska 38, tel. 9-26 

Dziśł Ulubieniec publiczności 
JOHN GILBERT w swej najnow- 
szej kreacji dźwiękowej p. t. 

Dźwięk. Kino - Teatr 

Hollywood 
Mickiew. 22, tel. 15-28 

Dziśł Nowe wielkie arcydzieło „Króla 

reżyserów” CECIL B. de MILLE'A 
Wielki bał na Zeppelinie | 

Dźwiękowe Kino. 

CASINO; 
wielka 47, tel. 15-41. 

Dźwięk. Kino - Teatr | Dziś premjera! Gra zmysłówi Bunt 

PAN 
ulica Wielka 42 

  

” opanowany żądzą czegoś nowego, 

Kino Kolejowe 

OGNISKO 
(obok dworcakolejow.) 

w zachwycającym 
dramacie p. t. ° 
z licytacji L. Harvey. 

Żegnaj Mascotte| 

Dźwięk. Kino - Teatr 

STYLOWY 
ul. Wielka 36. 

Maradu 

NOCE BEZSENNE, NOCE SZALON 
Początek o godz. 4. 6, B i 10 wiecz. Ceny miejsc: balken 30 gr., parter 60 gr. Kasa czynna od 3.30 do i0 wiecz. 

Małżeństwa przeszłośc 
Lot rakietowy na Marsa. Cudowne piosenki. Wizja przyszłości. Bogata wystawa. W rolach głównych: El. Bren- 
dei. Maureen Osulllvan i John Garrick. Na | seans ceny zniżone. Seansy o g. 4, 6, Bi 10,15 w niedz. od g. 2 

Upiór Paryża 
kowa komedja p.t. „W.szponach kryzysu''. Na | seans ceny zniżone. Seansy o 4,6, Bi 10,15 w niedzielę od g. 2. 

MADAME SZATAN 
Gigantyczna katastrofa w przestworzach! 

Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Na |-szy seans ceny zniżone. Pocz. o g. 4, 6, 8 i 10.30. W dni świąt og. 2-ej. 

56 2 s 2 

duszy ludzkiej przeciw cywilizacji! „CAIN (Włość diikuski) cuskiej. Opowieść o białym człowieku, który 
uka szczęścia najednej z wysp, zaginionych wóród oceanu. Nad program: Naj- 

nowsze atrakcje dźwiękowe. Początek o godz. 4, w dni świąt. o godz. 2-ej. Na |-зту seans ceny zniżone, 

DZ14 i'dni-nustępnychi Najpiękniejsza para kochanków LILJANA HARVEY i 
Z życia cyganerji paryskie. 
artystów. Orgje 

NASTĘPNY PROGRAM: ŁZY UKOJENIA (Za murami kiasztoru) 

Ostatnie 2.dnil Największe i najpiękniejsze 100% dźwiękowe bezkonkurencyjne arcydzieło po raz |-szy w Wilnie p. t. 
Potężny dramat wschodu w 14 akt., prawdziwy wybuch wulkanu, konflikt uczuć żywioł zwierząt i ludzi. 
W rol.gł: najpiękniejsza nowa gwiazda Rose Hobart i Charies Bickford, UWAGA: Wspaniała 

realizacja kosztowała 12 milj. dolarów. NASTĘPNY PROGRAM: Nowe 100% dźwiękowe arcydzieło „KULT CIAŁA" 

КОВ ТЕ R Ww 

Program składa się szeregu pieśni i aryj 
operowych. 

Bilety 
žy „Orbis“ 

RADJO: 
WTOREK, dnia 26 STYCZNIA 1932 roku. 

13.40: Uniw. roln. 

  

  

   
są do nabycia w biurze podró- 

11.58: Sygnał czasu. 
14.35: Program dzienny. 14.40: Muzyka z 
płyt. 15.15: Kom. 15.25: „Przegląd opism 
kobiecych”. 15.50: Audycja dla dzi 16.20: 

„Z wycieczek po Litwie Kowieńskie od- 
czyt. 16.40: Codzienny odcinek powieściowy. 
16.50: Muzyka z płyt. 17.10: „Malarstwo pol- 
skie przed stu laty“ — odczyt. 17.35: Koncert 
18.50: Radjowa gazetka rzemieślnicza. 19.00: 
Litewska audycja dla dzieci.19.20: „„Pogadan- 
ka radjotechniczna“. 19.40: Program na šro- 
dę. 19.45: Pras. dziennik radj. 20.00: , 
lacy w Ameryce. 20.15: Koncert. 21.55: 
Skrzynka techniczna. 22.10: Koncert solistki. 
22.40: Kom. i muzyka taneczna. 23.00: Kon- 
cert symfoniczny. 

NOWINKI RADJOWE. 

FOLKLOR LITEWSKI. 

  

    

          

   
   

    

P. Marja Znamierowska Prufferowa, ku- 
stosz Muzeum Etnograficznego w Wilnie, о- 
powie dzisiaj o godz. 16,20 w odczycie tran- 
smitowanym na wszystkie stacje o swoich 
wrażeniach z niedawnych wędrówek po Lit- 
wie Kowieńskiej, zwracając głównie uwagę 
na swoiste cechy kultury litewskiej i obycza- 
jowości ludowej. 

POLACY W AMERYCE. 

Po powrocie z dłuższego pobytu w Sta- 
„nach Zjednoczonych. gen. Orlicz Dreszer o- 
powie w wywiadzie z red. J. Targiem o ży- 
ciu naszych rodaków w Ameryce, stanowią- 
cych potężny i zorganizowany odłam narodu 
polskiego (godz. 20). 

WYSTĘP DYRYGENTA AMERYKAŃ- 

SKIEGO. 

Dzisiejszym popularnym koncertem sym- 
fonicznym o godz. 17,35 dyrygować będzie 
Fabian Sewicki, świetny muzyk amerykań- 
ski, przyjeżdżający na stałe do Polski. 

  

SED 

Koncertowa orkiestra 
pod bat. M. Salnickiego 

Miłość i tańce, życie, zwyczaje 
i obyczaje ludzi przyszłości. 

W rolach pozostałych: LEILA HYAMF 
i LEVIS STONE. Kabarety paryskie I 
Tańce! Śpiewyl Nad program: Dźwię- 

W rolach głównych: KAY JOHNSON, 
REGINALD DENNY i LILIAN ROTH. 
Niebywała wystawa! 5.000 statystów! 

Czołowy film dźwiękowy awangardy fran- 

z znakomity rodak IGO SYM 
Sensacyjne zdjęcia z balu 
radości życia Sprzedaż 

   
  

wesołości * i 

  

Dziś! Przebój dźwiękowy! Porywa- 
jący dramat życiowy reżyserji zna- 

komitego CECIL B. de.MILLE'A 

Dźwiękowe Kino 

LUX 
Mickiew. 11, tel. 15-61 

DYNAM   Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Początek o g. 4-ej, w dnie świąteczne o godz. |-ej. Ceny miejsc od 40 gr. 

W rol. główn.: JULJA FAYE 
i CONRAD NAGEL. IT 

  

Wolnym od wszelkich 
bółów reumatycznych, gośćcowych, nerwo- 

bółów, stanie się ten, kto używa systema- 

tycznie znakomite nacieranie p. n. 

ichtiomente! 
Główny skład wysyłkowy 

na Polskę i Ggańsk: 

Laboratorjum chem. aptekarza 

Me Szymona Edelmana 
Lwów, Teatyńska 16. .»_; 

      
      

            
  

  

CENY WĘGLA ZNIŻONEI 
W związku z urządzeniem własnych składów 

  

połączonych 

WĘGLA i KOKSU 
GÓRNOŚLĄSKICH koncernu „PROGRESS* 

Przedsiębiorstwo 
Handl.-Przemysł. 

  

FRANCISZEK PIETKIEWICZ 14) Było również kilkunastu wojskowych. Niektórzy 
z nich ulegli agitacji bolszewickiej i z bronią w ręku. 
przeszli na stronę bolszewicką. Tu jednak oskarżono 

torem kolejowym mam możność 

obniżenia cen 

z pierwszorzędnych kopalń 

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

  

ISILSEFNTS K I 

SPORT. 
Zaszczytna porażka reprezentacji Wilna 

w Spotkaniu bokserskiem z Warszawą. 
Sport bokserski w Wflnie, rzec można 

z dniem każdym zdobywa coraz nowe kad 
zwolenników. Nic przeto dziw! 
stęp Połonji drużynowego mist Wars 
wy był swego rodzaju ewenementem, który 
obszerną i pojemną salę teatru ludewego 
przy ul. Ludwisarskiej wypełnił po brzegi. 
Zgórą 1500 osób, zwabionych nazwiskami 
głośnych już w całym kraju bokserów wy- 
stępujących w barwach Połonji, brało czyn- 
ny udział w rozgrywających się na ringu 
walkach gorąco zagrzewając swych pupilów 
do zwycięstwa lub przetrwania ciężkiego о- 
kresu. Zgóry trzeba powiedzieć, że klasa 
pięściarzy wileńskich podniosła się bardzo 
znacznie i dziś, o ile nie są oni jeszcze rów- 
norzędnymi przeciwnikami czołowych zespo- 
łów krajowych, to w każdym bądź razie na- 

wet z najsilniejszerai drużynami dzięki swej 
kolosalnej ambicji potrafią wywalczyć wy- 
nik honorowy. " 

Na rutynowanym i otrzaskanym w licz- 
nych bojach zespole gości oglądać mogliś- 
my wyniki pracy doskonałego trenera Niem- 
ca Corsona, który w swych wychowanków 
wpoił przedewszystkiem nieodparte dążenie 
naprzód i zadziwiającą wprost odporność na 
ciosy — t. j. te właśnie atuty, które w spor- 
cie pięściarskim grają bodajże dominującą 
rolę. Dziś już śmiało można mówić o sły- 
lu Włarszawy, jak mówi się jeszcze dotąd o 
pełnej finezji i tricków technicznych szkole 
poznańskiej. Wszyscy bez wyjątku pięścia- 
rze warszawscy to twardzi i rutynowani bok- 
serzy znający sztukę równomierengo rozkła- 
dania sił i ta właśnie zaleta pozwoliła t. 
naprz. „Andy” uchronić się przed nieuchron- 
nym nokautem. Rzucony przez Wojtkiewi- 
cza kilkanaście razy na deski ringu zawsze 
odnajdywał siłę do podjęcia dalszej zdawało- 
by się beznadziejnej walki. 

Wśród, reprezentantów Wilna króluje nie 
podzielnie Wojtkiewicz, który stanowi sam 
dla siebie klasę... Jest to bezwątpienia jeden 
z najlepszych obecnie bokserów wagi śred- 
niej w Polsce. Fenomenalna siła ciosu przy 
jednoczesnej zadziwiającej wprost odpornoś- 

    

   
   

        

     

  

ci i sile połączonej zawsze z inteligent 
i dżentelmeńskim sposobem walki 
niego najbardziej sympatyczn 
sera, Był on najefektowni 
kiem spotkania. 

Słowa pochwały należą się również Pil- 
nikowi, który przy kołosalnej ambicji odsła- 
niał częstokroć duże braki techniczne. Obec- 
nie znać na nim skutki sumiennego trenin- 
gu. Ambicją ymałością zadziwili: Ba- 
giński, Hry Lubart, zwłaszcza dwaj 
ostatni którzy mając przeciwko sobie wszech 
polskie sławy w osobach Kazimierskiego i 
Mizerskiego słusznie zapracowail na oklaski 
uznania mimo przegranej walki, 

Ogólnie rzecz biorąc impreza niedzielna 
wystawiła chlubne świadectwo organizato- 
rom i była jednocześnie dobrą lekcją pogłą- 
dową dla większości naszych pię = 

Poszczególne spotkania dały następujące 
wyniki: 

Waga musza. Pasturezak (P) jako ruty- 
nowany zawodnik warszawy wystąpił prze- 
ciwko młodemu, ale już głośnemu w Wilnie 
z silnych ciosów Bagińskiemu, który jednak 
mimo usilnych starań walkę przegrał zdecy 
dowanie na punkty, będąc w trzeciej run. 
dzie wyraźnie wyczerpany 

W wadze koguciej wystąpił as pięściar- 
stwa połskiego Kazimierski, który nie prze- 
grał ani jednego międzynarodowego ' spot- 
kania, mając w dotychczasowej karjerze tył- 
ko cztery przegrane. Nic też dziwengo, że 
Hryneewiez rzadko przychodził do głosu i 
jedynie tylko dzięki nadzwyczajnej ambicji, 
mimo miażdżącej przewagi warszawianina 

   

    

ytwetkę bok 
žym zawodni-    

  

   

  

   
  

    

  

    

    

utrzymał przez wszystkie rundy: walkę ot- 
Przegraną Hryncewicza na punkty 

* należy za wynik zaszczytny dla mło- 
dego i mało rutynowanego boksera wileń- 
skiego. 

W wadze piórkowej zamiast reklamowa- 

   

nego Gosa wystąpił młody mało. efektowny: - 
ostrożny, twardy mistrz klasy B spolicy. Prze 
ciwnikiem był Łukmin, który nareszcie za- 
niechał zawodnych uników, z powodu któ- 
rych przegrał już niejedną walkę. Walka 

  

UWAGA! — NOWOŚĆ! 

STAŁY ZAROBEK 
mają u nas intel. panowie oraz panie od łat 24. 

Bo ie sc Kalos 
Zgłosić się w g. 10—11. 

   Pierwszeństwo mają 
garskiej już pracowali. 

Mickiewicza 28—3. 

Nr. 20 (2262) 

prowadzona beż przejzwów myśh przez Łuk 
mina cały czas defenzywy kończy się wyni 
kiem remisowym. W ten sposób Łukmin nie- 
spodziewanie zdobywa dła Wilna pierwszy 
punkt. 

W punktacji ogółnej prowadzi Warszawa 
Sal; 

Waga lekka, Na ring wychodzi Damski, 
również młody i obiecujący zawodnik War 
szawy, jednocześnie ukazuje się na ringu 
Maciukow. Od pierwszej iany ciosów 
rozpoczyna się walka chaotyczna i dość nud- 
na. Damski ma bezapełacy 
ciukow zaś z każdą chw y 
trzeciej rundzie wyczerpany do tka do- 
czekał się gongu i ogłoszenia swojej poraż- 
ki na punkty. 

Ogólny wynik meczu 7:1 dla Warszawy 
zapowiada druzgocącą klęskę pięściarzy wi- 

skich. 
W. wadze półśredniej Wurszawę reprczen- 

tuje stary, ale obecnie mało efektowny 
bokser Krawczyk, zwłaszcza, że przeciwni 
kiem jego był Piłnik jeden z czołowych bok- 
serów wileńskich Od uderzenia gongu aż da 
ostatniej sekundy walki inicjatywę utrzymu 

je Pilnik, który ra2 jeszcze udowodnił, że 
jest utalentowanym i nieprzeciętnym pięś- 
ciarzem, wygrywając'na punkty. 

W wadze Średniej zdobywamy dwa dał- 
sze punkty przez najlepszego bóksera Wilna 
Wojtkiewieza. Młodziutki jego przeciwnik, 
ukrywający się pod pseudonimem „Andy“, 
mimo młodego wieku wykazał sporo rutyny: 
i wytrzymałości, co uchroniło go od nokau- 
tu, który w drugiej rundzie, zdawało się był 
nieunikniony. Whlka wygarna bezapelacyj- 
nie przez W'ojtkiewicza na punkty. 

Ostatnia walka dnia daje pubłiczności 
wiełe emocji. Słaby technicznie Lubart prze- 
ciwstawił silnym ciosom mistrza Warszawy 
Mizerskiego, ofiarność i ambicję. Pierw 

runda była nieomalże równorzędną, zaś w- 
drugiej i trzeciej walka przybrała charakter- 
krwawej”masakry, ofiarą której padła twarz: 
Lubarta. Mimo to Nfizerski wyraźnie dążący” 
do nokautu musi zadowolić się zwycięstwem: 
na punkty. 

W punkłacji ogólnej zwycięża Warszawa» 
stosunkiem 9:5. Zważając na renomę i wy- 
robienie techniczne pięściarzy warszawskich. 
wynik teń należy uznać za honorowy dla mło 
dego boksu wileńskiego, walczącego z duże- 
mi trudnościami organizacyjnemi. 

    

    

  

  

  

    

     

   

       

  

E. 5. 
NIN T ANSI NO SRTTTRSSASS 

MASZYNISTKA 
Od roku 1843 istnieje 

Wilenkin 
ui. TATARSKA 20 na terminową pracę, 

bez zobowiązania i 
wszelkich praw. Rów- 
nież wykonuję różne 

  

OSTRZEŻENIE. Oazy uUDwi5 nateży 
AKCENTOWAĆ I WYRAŹNIE ŻĄDAĆ TYŁKO 
ORYGINALNYCH PROSZKÓW 2.KOGUTKIEM” i 
GĄSECKIEGO, ZNANYCH DD ŁAT TRZYDZIESTU 
+ WYSTRZEGAĆ SIĘ NAŚLADOWNICTW, UPOR- 
CZYWIE, POLECANYCH. W PODOBNEM DO 

NASŁEGO ODAKOWANIU. 

    

KURJER WILEŃSKI 
Spółka z ogranicz. odpowiedz. 

DRUKARNIA i NTROLIGATONNIA 
ZNICZ: 

WILNO, Ś-TO JAŃSKA 1, TEL. 3-40 

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

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE — TANIO — SGLIDNIE   

  

O NAME 

  

Jadalne, sypialne i ga- RERES WOM DO Wietoroc ek b. niskich cenach. 
stoły, szafy, łóżka it.d. Łaskawe oferty pro- 

Wykwintne, Mocne, szę kierować do Adm. 
NIEDROGO,|| „Kurjera Wilensk.“ 

Ba dogodnych warankach | | pod. „Maszynistka“ 
I NA RATY. 

NADESZŁY NOWOŚCI. 0 K A Z YJ N l E 
8324 palta, futra, ubrania, obu- 

wie, pianina i wiele in- 

nych pozostałych z licy- 

tacji rzeczy sprzedaje 

tanio Lombard, ul. Bi- 

skupia 4, tel. 14-10 (od 9 

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

UDZIELAM 
LEKCYJ 

z wszystkich przed: 
miotów do klasy 6-ej 
włącznie, mogę być 
też pomocą w na- 
ukach w roku szkoln, 
za minimalną cenę, 
Zgłoszenia proszę 
kierować do Admin. 
pKurjera Wileńsk.* 

pod Nr. 6334, 

Poszukuję 
posady 

rządcy domu 
tylko za mieszkanie 
w domach rządowych 
lub prywatnych, oraz 
w hotelach, posiadam 
dobre świadectwa. 
Łaskawe oferty pro- 
szę nadsyłać do adm. 
„Kurj. Wileńskiego" 

pod Nr. 6872. 

Języki obce 
niemiecki, francuski 

  

      

  

Ski | tis 
W 2: NOWOOTWORZONA 

POLSKA ze wszystkich przedmiot. 

do matury 
I egzaminów szkół śr. 
Lekcyj udzielają b prof. 
gimn. i studenci U. 5. В. 
specjalną met. koncetrac. 
Zgłoszenia do Redakcji 
„Kurjera Wil." pod W.K. 

przy ul. Wieikiej 29 

Poleca: codz. świeże 
mleko, masło, sery, jaja 
mleko zsiadłe, wędliny 
i inne chłodne zakąski, 
napoje chłodzące ora 

obiady domowe 
smaczne i zdrawe 

  

  

znanej firmy Pianino. ZE dobre,     

od 70 gr. stanie sprzedam z okazji       

  

b tanio. Wileńska 17 — су TJA ii НЕЫ 

Dr. Medycyny 

poszukuje posady, A. CYMBLER 
jak również może być | Choroby skórne, wene- 
angażowana do biura | "79zne i moczopłciowe 

Mickiewicza 12 
róg Tatarskiej, tel. 15-64. 
Przyjmuje od 9-2i51/;-7w. 

  

Lekarz-Dentysta 
L. ASS 

Wielka 32, m. 6 
przyjmuje od 10—1 i 3—6 

7856 

Lt Kenigsbergą 
Chorobs skórne, 

weneryczne 

1 moczopłe: we, 

a Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od g: dz. 8—12 1 4—8. 

  

  

Akuszerka 

Maja Lakaotovė 
pr:yjmuje od 9 do 7 wiecz.. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 
W. Z. P. Nr. 69. 8526: 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

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

Obce języki 
FRANCUSKI 

NIEMIECKI 
ANGIELSKE 

ul. Św. Ignacego 9, m. I* 
w bramie. 10144: 

      

| Zakład Fryzjerski 
S. Uszajew, Sadowa 6.. 

Salon męski i damski. 
Manicure i farb. włosów. 
Ceny przystępne. 8375 

- Potrzebny 
uczeń do pracowni intro- 
Ngatėrskiej--Zamkowa 12 

  

Solowki—-wyspa tortur 
. - a = 

I smierci. 
(Wspomnienia z katorgi sowieckiej). 

SKŁAD NARODOWOŚCIOWY WIĘŹNIÓW. 

Pod względem narodowościowym tworzyły S0- 

łowki prawdziwą międzynarodówkę. 
Oczywiście nie mówiąc o Rosjanach, Polakach 

i Białorusinach byli tam przedstawiciele omal nie 
wszystkich narodów świata. Byli Chińczycy, Niemcy, 
Tatarzy, Czesi, Gruzini, jeden Hindus, a nawet Mek- 
sykanin, konsul meksykanński w Egipcie hr. Violarn, 
który jako prywatna osoba zwiedzał Rosję i podczas 
powstania gruzińskiego (w r. 1924) w Tyflisie trafił... 
na Sołowki. : 

Ponieważ nie był politycznym więźniem, zmu- 
szano go do pracy, pomimo iż był chory. Ale tam 
specjalnie starano się nauczyć: burżujów pracować! 

Błagał brata swego w Meksyku, by przysłał mu 
pieniędzy, gdóż wszystko mu skonfiskowano. Po otrzy. 

maniu znacznej sumy „ofiarował. na sołowiecki 
ogród zoologiczny 6000 dolarów, za co pozwolono 

   

ich o szpiegostwo i wywieziono na Sołowki. Lecz byli 
i tacy, którzy zbłądzili na granicy, lub w stanie nie- 
trzeźwym zostali porwani przez strażników sowiec- 
kich. Pamiętam jednego sierżanta, którego bolszewicy 
poprostu pod groźbą luf karabinowych uprowadzili 
ze strefy granicznej, a ponieważ nie było świadków 
tego zajścia, obawiał się, że może być posądzony 
w kraju o zdradę stanu. Dopiero później przez odjeż- 
dżającego na wolność Polaka powiadomił konsulat 
polski i po kilku miesiącach został wymieniony. 
Podczas swego pobytu na Sołowkach oszczędzał swoje 
wojskowe ubranie jak największą relikwję, a gdy miał 
już odjeżdżać z dumą nałożył je i wszystkim się za- 
prezentował. Trzeba było widzieć jego uśmiechające 
się usta i szczęście na twarzy, by zrozumieć radość 
z odzyskanej wolności i tęsknotę za Ojczyzną. 

   

By. jeszcze bardziej pogłębić tragedję narodu bia- 
łoruskiego, zabrano mu najlepszą cząstkę świadomej 
celu inteligencji. W r. 1927 przywieziono na Sołowki 
partję studentów Białarusinów w liczbie 150. Byli ta 
uczniowie wyższych uczelni Białorusi Sowieckiej, 
przeważnie akademji rolniczej w Hory: Horkach. 
Pozatem było też kilka osób i tych, którzy opuścili 

Pomijając przestępstwa służbowe, sama tylko 
zmiana przekonań co do metod pracy tej instytucji, 
lub rezygnacja z zajmowanego stanowiska było dosta- 
tecznym powodem do więzienia. 
nikow* wysyłano przeważnie na Sołowki i tu pełnili 
oni służbę dozorców i katów. Liczba dozorców 
na Sołowkach wynosiła 400—500 osób. 

Wolna administracja składała się najwyżej z 30 
osób i zajmowała najodpowiedzialniejsze stanowiska, 
wszystkie inne funkcje administracyjne rozpoczynając 
od najniższego funkcjonarjusza do naczelników .po- 
szczególnych wydziałów pełnili więźniowie. Do wotl- 
nych?) członków administracji należeli naczelnik 
katorgi Nogtiew, później Ejchmans, jego zastępca 
Martinelli, naczelnik wydziału administracyjnego 
Sciepanow — pierwszego oddziału Barynow, 
piony później w r. 1929 przez Zarina oraz jeszcze 
parę osób pracujących w oddziale administracyjnym. 

Po przybyciu takiego więźnia zaraz rejestrowano 
jego fach i zasadnicze zajęcie i zależnie od tego 
dawano przydział. Niechętnie tylko zgłaszali się na 
dozorców ci, którzy dobrowolnie porzucili służbę 
w G. P. U. Nadzór, jak więc widzimy, składał się 
z najgorszego elementu byłych służalców sowieckich. 

Władze katorgi motywują ten system organiza. 
cyjny znacznemi oszczędnościami i tem, że przy takim 

ustroju panują pomiędzy administracją a więźniami 

Takich .izmien- 

    

„honorowy i obejmował stanowisko funkcjonarjusza 
administracji. Los taki spotykał też i takich dygni- 
tarzy „czeki*, którzy porostu przestali podobać się 
swoim zwierzchnikom. Tacy nazywali się na Sołow- 

nie istnieją. 

kach „wolnymi* więźniami. 

Jak więc widzimy były to same tylko wyrzutkė 
z „Czeki*. A ten, kto się z nią chociaż na krótko ze- 
tknął, wie, jak wyglądają i ci „lepsi* z pośród jejj 
członków. Opisywać tego chyba nie potrzebuję. Żadne 
uczucie ludzkie, żadne ząsady moralne — nic dla tych 
katów nie istnieje. Są to najdziksze zwierzęta, dege- 
neraci, żądni tylko krwi i męczami ludzkich. 

Jeżeli natomiast chodzi o rzekome oszczędności,. 
o których władze sowieckie mówią motywując tem 
ustrój Sołowek, to i na to mogę odpowiedzieć tylko» 
jednym wyrazem „kłamstwo”, bo względy oszczęd- 
nościowe dla Sowietów, a szczególnie dla G. P. U. 

Powody tkwiły gdzieindziej, o wiele głębiej niż: 
się to na pierwszy rzut oka może komuś wydawać. 
Pomimo szczelnej izolacji 
przedzierają się przecież echa z ża murów sołowiec- 
kich i docierają do wolnych narodów świata. A wieścii 
te nie są radosne, bowiem ociekają krwią i łzami 
katowanych ofiar. 
sowieckie?. Broń Boże! przecież tam niema ani jedz 

i kontroli, od czasu do czasie 

  

Czy za te odpowiadają władze 

Polskę, zamierzając kształcić się w naukowych zakła- 
dach sowieckich. Spotkał ich jednak taki los, jak - 
Franciszka. Olechnowicza, który przybył do Mińska 
z myślą założenia narodowego teatru białoruskiego 
w Sowietach. 

nego urzędnika sowieckiego, a administracja spo-. 
czywa wyłącznie w rękach samych więźniów! Jeżeli 
więc kto i torturuje więźniów, 'to nie władze sowiee< 
kie, a tylko ich koledzy ciż sami  współwięźniowie 

mu mieszkać razem z żoną (jedyny wypadek W SO- 
łówkach) i jako nominalny (bo nic nie robił) zastępca 
kierownika ogrodu zoólogicznego. po prawie dwóch 
latach na wstawiennictwo (?!) „kolegi* Czyczeryna 

bliższe towarzyskie stosunki (!). Wiedziały jednak 
dobrze, że w rzeczywistości wygląda to zupełnie 
inaczej. : 

Oto posłuchajcie jak ten obrzędliwy cynizm so- został zwolniony. у 
Wśród,Polaków, liczba. których wahała się od 

300--400:-6sób; było kilkudziesięciu obywateli poi- 
"pamiętam*nazwisk dwóch kupców połskich, 

którzy jechali do Rosji w 'cełu nawiązahia sto“ 
sunków handlowych, lecz oskarżeni o szpiegóstwo 

      

BYLI CZEKIŚCI I WSPÓŁPRACOWNICY G. P. U, — 
DOZORCY I KACI. ORGANIZACJA ADMINISTRACJI 

WIĘZIENNEJ. 

Odrębną grupę więźniów stanowili byli czekiści     wiecki wygląda. S 
Przedewszystkiem: z kogo się składały władze 

administracyjne więzień solowieckich? 
Kto się za bardzo przekradł, lub popełnił inne 

nadużycia podczas swej służby w. G. P. U., dla zgła- 
dzenia „grzechów* wędrówał na Sołowki jako więzień * 

A więc winni są tylko więźniowie dozorcy — oto go- 
towa odpowiedź. Ręce G. P. U. są w 

czyściutkie (jak u Piłata): ; ; 

Czy teraz rozumiesz, Czytelniku, 

cynizm sowiecki?!. = A - 

tym wypadka: 

ten potworny;   
  

(D. > zmarli w katordze od szkorbutu. oraz wspėlpracownicy G. P. U. 

  

* Wydawnictwo „Kurjer Wileński* S-ka z ogr. odp. Drukarnia „Znicz*, Wilno, ul. Ś-to Jańśka 1, telefon 3-40. 
/ 
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Redaktor odpowiedzialny Witoid Kiszkis.


