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Bystilaty pogpotarcze Wileńszczyzny. 
Mowa prof. Witolda Staniewicza na wczorajszem 

plenum Sejmu. 

(Telefonem z Warszawy). 

Na dzisiejszem posiedzeniu plenar- 

nem Sejmu, przy dyskusji nad budże- 

tem min. Spraw Wewnętrznych, za- 

brał głos poseł ziemi wileńskiej i no- 

wogródzkiej. prof. Staniewicz. Złożył 

on na wstępie hołd pamięci Tadeusza 

Hołówki. 
„Był On najpotężniejszym czynni- 

kiem tych ziem. Wszyscyśmy znali Je- 

go zapał i ofiarność w pracy dla Pań- 

    

stwa. My zaś posłowie ziem wschód- 

nich znaliśmy jego wielką miłość do 

tych stron, z których pochodził i do 

tych wszystkich narodów, z któremi 

połączyła nas historja. Dążenie do zgo 

dy i pojednania było właśnie ' celem 

ostatniego jego okresu bujnego żywo- 

ta. Klub BBWR. został wierny jego 

idei. 
Na ezełe rządu stoi wilnianin, wier 

ny druh Marszałka Piłsudskiego i sze- 

którym 

znane 

reg mężów z ziem naszych, 

nasze potrzeby są doskonale 

— mówił poseł Staniewicz. — Dlatego 

zwracam się nie tyle do rządu, ile do 

społeczeństwa, które niedostatecznie o 

cenia zagadnienia naszych ziem 

wschodnich. Kryzys na tych ziemiach 

jest tem cięższy, że nastąpił nie po 

latach pomtyślnych,. — lecz po la- 

tach głodu i zniszczenia. 

jest on głębokim kryzysem struktua!- 

nym. Wilno przed wojną bylo ošrod- 

kiem administracji i ošrodkiem dale- 

kiego handlu. Mur graniczny prz“- 

niósł drogi bandłowe i dlatego prze- 

mysł nie może się rozwijać, gdyż Wi- 

leńszczyzna straciła rynek zbytu. 

Pojednanie polsko-litewskie powi- 

nno być — pracą nietylko Min. Spr. 

Zagr., lecz i całego społeczeństwa pol- 

skiego. Wierzę głęboko, że naród li- 

tewski zrozumie to, że godzina w któ- 

. rej sięgnie orężną ręką po Wilno, 

będzie również ostatnią godziną jego 

niepodległości, gdyż tylko Polska jest 

silną gwarancją niepodległości i Lit- 

wy i państw bałtyckich. Gdy to zr». 

zumienie nastąpi, otworzą się mury 

graniczne i Wilno odzyska dawne 

swoje położenie. Zanim nastąpi 

to, prosimy rząd o połączenie woje- 

wództwa nowogródzkiego i wileń- 

skiego, gdyż to jest jednomyślna opin 

ja naszych kół regjonalnych, oparta 

na pragnieniach ludności wszystkich 
warstw. Te województwa winny być 

Dlatego 

tak zorganizowane, by Wilno stało się 

rynkiem zbytu dla rolników, ku cze- 

mu doprowadzi należyta rozbudowa 

dróg i polityka parytetowa. Zadanieri 

neszej połityki gospodarczej będzie 

też przybliżać się do Gdyni. Prosimy 

o poparcie odbudowy przemysłu wi- 

leńskiego. zwłaszcza tych gałęzi któ- 

rym sprzyjają warunki miejscowe. 

Nie należy zapominać, że ziemie 

wileńskie zamieszkuje ludność 

ska, litewska i białoruska, która wią- 

zała duże nadzieje na przynależności 

do polskiego. Byłoby błę- 

dem naszej racji stanu, gdyby nadzie- 

  

żydow 

państwa 

je te doznały zawodu. 

Po wojnie Wilno stało się znowu 

ośrodkiem kultury zachodniej. najda- 

lej na wschód posuniętej. Z wdzięcz- 

nością podkreślam, że daleko przewi- 

dujący Marsz. Piłsudski, w r. 1919 

wskrzesił prastarą Wszechnicę Bato- 

rową. Jednakże potrzeba, żeby nietył- 

ko rząd, ale całe społeczeństwo otacza 

ło ten uniwersytet swoją miłością i 

pomyślało, że nie wolno go wciągać 

do rygrywek politycznych i rozniecać 

w nim waśni narodowościowych, gdyż 

jego zadaniem jest właśnie skupienie 

wszystkich ludów. naszej ziemi przy 

wspólnem ognisku wiedzy i prawdy. 

Na ziemiach naszych idea katolic- 

ka przez lata niewoli była niemal sy- 

nonimem polskiej racji stanu. Na ła- 

wach rządowych zasiada kapłan ka- 

tolicki, który.za cel postawił sobie 

podtrzymanie syntezy spraw wyzna- 

niowych w odrodzonej Polsce. Z oba- 

wą przyglądamy się akcji pewnych 

sfer katolickich na wschodzie. My po- 

słowie kresowi uważamy się także za 

" przedstawiecieli ludności białoruskiej 

i żydowskiej, bo jesteśmy gorącymi 

zwolennikami równouprawnienia 

wszystkich warstw co do prawa i co 

do obowiązków. - 

Dalej mówca w postulacie ziemi wi 

leńskiej w dziedzinie gospodarczej 

prosi rząd o jak najszybsze przepro- 

wadzenie inwestycyj, co zmniejszyło- 

by bezrobocie. Mówca wyraził wdzię- 

czność rządowi, za powołanie komisji 

dla opracowania środków pomocy dla 

rolników. Wyraził jedynie żal, że 

brak w niej przedstawiciela ziemi 
wileńskiej. 

Współpraca polsko-białoruska 
na naszych ziemiach. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Na dzisiejszem posiedzeniu Sejmu 

przy budżeeie Min. Spraw Wewnętrz- 

nych zabrał między innymi głos 

poseł Szymanowski z klubu BBWR., 

przedstawiciel ludności białoruskiej. 

Stwierdził on, że miasta białoruskie 

nie dążą do zaostrzenia stosunków po 

litycznych, przeciwnie dążeniem ich 

jest uzyskanie spokojnego bytu, stabi 

lzacji stosunków materjalnych, opie- 

ki nad niemi czynników rządu, pod- 

niesienie oświaty, opartej o kulturę 

zachodnią. Przed powstaniem Polski, 

kultura białoruska była zupełnie zni- 

Szczona, gdyż kultura rosyjska pozo- 

stawiła nam tylko mury więzienne i 

koszary wojskowe, obecnie mamy no 

we budynki szkolne, dobre drogi i mo 

sty. Obserwujemy znikanie anafala- 

betyzmu, jesteśmy świadkami wysił- 

ków rządu celem unormowania stosun 

ków cerkwi prowosławnej. Nie wy- 

czerpuje to jednak potrzeb ludności 

białoruskiej, i dlatego weszliśmy do 

parlamentu by współpracować nad 

rozwojem kutltury białoruskiej. Prze- 
ważna część ludności wierzy w możli- 

wość realizacji tych dążeń, czego dała 

dowód głosując na listę Tego, który 

w jej pojęciu jest uosobieniem dobra 

wszystkich obywateli. 
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Planowanie zamachu na Litwinowa? 
GENEWA, (Pat). W związku z. pismem 

sowieekiegu komisarjatu dla spraw zagra 
nicznych de generalnego sekretarjatu Ligi 
Narodów, zuwiadamiającem 0  rzekomem 
niebezpieczeństwie zamachu na Litwinowa, 

władze szwajearskie, którym pismo to zosta- 
ło zakomunikowane, zarządziły wzmocnioną 
ochronę policyjną delegacji sowieckiej, a w 
szezególnoścći osoby  Litwinowa. 

„M 2" zalana wodą. 
LONDYN, (Pat). Nurkowie przekonali się, 

wicie wodą. 

ka 

że łódź podwodna „M 2* zalana jest calko- 

  

    

  

Hołd Ziemi Wileńskiej 
Panu Marszałkowi Piłsudskiemu. 

W. niedziełę dnia 7-go lutego od 
było się uroczysie wręczenie Panu 
Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu 
dyplomów obywatelstwa honorowego 
wszystkich gmir_ wiejskich i miejs- 
kich województwa wileńskiego przez 
przybyłych w tym celu do Wilna de- 
legatów poszczególnych powiatów wo- 
jewództwa. 

Już w okresie obchodu 10-lecia 
wskrzeszenia niepodległości Rzeczypo- 
spolitej poczęły rady miejskie i gmin- 
ne naszego województwa, rodzinnej 
ziemi Pana Marszałka, manifestować 
swą miłość i oddanie ukochanemu Wo 
dzowi, mianując go swoim Obywate 
lem honorowym. Za ich przykładem 
pośpieszyły inne gminy i po szeregu 
uchwał realizacja tego zbiorowego 
hołdu znalazła wyraz w formie prze- 
pięknie, z artyzmem wykonanych dy- 
płomów, opatrzonych licznemi podpi- 
sami, przyczdobionych rysunkami 
miejscowych artystów, z. uwzględnie- 
nie widoków į motywów z okolic 

Wileńszczyzny. Dyplomy te zostały 
grupami według powiatów oprawione 
w albumy z pieczęciami woskowemi. 

Kiedy obecnie Pan Marszałek Pił- 
sudski przybył do Wilna, nadarzyła 
się sposobność, aby w ukochanem 
przez niego mieście, którego honoro- 
wym obywatelem jest już od r. 1919. 
— oddać mu hołd i cześć przez wręcze 
nie wspomnianych dypłómów. 

Audjencja wyznaczona została na 
godz. 13-w wielkiej sali wileńskiego 
Pałacu Reprezentacyjnego, w którym 
Pan Marszałek zamieszkał na czas 
swego tu pobytu. Na audjencję przy- 
byli delegaci wszystkich 111-tu gmin 
wiejskich i miejskich z członkami Ra 
dy Wojewódzkiej i Wydziału Woje: 
wódzkiego na czele aby dokonać aktu 
złożenia Panu. Marszałkowi hołdu 
wdzięcznej ziemi wileńskiej, która mo 
cą jednomyślnych uchwał swoich 
reprezentacyj gmin wiejskich i miej- 
skich cbwołała Pana Marszałka swym 
Obywatelem honorowym. 

Przed oznaczoną godziną dełegaci, 
Rada Wojewódzka, Wydział Wojew. 
ustawiły się w półkolu, oczekując przy 
bycia Pana Marszałka. O godz. 13-ej 
Pan Marszałek przybył w towarzyst- 
wie p. wojewody Beczkowicza do Bia- 
łej sali pałacu. Imieniem zebranych 
przemawiał radny gminy, członek wy- 
działu powiatowego  brasławskiego. 
zarazem członek Rady Wojewódzkiej 
pos. Witold Kwinte + w te słowa: 

„Umiłowany Nasz Wodzu! Przypadł mi 
w udziałe wielki zaszezyt przemawiania do 
Ciebie imieniem zebranych w tej sal przed 
stawiełeli gmin województwa wileńskiego, 
reprezentujących miljon zgórą mieszkańców 

A tej ziemi. Zdajemy sobie sprawę, że imię 
Twe i ezyny nałeżą do ogółnej skarbnicy 
historycznej narodu i wskrzeszonego Państ- 
wa Peiskiego, wiemy, że wielkie Twe serce 
ogarnia cały naród, wszystkie ziemie odro- 
dzonej Ojezyzny, jak długa i szeroka, Rów- 
nie dobrze jednak wiemy, że w sercu Twem, 
jak sam o tem nieraz mówiłeś, goreje wy- 
jatkowy sentyment i umiłowanie de ziemi 
wileńskiej, która Cię na świat wydała i skąd 
orlli Twój duch rozpoczął lot podniebny. To 
też mieszkańcy ziemi wileńskiej widzą w 
Twej osobie nietylko bohatera narodowego 
i sieweę ziaren przyszłego rozwoju 1 potęgi 

Rzeezypospolitej, którego  wiełbić i podzi- 
wiąć należy, lecz również & syna tej ziemi, 
ukoieiła jej krzywd dziejowych i orędow- 
nika zgodnego współżycia wszystkich jej na- 
ródowości. Stąd też zapewne i te zjawisko 
znamienne, że ilekroć przychodzi do składa 
nia Ci przez mieszkańców tej ziemi czei i 
hołdu, eeremonja zawsze nabiera cech wy- 
jatkowej prostety oraz głębokiej serdeczno- 
Ści i ciepła. Z tem ciepłem z głębi serc na- 
szyeh płynąeem, ź tą dumą szlachetną, po- 
chodzącą ze świadomości, że jesteś z krwi.i 
kości synem tej ziemi, przychodzimy i w 
dniu dzisiejszym do Ciebie, aby w imieniu 
wszystkich gmin województwa naszego pro- 
sić Cię, Panie Marszałku, © przyjęcie dyplo- 
mów obywatelstwa honorowego. Zdajemy so 
bie sprawę, że czyny twe, że twe tytaniczne 
zapasy o Polskę, e którą stoczyłeś krwawe 
wałki ozężne na połach bitew i niemniej za- 
cięte a ołiarne zmagania z rodzimą niezgo- 
dą, mówią same za siebie, nikt i nie bardziej 
niż te ezyny nie potrafi Cię uczcić i uhono- 
rować. To też, składając Ci dypłomy oby- 
watelstwa honorowego naszych gmin, jako 
skromny wyraz naszego hołdu prosimy ra- 

ezej, abyś przez ich przyjęcie zadokomento- 
wał nierozerwalność tych więzów gorącego 
umiłowania, które łączą Wileńszczyznę z 
Twą osobą. Proszą Cię o to obecni tu przed- 
stawiciele gmin naszego wejewództwa,- z 
których niejeden miał szezęście walczyć pad 
Twoim przewodem o niepodległość Tej, Któ. - 
ra nie zginęła”. 

Kończąc swe przemówienie p. 
Kwinto wzniósł okrzyk „Niech żyje 
Marszałek Piłsudski". Okrzyk powtó 
rzono trzykrotnie z- zapałem. 

Pan Marszałek obchodził szeregi 
dełegatów, przyjmując z ich rąk dy- 
plomy, interesując się oryginalnem 
wykonaniem tychże i zadając pytania 
poszczególnym delegałom. Następnie 
dokonano zdjęcia fotograficznego u- 
czestników uroczystości. 

Podziękowa delegatom, Pan 
Marszałek opuścił salę, żegnany grom- 
kim okrzykiem: „Niech żyje ". 
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W poniedziałek 8 lutego w godzi- 
nach popołudniowych p. Marszałek 
Piłsudski przyjął w pałacu, w przer- 

Gen. Żeligowski u Marszałka 
Piłsudskiego. 

wie między swojemi zajęciami gen. 
broni Lucjana Żeligowskiego na dłu- 
ższej rozmowie. 

G0 gr., zastekstem—30 gr., kronika redakc., komunikaty—70 gr. za mm. jeduoszp, Ogłoszenia 
2ne 100%, zamiejscowe 25%. Dła poszukujących pracy 50% zniżki, Za numer dowodowy 20 gr 

Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń. 

Z Białorusi Sowieckiej. 
Zuehwały napad na pociąg 

prowiantowy. 

Ze Stełpeów doneszą, iż dnia 5 b. m. 
dokonano na terytorjum Bialorusi sowiee- 
kiej na szlaku kolejowym Mińsk—Mohyłew 
zuchwałego napadu na pociąg wiozący pro- 
wjant dla wojska. 

Nieznani sprawcy zatrzymali pociąg przez 
zatarasowanie toru belkami i kamieniami. 
Znajdująca się w pociągu eskertę oraz słuź- 
bę kolejową napastnicy związuli i perzueili 
w rowie. Zawarieść 12 wagonów napastnicy 
załadowali na przygotowane sanie i zbiegłi 
do lasu. - 

Są to partyzanei grupy b. pułk, armii 
carskiej Mikinowa. 

Kronika telegraficzna. 
— Krwawe zajście w Paryżu pomiędzy 

młodzieżą  rojalistyczną a _ socjalistyczno- 
pacyfistyczną rozegrały się w niędzielę na 
bulwarze St. Michel. Poranieno kilkanaście 
osób. Policja aresztowała 24 osohy. 

— W Moinest (Rumunja) pożar zniszczył 
w ciągu nocy ubiegłej zgórą 40 domów na 
głównej ulicy miasta. Akeję ratowniczą ut- 
rudnia w znacznym stopniu panikal udności. 
Ogień szerzy się nadal. Z pobliskich miejsco- 
wości wysłano straż pożarną. Dotychczas nie 
stwierdzono, czy są ofiary w ludziach. 

— Na Rusi Podkarpackiej i części Sło- 
waczyzny spadły tak silne śniegi, że komu- 
nikacja w wielu miejscach została uniemoż- 
liwiona. Wiele pociągów ugrzęzło w zaspach 
śnieżnych. 

— Szkody wyrządzone przez huragan, 
który szalał ostatnio w, północnej Norwegii, 
obliczają na zgórą miljon koron. Zanoto- 
wano liczne ofiary w ludziach, których hura 
gan zepchnął do morza. 

  

Trzeba czynów, nie słów. 
Generalna debata na konfer. rozbroj. 

Projekt angielski. Mowa min. Tardieu. 
Jaka pierwszy mówea debaty generalnej 

ną kenfereneji rozbrojeniowej zabrał głos 
ai ter spraw zagranicznych Włelkiej. Bry- 
tanji Simon, który w godzinnem przemó- 
wieniu sformułował program angiełski. 

Na wstępie Simon wyraził przekonanie, 
że wypadki na Dalekim Wsehodzie nie mo- 
gą być uważane za argument przeciw uży- 
teezności: kontereneji rozbrojeniewej, raczej 
czynią one piłniejszem zrealizowanie jej za- 
dań. Następnie Śimon omówił ewolucję zbro 
jeń w ciągu ostatnich 13 lat, wskazując na 
konieeżność ustałenia słusznej propozycji po 
między poszezególnemi państwami Jednss- 
niemożliwe jest zupełne zrównoważenie zbro 
jeń, gdyż muszą one być dostosowane do sy- 
tuaeji geograficznej i speejainych potrzeb 
każdego państwa. Simon jest zdania, że 
zmniejszenie zbrojeń zwiększy bezpieczeńst- 
wo i wypowiada się za zastosowaniem 2-ch 
metod ograniezenia zhrojeń. Pierwsza polega 
na ustalenia maksymalnej eyfry zbrojeń ka- 
źdega państwa, druga na zakazie pewnych 
kategoryj zbrejeń, Obie metedy zawarte” są 
w projekcie konwencji, opracowanej przez 
komisję przygotowiwczą i dlatego rząd bry- 
tyjski uważa projeki ten za najlepszą pod- 
stawę prace kanferćnejł. 

Simon nie jest zwolennikiem idei zmiaiej 
szenia zbrojeń o pewien procent, a jedynie 
ustałenia maksymałnej cyfry. dła zbrojeń 
poszczegółnych państw. Wypówiadająe się 
za zakazem używania gazów i zakazem bom. 
bardowaniap owietrznego, uważa, że odpo- 
wiednie propozyeje dełegacji trancuskiej 
muszą być przedmiotem poważnych prae 
kenfereneji. Pozatem propozycje francuskie, 
jako też inne propożycje będą: przestudjo- 
wane przez rząd brytyjski z największą i 
najprzyjaźniejszą uwagą. Dałej Simon wy- 
sunął propezyeję zniesienia łodzi podwod- 
mych. Leży to winteresie Wielkiej Brytanji, 

' ak także, zdaniem Hendersona i w intere- 
sie pokoju. 

Po wydarzeniach w Kłajpedzie. 
Kanclerz Bruening żąda zwołania Rady L. N. Briining w Genewie. 

GENEWA. 8. II. (Pat). W niedzie- - 
lę po południu przybyłi do Genewy 
kanclerz Bruening i sekretarz stanu w 
niemieckiem ministerstwie Spraw Za 
granicznych Buelow. Wieczorem kanc- 
lerz odbył rozmowę z szefem delegacji 
francuskiej ministrem Tardieu. 

Nata rządu litewskiego. 
KOWNO, 8. 2. (Pat). — Poseł li- 

tewski w Berlinie złożył notę, w któ- 
rej odrzuca przytoczone w nocie nie- 
mieckiej motywy, usprawiedliwiające 
działalność konsula niemieckiego w 
Kłajpedzie, który, jak wiadomo, wy- 
dał specjalne listy członkom dyrektor 
jatu, udającym się na konferencję do 
Berlina. : 

Boettcher zwolniony 
KOWNO, (Pat). „Elta* donosi, że w dniu 

8 b. m. Boettcher został zwolniony z aresztu, 
będzie się jednak nadal znajdował pod nad- 
zorem komendanta wojskowego. Został on 
oskarżony © prowadzenie tajnych rokowań 
z jednem z państw ościennych. Drugi ezło- 
nek dyrekterjatu pastor Puodzius otrzymał 
rozkaz niewydalania się poza granice swej 
gminy.  Wiiększość sejmiku kłajpedzkiego 
uehwaliła odroczyć posiedzenie sejmiku, któ- 
re było wyznaczone nad zień 8 bm. 

GENEWA, 8. 2. (Pat). — W pe- 
niedziałek wieczorem ogłoszene zosia 
ło posmo kanelerza Brueninga do sek- 
retarza generałnego Ligi w sprawie 
wydarzeń w Kłajpedzie. Pismo oświa- 
deza, że zarządzenie rządu litewskiego 
w stosunku do prezydenta dyrektorja 

tu kłajpedzkiego stanowi jaskrawe pa 
gławeenie statutu kłajpedzkiego, wed 

ług którego prezydent sprawować bę 

'W sprawie rozbrojenia morskiego traktat 
lóndyński powinien być utrzymany bez zmia 
ny do roku 1926 

Simen nie nalega na zniesienie okowlą- 
zującej służby wojskowej, a jedynie wzy- 
wa do znalezienia praktycznej metody egra- 
niezenia cyfry efektywów. Anglja jest poza- 
tem gotową współpracować w pracah, zmie- 
rzających do zmniejszenia rozmiarów okrę- 
tów wejennych i de zakazu używania naj- 
cięższej artylerji. 

W' kenkluzji wskazał Simon na krwawe 
Ronsekwencje fiaska dawnych konferencyj 
pokojowych 1 wyraził nadzieję, że konfe- 
rencja zakończy się sukcesem. . й 

Pa Simonie zabrał głos minister Tardieu, 
którego przemówienie, wypowiadane z wiel- 
ką swadą, kilkakrotnie przerywane było Ook-- 
laskami. Na wstępie Tardieu odmałował sy- 
tuaeję ogółną, wskazując na to, że konfe- 
rencja niej est jedyną sprawą, która zajmuje 
rządy. Sprawy finansowe i ekonomiczne ab- 
sorhują także ich uwagę. 

Czyniąc wyraźną aluzję do wewnętrznej 
polityki niemieckiej, minister Tardieu pod- 
kreślił, że walki partyjne dochodzą do nie- 
pokojącego paroksyzmu, a polityka między- 
narodowa staje się w nich stawką. Wynika 
stąd uczucie nieufności i daje się znewu sły- 
szeć brzęk broni. Zadaniem konferencji jest 
przygotować Ggraniczenie i redukcję zbro- 
jeń w zgodzie z 4 zasadami, które wyklu- 
czają identyczność sytuaeji poszezególnych 
państw. Zasądy te — to BEZPIECZEŃSTWO, 
WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ, SYTUACJA 
GEOGRAFICZNA ORAZ WARUNKI SPEC- 
JALNE. Aby dokonać tego dzieła, trzeba u- 
nikać błędów popełnionych w ciągu 13 lat 
ubiegłych. Gwarancje, zawarte w pakcie, zo- 
stały przez ten czas osłabione i pomnief, 
szone. Pakt został powoli osłabiony, a pro- 
jekty wzmocnienia nie zostały zrealizowane. 
Protokół z 1924 roku został porzucony wza- 
mian za obietnicę, że będzie zastąpiony sze- 

dzie swe funkeje, dopóki będzie się 
cieszyć zaufaniem izby reprezentan- 
tów. Rząd niemiecki, powołując się 
na art. 17 konwencji, zwraca uwagę 
Rady na te fakty i prosi sekretarza 
generalnego 6 wpisanie tej sprawy ja 
ko pilnej na porządek dzienny Rady 
eraz © natychmiastowe zwełanie po- 
siedzenia Rady. 

Sprawa będzie rozpatrywana we Środę. 
GENEWA 8. 2. (Pat). — Wohee 

tego że Sidzikauskas nie jest upoważ- 
niony przez rząd litewski de  repre- 
zentowania Litwy w Radzie Ligi, Ra- 
da zbierze się dla rozpatrzenia spra- 

  

M. RYNDZIUŃSKI 
Wilno, ul. Niemiecka 37 

wy kłajpedzkiej dopiero we środę. — 
iLtwę reprezentować będzie minist: » 
spraw zagranicznych Zaunius, Niem- 
ey zaś — sekretarz stanu van Buelow. 
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regiem układów regjonalnych, A TYMCZA- 
SEM — stwierdza Tardieu, czyniąe aluzję 
do braku Locarna wschodniego — ISTNIEJE 
TYLKG LŁOCARNO, Z WAŻNYCH PRO- 
POZYCYJ FRANCUSKICH 1926 R. CÓŻ PQ- 
ZOSTAŁO? TYLKO RADJOSTACJA LiGi 
NARODÓW. WZAJEMNA POMOC ZAMIENI 
ŁA SIĘ W: TRAKTATY O NIEAGRESJI itd. 
DZISIAJ TRZEBA CZYNÓW. Do nieh zapra- 
szą projekt francuski, 

Wj dalszym ciągu energieznie wskazał 
Tardieu na to, że konferencja musi się og 
raniczyć co do swoich zadań. Nie jesteśmy 
tu poto, aby zmieniać mapę świata, ani wy- 
rekować o nowym traktacie pokoju. JEŻELE 
NASZE PRZYSZŁE DECYZJE MAJĄ MIEĆ 
AUTORYTET, MUSIMY WYRAŹNIE POD- 
KREŚLIĆ NASZĄ WIERNOŚĆ DLA PODPI-- 
SÓW, POŁOŻONYCH POD DAWNEMI Z0- 
BOWIĄZANIAMI. 

Dalej Tardien oświadczył, że Franeja go 
towa jest heż żadnych zastrzeżeń ograniczyć 
Swe zbrojenia na obecnym poziomie. W ra- 
złe przyjęcia pianu francuskiego gotowa jest 
ona rozpatrzeć możliwości dalszej redukcji 
swoieh zbrojeń. Strešeiwszy projekt fran- 
euski, Tardieu wezwał koniereneję, aby go 
przedyskutowała. Ze swej strony gotów jest 
dyskutować inne projekty, ale Franeja nie 
wyrzeknie się swoich poglądów na organi- 
zaeję pokoju. Jest on przekonany, że roz- 
brojenie bez organizacji byłoby niesłuszną 
premją dla tych, którzy przeważają liczbą i 
techniką. Dzieło organizacji pokoju wyma- 
gać będzie wiele czasu. Obeena generacja za- 
pewne nie dokona tego, ale jej zadaniem — 
„a Tardieu — jest rozpocząć to dzie- 
10. 

Zjazd Zw. inwalidów 
i b. kombatantów. 

GENEWA. 8. II. (Pat). W zwiążku 
z otwarciem konferencji rozbrojenio- 
wej odbył się trzydniowy zjazd mię- 
dzynarodowej konferencji zw. inwal. 
wojennych i byłych kombatantów. 
(CIAMAU.j, zakończony wielką ma 
nifestacją publiczną na rzecz ograni 
czenia zbrojeń. W zjeździe wzięli u 
dział przedstawiciele organizacyj, gru 
pujących trzy i pół miljona b. kom 
batantów, ofiar wojny z 11 tu krajów. 
W niedzielnym meetingu uczestniczy 
ło 2000 osób. Przemawiali m. innymi 
delegat Polski Karkoszka i poseł na 
Sejm Wagner. 

Prasa angielska atakuje 
projekt francuski. 

LONDYN, (Pat). .,Times*, omawiając pro- 
pozycję francusk: wierdza, że doznała ona 
chłodnego przyjęcia, mimo iż była dziełem 
szeregu najlepszych mózgów militarnych. W 
związku z tem dziennik wysuwa zastrzeże- 
nie z punktu widzenia interesów Imperjum 
Brytyjskiego, które jest zespołem krajów i 
narodów, złączonych wspólną historją i przy 
wiązaniem do korony angielskiej. Narzuca- 
nie temu zespołowi jakiegoś autorytetu, któ- 
ryby posiadał władzę nad poszczególłnemi je- 
go człokami było — pisze dziennik — pod- 
waženiem 

   

  

egzystencji obecnego imperjum. 
Pozatem — dodaje dziennik — propozycje 
francuskie, zmieniające ustrój Ligi, są nie- 
kompletne, bo nie przewidują. w jaki spo- 
sób może być dokonana rewizja nieodpowie- 
dniego lub odczuwanego jako niesprawiedli- 
we prawa międzynarodowego oraz poszcze- 
gólnych traktatów. 

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 
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Z dnia na dzien. 
KAP w roli Sherloka Holmesa. 

Ciężkie czasy, ani gadania. Więcej 
dziś okazyj do łez, niż do Śmiechu. 
Tem bardziej więc sobie ocenić nale- 
ży te ostatnie. Gwoli zatem małej roz- 
rywce opowiemy dziś naszym czytel- 
nikom pewną prawdziwą historyjkę. 

W dniu 23 stycznia warszawskie 
radjo nadało odczyt na temat nowego 
projektu prawa małżeńskiego. KAP. 
Katolicka Agencja Prasowa) uderzy- 
ła na alarm. Jak-to?! Co-to?! Gdzie- 
to?! Masonerja?! Kto śmie być innego 
zdania niż my?! Polskie Radjo grzecz 
nie wyjaśnia. że odczyt został wygło- 
szony przez... niedopatrzenie. Myślał 
by kto, KAP zadowolni się tem i po- 
przestanie na wzniosłem „miejmy na- 
dzieję, że na przyszłość...* i t. p. O nie! 
Takby może uczynił kto inny, ale nie 
KAP. Zbyt smacznl to kąsek, by go 
tak odrazu połknąć. Zamienia zatem 
jakiś filar agencji brewjasz na fajkę 
Sherłoka Holmesa i rusza na poszuki- 
wania. „Po nici-do kłębka. I oto nie- 
bawem wiełki detektyw pisze relację: 

„W Polskiem Radjo nie mogliśmy za- 
sięgnąć informacyj, dotyczących osoby p 
Saczyńskiego. Okazało się, że prelegent u- 
krył się pod pseudonimem. Poszukiwania 
nasze skierowaliśmy do wyłęgarni wszel- 
kich wypadków i ataków na religję 
gółe, a Kościół katolicki w szczególności, 
a mianowicie do związku t zw. wolnomyś- 

li polskich. Na łamach organu tego 
«w. spotkaliśmy się z nazwiskiem „W. 
Saczyński*, którem podpisane są artykuły 

je. Z otrzymanych informacyj oka 
azwiska: W. Saczyński, Hen- 

ryk Wroń: zęsto figurujące na łamach 
„„Wolnomyślicieła* są pseudonimami, pod 
któremi ukrywa się p. Teofil Jašwiewicz, 
zastępca naczelnika wydziału personalnego 
ministerstwa spraw zagranicznych. 

Rarytas — palce lizać! Urzędnik 
MSZ.! Skompromitowana cała sanac- 
ja! Sensacja pierwsza klasa! I jakiżby 
tu tytulik nadać tej historji? I taki zły 
i ten niedobry. A możeby coś z filmu? 
Owszem, czemu nie? Tylko z takiego 
ze Smosarską, bo te najwięcej mają 
powodzenia. Była „Tajemnica przy- 
stanku tramwajowego”, była „Tajem- 
nica skrzynki pocztowej”, czemu nie 
ma być „Tajemnicy Polskiego Rad. 
ja?“ 

  

      

  

  

  

    

  

   
     

I oto cała prasa „katolicka* ele- 
ktryzuje swoich czytelników historją 
o „Tajemnicy Polskiego Radja*. Bar- 
dziej „pomysłowi dodali podtytuł: 
„a nawet MSZ“. (Gaz. Warsz.) 

Ale dla KAP. mało tego. W następ 
nym swoim komunikacie po ponow- 
nym okrzyku triumfu: 

„Obywatela Saczyńskiego już zdema 
skowališmy“. 

podaje następującą „rewelację“ swo- 
im czytelnikom: 

„Chętniej używa on pseudonimu „Hen 
ryk Wroński", pisywał w „Robotniku*, 
ale i dla pisma socjalistycznego jego bez- 
bożnictwo okazało się za radykalne", 

Tak?! Czy to „Robotnik* wyłusz- 
czył KAP-owej powody swego miłcze: 
nia w sprawie projektu Komisji Kody 
fikacyjnej? Bo o powodach wstrze- 
miežliwošci organu PPS. w tej spra- 
«vie p. Mieczysław Niedziałkowski in- 
formował swoich czytelników nieco 
inaczej: 

„Dła nas są one (sprawy kłerykalizmu 
i nowego prawa małżeńskiego) zjawiskami 
pochodnemi, wtórnemi w porównaniu do 
zagadnienia podstawowego — do zagadnie 
nia „sanacyjnego* systemu rządzenia. 

Trudno więc wymagać, by ruch socja- 
listyczny skierował główny swój wysiłek 
na „wojnę z biskupami”, skoro walka 
rozstrzygająca toczy się na zupełnie in- 
nym odcinku 

Ale pomijając te „główne i „po- 
chodne* zjawiska, wracajmy do owej 
„Tajemnicy“. 

„Wolnomyšliciel pisze: 
„Dotychczas pp. księža w rozmaitych 

miastach Polski podczas kazań nadużywa- 
li Radja i w sposób haniebny napadali 
na Komisję Kodyfikacyjną, będącą ciałem 
państwowem, za opracowany przez nią 
projekt nowego prawa małżeńskiego. Wo- 
góle Kościół Katolicki nadużywał zawsze 
i wszędzie swej przewagi liczebnej — li- 
cząc na swą niekaralność. Ale nawet w na 
szych warunkach przebrała się miarka. A 
paratura Polskiego Radja psuła się w samy 
porę, gdy jakiś jegomość w sutannie, w cza 
sie wzniosłego nabożeń które zdawa 
łoby się, winno ocz, kaznodzieję z 
brzydkich przywar ludzkich, miał czelność 
napadania na urząd państwowy w sposób 
skandaliczny, godny... tylko duchownej o- 
soby“. 

  

   

    

Tu KAP czatowala na niego! Aha! 
„Wolnomyšliciel“  wyjašnia nam za- 

gadkę, dlaczego radjo zawsze (zawsze ? 
Oto co KAP „niezbicie ustaliła* wyłącznie 
na podstawie przytoczonego wyżej tekstu | 

się psuje, gdy zaczyna się kazanie w cza- 
sie nabożeństw transmitowanych przez 
radjo. Okazuje się, że chodzi tu o projekt 
prawa małżeńskiego Komisji Kodyfikacyj 
nej, który przecież nie jest wnioskiem rzą 
dowym, jak to kilkakrotnie już oświadcza 
li pp. ministrowie. Dlaczego więc uważa 
się za występek omawianie projektu i wy- 
kazywanie niezgodności jego. z zasadami 
katolickiemi? Jak ma rozumieć społeczeń- 
stwo katolickie tego rodzaju politykę za- 
rządu Polskiego Radja?* 

Dlaczego? Jak? Szkoda, że KAP. 
poprzestaje na postawieniu pytań. 
KAP wolałaby, by tylko księża mieli 
prawo .,.0——m—-a—w—i—a—n—i—a* 
projektu. Zadziwiający „objektywizm“ 

A teraz pozostawiając KAP na dro 
dze szlachetnego tropienia dalszych 
„żydów i masonów* zajrzyjmy na 
chwilę do prasy .narodowej'*. Oto „Ga 
zeta Warsz.“, „Polonja“ i inne pisma 
tego „obozu podają jako rewełacje, 
że na „terenie organizacyj współpra- 
cujących z rządem” i prasy sanacyj 
nej „coraz wyraźniej, coraz śŚmielej'* 
występuje się w obronie nowego pro 
jektu prawa małżeńskiego. 

A gdzież — zapytamy — ma do- 
stęp twórcza, nowa myśl? Gdzie ma 
się toczyć rzeczowa dyskusja? Czy na 
łamach organów endecji? Czy w sto 
warzyszeniu Św. Zyty? Końby się uś 
miał! 

    

Jakiemi zaś argumentami operuje 
„dyskusja katolicka* w pewnych spra 
wach — wystrczy posłuchać kazania 
w niektórych kościołach, choćby 
przez „zawsze zepsute* radjo jeżeli 
już nie mówić o komunikatach KAP. 

A prasa „katolicka?* Oto w „Po- 
lonji* p. Korfantego, jakiś bezimien- 
ny autor cytuje, jako pismo, propagu- 
jące nową ustawę małżeńską, „Kurj. 
Wilenski“. Widocznie czytał więc 
ostatnie artykuły na ten temat, grun- 
townie rozprawiające się z legendą 9 
„bolszewickošci“ projektu. Ale co zna 
czą argumenty dla zakutego łba? 
W krótkim stosunkowo artykuliku kil 
kakrotnie wymieniając projekt Ko- 
misji Kodyfikacyjnej, nie może zdo- 
być się na inną jego definicję, jak „boł 
szewicki projekt prawa małżeńskie- 
go*. Koźli, zaiste, upór! 

A propos tego „argumentu“. Jest 
on, zdaje się, ostatnio najbardziej mi- 
ły sercu publicystów i działaczy z „o- 
bozu narodowego". Po „bolszewickim 
projekcie Kom. Kodyfikac. przyszła 
kolej na „podobieństwo nowego pro. 
jektu ustawy szkolnej do ustroju 
szkolnictwa sowieckiego, KAP. zaś nie 
gardzi nawet nomenklaturą sowiecką. 
Omawiany wyżej komunikat uważała 
za stosowne zatytułować: wpływy bez- 
bożników w Polskiem Radjo*'. ' 

Tak, tak... Byle handełek szedł! 

Zresztą nie dziwimy się. Każdy 
radzi sobie, jak może. I w tym int:- 
resie — kryzys. Nie dziwimy się, gdy 

__ ODRODZENIE PRUSA. 
Świat literacki w Warszawie za- 

pragnął przypomnieć Polsce zasnute- 
go pyłem niepamięci, swego warszaw - 
skiego autora: Aleksandra Głowackie- 
go, znanego ogólnie pod pseudoni- 
mem: Bolesław Prus. Wiadomości Li- 
terackie poświęciły mu cały numer 
artykułów; Lechonia, Skiwskiego, Ma 
lcer-Stekkerowej, Kuncewiczowej, Wi 
nawera, Parandowskiego, Nałkows- 
kiej i innych, wielostronnie omawia- 
jąc twórczość literacką wielkiego pi- 
sarza. 

My tu w Wilnie możemy się przy 
sposobności zastanowić, czy u nas 
również dzieło Prusa uległo zapom- 
nieniu i jaki był dó niego stosunek tu- 
tejszego społeczeństwa dawniej. Że 
dziś Prus jest mniej czytany niż Orze 
szkowa lub Sienkiewicz, to nie ulega 
wątpliwości. Sądzę że i Orzeszkowa 
nie byłaby już wcale czytywaną, gdyż 
żaden z dawnych pisarzy nie odpowia 
da dzisiejszym gustom szerszych czy 
wybranych warstw czytających. Ale 
Orzeszkowa jest pisarką naszą, odma- 
łowującą „ziemię pagórków leśnych i 
łąk zielonych, szeroko nad błękitnym 
Niemnem rozłożonych* jest więc jak- 
by historją tego kraju i nawet barba- 
rzyńskie zdeformowanie przez film 
jej powieści „Cham* nie wmówi lu- 
dziom że akcja się działa w Łowice- 
kiem, a nie nad Niemnem. Dlatego 
odnajdując w niej świat naszych oj- 
ców i dziadów jeszcze się ją czyta. 

Sienkiewicz jest, i będzie zawsze 
czytany, bo posiada (w swych powieś- 
ciach historycznych), barwną plasty- 
kę i ciągły ruch, oraz sensacyjną a- 
wanturniczość, pociągającą młodych, 

humor niefrasobliwy i naturalny, o- 
raz nie stawia żadnych probłemów 
myślowych, w jakie obfitują powieści 
tamtych autorów. I w tem może jest 
także źródło odsunięcia się od pisa- 
rzy—społeczników chcących czegoś na 
uczyć swe społeczeństwo, coś mu 
przed oczyma postawić, zmusić do 
zajęcia jakiegoś stanowiska społecz- 
nego czy politycznego. Przez rozwią- 
zanie lub zanik tamtych problemów, 
albo zmianę poglądów i stanów spo- 
łecznych, powieści Prusa i Orzeszko- 
wej straciły na aktualności i przeważ- 
nie przedstawiają dzisiaj wartość ar- 
tystyczną i historyczną dla dziejów 
obyczajowości, a temi sprawami nie 
zajmują się szersze warstwy czytel- 
ników. 

Z tej wielkiej trójcy naszych au- 
torów, Prus był dla nas najdalszy i 
najmniej go się odczuwało. Nie o nas, 
o naszych stosunkach nie pisał, był 
sercem Warszawy, był informatorem 
spraw tamtych ludzi, małarzem tam- 
tych typów, które znaliśmy przelo- 
tnie i bynajmniej nie wszechstronnie. 
Więc właściwie czytało się go jakby 
z chęcią poznania, porównania „kró- 
lewiaków*, „koroniarzy*, z nami. Ach 
oni są tacy — a my tacy? To tak jest 
naprawdę w tej Warszawie? W mia- 
steczkach na prowincji? To tam jest 
taki świat, inny niż u nas, to jest ten 
prawdziwie polski Świat... 

I różnice między nami i nimi ry- 
sowały się wyraźnie, i czasami przy 
zetknięciu się z ludźmi z nad Wisły 
porównywało się do typów Prusa i 
przypominało, że tak właśnie on opi- 
sywał, że się tam u nich robi, mówi i 

RFUTRJ"EER WALL-E NoSTKSI 

Sytuacja na Dalekim Wschodzie. 
Poważne zaostrzenie się stosunków 

Pomiędzy St. Zjedn. a Japonią. 

LONDYN, 8-1l. (Pat). Wedie doniesień „Dałiy Herald", stosunki 

między Stanami Zjednoczonemi i Japenją doznały poważnego zao- 

strzenia wskutek sytuacji w Szanghaju. Ambasador amerykański 

w Tokjo w rozmowie wczorajszej z japońskim ministrem spraw 

zagranicznych Yoshizawą, oświadczył po ostrej wymianie zdań, że 

z powodu wysłania przez Japonję posiłków wojskowych do Szang- 

haju Stany Zjednoczone nie mogą już dawać wiary dekiaracjom 

rządu japońskiego. 

Rozkaz admiralicji amerykańskiej. 
LONDYN, 8. II. (Pat). — Agencja 

Reutera podaje wiadomość z Waszyu 
gtonu, według której admirał Pratt. 
szef admiralicji, zawiadomił, że cztery 
jednostki morskie otrzymały rozkaz 
wzmocnienia floty azjatyckiej Stanów 

Zjednoczonych. 6 torpedowców oraz 
6 łodzi podwodnych, które miały pow 
rócić na wody amerykańskie, pozo 
staną na Dalekim Wsehodzie do czasu 
rozwiązania konfliktu w Szanghaju. 

Biali planują atak. 
Niepokój władz sowieckich. 

LONDYN. 8. IL. (Pat). Do Londy- 
nu donoszą z Tokjo: Naskutek pogło- 
sek o koncentracji wojsk sowieckich 
w Władywostoku, rząd japoński za- 
żądał od konsula japońskiego w Wła- 
dywostoku sprawozdania o sytuacji. 
Na mocy tego sprawozdania żadna 
specjalna koncertracja wojsk sowiec- 
kich nie odbywa się, ałe we Władywo- 
stoku skoncentrowana jest stale powa 
Żna armja sowiecka. W mieście daje 

Mobilizacja 
MOSKWA, 8. 2. (Pat). — Sowiecka 

agencja prasowa otrzymała  infor- 
macje o ogłoszeniu w Japonji mobili- 

się istotnie odczuwać niepokój i setki 
ludzi codziennie aresztują pod zarzu- 
tem kotrrewolueji, ale niepokój czyn- 
ników sowieckich nie jesi skierowany 
przeciwko Japonji, lecz przeciwko 
białogwardzistom rosyjskim, którzy 
wyzyskali swobodę działania, z powo 
du zajęcia Charbinu przez Japończy- 
ków i gromadzą swe siły oraz planują 
zaatakowanie bolszewików na grani- 
cy syberyjsko-amurskiej. : 

w Japonii? 
zacji oraz wysłaniu do Szanghaju 2 
dywizyj wojska w liczbie około 20 ty- 
sięcy żołnierzy. 

3 dywizje japońskie w Szanghaju. 
LONDYN, 8. 2. (Pat). — Według 

otrzymanych dzisiaj po południu w 
Londynie wiadomości, wojska Japoń- 
skie, które w sile 3 dywizyj, liczących 
razem około 10.000 łudzi, są w drodze 
do Chin, zaczęły dziś wyłądowywanie 
na północ od Szanghaju oraz w okoli- 
cy zbombardowanego poprzednio 

przez Japończyków. miasteczka Wo- 
osung. Dotąd wysadzono na ląd dwa 
bataljony w sile 900 ludzi. Japoński 
plan strategiczny zmierza w kierunku 
przecięcia linji kolejowej między Szan 
ghajem a Nankinem, aby odciąć ar- 
mję chińską, skoncentrowaną w Szar.- 
ghaju, od jej bazy. 

Zacięte walki o Szanghaj. 
SZANGHAJ, 8. II. (Pat). — Od so- 

boty Japończycy rozpoczęli nowe bar- 
dzo silne bombardowanie Szanghaju. 
Japończycy niezawodnie liczyli się z 
możliwością, że Chińczycy zaatakują 

ich przed nadejściem posiłków z Ja- 
ponji i dlatego pospieszyli z kontrak- 
cją. Ośrodkiem walk zdaje się być w 

| cianie 
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„Słowo Pomorskie* ogromnemi litera 
mi wypisuje: „Sanacja przyśpiesza 
wynaradawianie Polaków we Fran- 
cji”; nie zdziwimy się, gdy niebawem 
zapewne przeczytamy: ,Hotentoci po- 
żarli katolickiego misjonarza. .Co. na 
to sanacja?*, „Astrołogowie proroku- 
ją niebywałe kataklizmy w ustroju 
planetarnym. Oto do czego prowadzą 
rządy sanacji”. 

myśli. Dła nas, którzyśmy wtedy mó- 
wili o sobie „Litwini* i których tak 
nazywano od Warszawy do Krakowa, 
książki Prusa były jakby kluczem do 
poznania tych Mazurów, robiących na 
naszem, skupionem w miłczącym od- 
porze społeczeństwie, wrażenie krzy- 
kliwych, śmiesznych trochę w swej 
otwartości, żenujących  poufałością, 
imponujących zaradnością, inicjaty- 
wą, pewnością siebie w każdej dzic- 
dzinie.lch swada, ich gałanterja dla 
dam, śmiełsza i wesełsza niż naszej 
„ciężkowatej” młodzieży, ich wesoła 
blaga, lekkomyślność, niefrasobliwość 
i większe zdemokratyzowanie, budzi- 
ły wrażenia przechodzące od zgrozy 
i obrzydzenia, do zachwytu i chęci na 

„śladownictwa. Tańczyli przytem ma- 
zura, jak tylko stuprocentowy Polak 
potrafi!... Ileż tem serc i posagów „gie 
dyminowskich* zdobyli! 

Otóż Prus nam ich tłumaczył. Nie 
tylko ten bawiący się świat warszaw- 
ski, który był ziemiaństwu litewskie- 
mu najlepiej znany, ałe te małe šwiat- 
ki warszawskich podwórków, te za- 
kamarki i cienie wiełkich kamienic. 
to przyziemne życie przeciętnych lu- 
dzi, które opisywał z takiem serdecz- 
nem współczuciem. 

Bo jakże był dobry... z tej trójcy, 
napewno miał najcieplejsze serce. 
Sienkiewicz był zawsze wytwornie 
chłodny i bliźnim, w szerszym znacze- 
niu tego słowa, nie zajmował się £ 
własnego impulsu, Orzeszkowa była 
uspołeczniona do szpiku kości, każda 
jej książka była sztandarem walki o 
polepszenie losu człowieka, pracowa- 
ła koło siebie z całą ofiarnością, ale 
Prus przelewał w karty swych utwo- 

  

*'rów całe swe miłujące serce. Na jego 
twarzy malowała się ta dobroć. Widy- 
wałam go często u wujostwa Karłowi- 

dalszym ciągu dworzec północny dziel 
niey Szapei, stanowiący teren zacię- 
tych walk od szeregu dni. 

Według obliczeń Japońskich w 
walkach w Szanghaju, trwających już 
zgórą od tygodnia, straty Japońskie 
wynoszą 49 zabitych i 126 ciężko ran- 
nych; straty Chińskie są wielokrotnie 

- większe. 

Admirał Shiesawa w rozmowie z 
dziennikarzami dr* wyraz swojej oso 
bistej opinji, że wałki w Szanghaju 
będą trwały dotąd, aż wojska chińskie 
zostaną całkowicie z Szanghaju wy- 
parte, przyczem admirał wyraził na- 
dzieję, że Chińczycy wycofają się dob- 
rowolnie. | 

SZANGHAJ, 8. 2. (Pat). — Po spo- 
kojnym dniu wieczorem rozpoczęła 
się gwałtowna strzelanina, która trwa 
ła kilka godzin, przyczem walki prze 
sunęły się w kierunku północno- 
wschodnim od dworca Sza-Pei, eo wy 
daje się wskazywać na to, że Chińczy- 
cy wypierają Japończyków. 

MOSKWA, 8. 2. (Pat). — Kores- 
pondenci pism sowieckich donoszą, że 
Chińczycy mieli otrzymać z Nankinu 
znaczne posiłki, m. in. artyłerję zeni- 
talną. Jopańczycy Ściągnęli również 
większe siły. Borbardowanie przed- 
mieść Szanghaju przez artylerję i ac- 

czów; gołębia poczciwość tego Pana 
z siwą bródką i okularach na oczach, 
objawiała się w każdej rozmowie. Roz 
mowa z'Sienkiewiczem to był sympoz 
jon górnych sfer, żyjących dła rozko 
szy inelektu i zmysłów, Orzeszkowa 
nauczała i podawała do dyskusji 
kwestje, w których rozstrzygała a Prus 
gawędził, biadolił i pocieszał tem co 
mówił. 

Dziwna w jego duszy była złożo- 
ność: synpozytywizmu, ale wnuk pow- 
stania i romantyzmu, przeprowadzał 
teorje trzeźwej ideowości, romantyz- 
mu w handlu i przemyśle, ideowości 
w sprawach materjalnych. Obrazem 
tej komplikacji jest Wokulski, postać 
wielka, obraz nietylko poszczególne- 
go człowieka, ale części społeczeństwa 
polskiego, pragnącego się dźwignąć 
materjalnie z zależności obcych, choć 
by z ich pomocą (Suzzin), i obraz lu- 
dzi szarpiących się w konflikcie uczu- 
cia, które chcą pogodzić z pewnym ty 
pem pracy, nałamać instynkty, zasta- 
rzałe przesądy, zwrócić prąd społecz- 
ny w inną stronę (stosunek  Wokui- 
skiego do Izabelli, Madzia w Eman- 
cypantkach, w łagodnej wojnie z oto- 
czeniem, i Faraon, zgniecony przez ka 
płanów). 

Niesposób objąć, choćby w skró- 
cie, ogromnego dorobku Prusa, w 

krótkim odcinku gazety codziennej, 
zwłaszcza że to uczynili wszechstron- 
nie ludzie z Warszawy. Ale wydało mi 
się nie od rzeczy dołączyć i ten „głos 
z Litwy*, bo wtedy tak mówiliśmy; 
tem bardziej, że znałam tego człowie- 
ka który nam książki o swoich naj. 

bliższych przesyłał i pytał często „No, 
cóż tam u was na Litwie, ciężko, co? 
Ja wiem...“ Ale wiedział zdaleka, tak 
jak my dowiadywaliśmy się zdaleka 
od niego o kraju nad Wisłą, i pozna- 

ropłany trwa w dalszym ciągu. Japoń 
czycy czynią przygotowania do gene- 
ralnego ataku na pozycje chińskie. 

Rząd mandżursko- 
mongolski 

ma powstać w najbliższych 
dniach. 

MOSKWA, 8. 2. (Pat). — Wojska 
Japońskie po usadowieniu się w Char 
binie rozpoczęły prace, mające na ce 
lu zaprowadzenie ładu w Mandżurji 
Północnej, Oddziały Din-Czeu masze- 
rują wzdłuż kolei wschodnio-chiń- 
skiej w kierunku wschodnim. Przer- 
wa w ruchu tej kołei jest podobno 
zlikwidowana. Dziś miał być przy- 
wrócony ruch pasażerski. Zajęcie 
Charbinu ma ułatwić Japonji utworze 
nie nowego rządu mandżursko-mon- 
golskiego. Rząd ten ma powstać 
w ciągu najbliższych dni. 

  

Wymowny przykład. 
PARYŻ, (Pat), „Echo de Paris“, oma- 

wiając sytuację na Dalekim Wschodzie, pi- 
sze: Chiny są wymownym przykładem na- 
rodu, który rozbroił się przed zapewnieniem 
swego własnego bezpieczeńs Japonja wy- 
stępuje jako czynnik pokoju i ładu. Chiny 
rozbrojone — to źródło konfliktu. tuacja 
ta — kończy dziennik — potwi: jedynie 
zasadniczą tezę francuską: Naprzód bezpie- 
czeństwo, później rozbroje 
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Tewfik-Ruchdi-Bej 
w Moskwie. 

MOSKWA, (Pat). Wczoraj przybył do Мо- 
skwy turecki minister spraw zagranieznych 
Tewfik-Ruchdi-Boy. Gościa tureckiego wi- 
tali na dworcu wyżsi urzędnicy Narkomin- 

dieła z Karachanem oraz ambasadorami 
Włoch, Belgji i Tureji na czełe. Dnia 8 bm. 
minister turecki odjeżdża przez Warszawę 
do Genewy. Cel przyjazdu ministra tureckie- 
go do stolicy Związku Sowieckiego trzymany 
jest nadal w tajema 

    

Plenarne posiedzenie Seimu. 
Dyskusja nad budźetem М. 5. М. 

WARSZAWA, (Pat). Na posiedzeniu ple- 
narnem Sejmu w dniu 8 b.m. w dalszym cią- 
gu rozprawy nad preliminarzem budżetowym 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zabrał 

głos pos. DUCH (BBWR), który, omawiając 
publikacje komisji dla usprawnienia admini- 
stracji, wyraził zdanie, że komisja ta posu- 
nęła się za daleko, proponując granice niek- 
tórych województw w tych rozmiarach, w 
jakich racjonalna administracja byłaby nie- 
możliwa. 

Co się tyczy spraw samorządowych, to 
mówca zwraca uwagę na zbyt wyggrowane 
pensje, pobierane przez niektórych pracow- 
ników przedsiębiorstw samorządowych i pod 
krešla, że w państwie nie powinno być żad- 
nego funkcjonarjusza apństwowego, czy sa- 
morządowego, któryby mógł mieć wyższe u- 
posażenie, niż np. minister. 

Wicemarszałek POLAKIEWICZ podkreś- 
la, że gospodarka Ministerstwa jest wybitnie 
oszczędna. 

Mówca wita z zadowoleniem okólnik Mi- 
nisterstwa, żądajcąmy od wejewództw, by 
budżety ws. kich samorządów terytorjal- 

  

   

nych nar ok 1932-33 zostały zmniejszone e 
30 procent. 

Pos. PEWNY (BBWR) jako przedstawicieł 
ludności ukraińskiej na Wołyniu oświadcza, 
że ludność ta wspólnie z narodem połskim 

uważa państwo polskie za swoje i oczekuje 
załatwienia problemu ukraińskiego przez Iz- 
bę ustawodawczą przy współudziale rządu. 
Jako Ukraińcy jesteśmy wierni ideałona ©- 

gólno-ukraińskim i stwierdzamy, że orjen- 
tacja na zagranicę wyrządza szkodę Ukraiń- 
com i oddala ich od osiągnięcia tego ideału, 

Pos. JEGER (BB) w imieniu ludności ży- 
dowskiej zadeklarował szereg postulatów 
pod adresem rządu. 

Następnie zabierali głos posłowie STA- 
NIEWICZ i SZYMANOWSKI (Białorusin z 
klubu BB) (przemówienia ich podajemy na 
innem miejscu), poczem pan minister spr. 
wewnętrznych PIERACKI w dłuższem prze- 
mówieniu odpowiedział. na zarzuty posłów 
opozycyjnych. (Przemówienie p. ministra 

ze względu na późne otrzymanie tekstu, za 
mieścimy w jutrzejszym numerze). 

  

TEATR I MUZYKA 
— „Mam lat 26% — w Teatrze na Po- 

hulance. Dziś, we wtorek dnia 9-go b. m. 
o godz. 8-ej wiecz. odegrana zostanie pory- 
wająca sztuka Istvana Mihaly „Mam lat 26“ 
w reżyserji W: Radulskiego, Niezwykle śmia. 
łe postawienie zagadnienia oraz jego aktu- 
alność sprawiają, że sztuki słucha się w 
nieustannem napięciu. 

Jutro i dni następnych „Mam lat 26“, 

— „Tak się zdobywa kobiety* — w Te- 
atrze „Lutnia*, Pełna humoru i tempera- 
meńtu arcywesoła komedja Verneuil'a „Tak 
się zdobywa kobiety* ukaże się dziś, we 

wtorek dnia 8-go b. m. o godz. 8-ej wiecz. 

w Teatrze „Lutnia* Widowisko to cieszy 
się w Wilnie zasłużonem powodzeniem dzię- 
ki dowcipnej treści, doskonałej reżyserji K. 
Wyrwicza oraz koncertowej grze zespołu z 
рр.: Brenoczy, Detkowską, Bieleckim, Jaś- 
kiewiczem, Wyrwiczem i Wołłejką na czele. 
Ceny propagandowe od 20 gr. do 2 zł. 

Jutro o godz. 8-ej wiecz. „Tak się zdo- 
bywa kiobiety“. 

— Gościnne występy Władysława Waltera 
w Teatrze „Lutnia* Dnia 12 luego rb. o g. 

8-ej wiecz. — pierwszy występ świetnego 
komika — Władysława Waltera, najpopular- 
niejszego artysty w całej Polsce — który 
wystąpi na czełe własnego doborowego zes- 
połu. Występy tego ulubionego artysty zna- 
mionuje bogactwo niefrasobłiwego humoru 
z uwzględnieniem aktuałnej satyry. W pro- 

gramie biorą udział: Halina Hulanicka, eu- 

  

waliśmy Saski Ogród, prowincję Kon- 

gresówki i przeciętnych jej ludzi pod 
jego przewodem, a że był to przewod 
nik szczery, życzliwy, więc łączył nas 

skuteczniej niż zjazdy i deklaracje pa- 
pierowe. 

Przytem, z Wilnem łączyło go 
wspomnienie straszne i bolesne: brat 

jego, komisarz Rządu Narodowego, 

postradał tu zmysły pod wpływem 

okrucieństw Murawjewa na które bł 

zmuszony patrzeć. 
Rok 63 znalazł też odbicie w jego 

„Omyłce* (1888 r.) w sposób drama- 

tyczny, świat dzieci, cudownie odtwo- 

rzony w „Grzechach Dzieciństwa”, „A- 
nielee,, w nowelach różnych o wiejs- 

kich bobasach i biedactwach miejs- 
kich, stanowi cały sznur pereł, nani- 

zany na struny serca, ukazujący zda- 
rzenia, widziane przez kryształy oczu 
dziecięcych. „Placówka, jako epicz- 

ny poemat walki o ziemię chłopa pol- 
skiego przed zalewem niemieckiej ko- 
lonizacji, mimo tendencyjność treści, 
nie straciła mocy wyrazu, chociaż 
wszystkie odnośne warunki tak się 

zmieniły! (Dziś Ślimak jest posłem, 

decyduje o wywłaszczeniu i obiorze 
Prezydenta, ale może być endekiem i 
wierzyć jeszcze w masońsko-żydows- 

skie intrygi. r 

„Lalka“ to dzieje milošci roman- 
tycznej, zgóry skazanej na beznajdziej 

ność, wszystko w tej powieści jest ży- 
we, rozkosznie prawdziwe i podszyte 
wybornyni humorem, każdy odcinek 

życia Warszawy opisany ze znajomoś- 

cią rzeczy, prócz psychiki kobiet z i. 
zw. wyższych sfer. Gdzieżby mogła 
panna Łącka pokochać Wokulskiego? 

Dlatego że on ją kochał? Też racja. 
W owe czasy wyjść za kupca, byłoby 

zdeklasowaniem _ ostatecznem, go0r- 

szem niż małżeństwo ze świeżo ochrz- 

ropejskiej słowy tancerka, Ada Owidzka, u- 
rocza pieśniarka, artystka teatru „Nowości 
oraz. wybitni artyści stołeczni pp.: Chrza- 
nowski, Romaniszyn i Winiaszkiewicz. Nie 
wątpimy, że miłe widziany i wyborowy pro- 
gram wzbudzi jak najszersze zainteresowanie 
w kołach teatromanów, z uwagi na poziom 
i rzadkość wartościowych imprea sporady- 
cznych Przy fortepianie profesor W. Misz- 
czak, Bilety wcześniej nabywać można w Te- 
atrze „Lutnia. 

WŚRÓD PISM. 
— Szósty bieżący zeszyt „Świata* przy- 

nosi ciekawy artykuł „O Muzeum Narodo- 
wem w Warszawie“, pióra profesora Mie- 
czysława Tretera. Wojciech Marylski, bar- 
wnie, wesoło opowiada swoje wrażenia z 
krainy Pigmejów w Afryce. Korneł Maku- 
szyński dał tryskający humorem „List biały 
z Zakopanego do Ludwika Solskiego", Ma- 
ciej Kalenkiewicz wzrusza noweletką o psie 
p. t. „Murza“. Pozatem znajdujemy cieka- 
wy artykuł o zbombardowanym Szanghaju, 
obfitą i aktualną kronikę z Tygodnia, teatr, 
co czytać, rozrywki umysłowe i humor. Bo- 
gaty ten zeszyt jest obficie ilustrowany. 

SRITIS STT SET НАНВИЕИНЯЬ 

Akwizytorzy (ki) 
Niebywale - 

dogodne warunki sprzedaży herbaty. 
kowy towar. Najwyższa prowizja. Kaucja 
konieczna. Zgłaszać się Hotel „Europa“ 

pokój 30 od 10—1 i 5-8 

Mar- 

czonym bankierem „Emancypantki*, 
obraz zmagań się kobiecych dusz jak 
że różnorodnych! 

Pani Latter i Madzia Brzeska, 
Ada, Helena, Femcia, emancypują się 

od swych uczuć i każda wpada w ich 
sidła, łamie się i ginie, albo ucieka od 
świata, jak Madzia, której konsek- 
wenta uczciwość, prawość i dobroć 
nie ma już co począć w tym najgor- 
szym ze światów. Bo ona jest jak 
pół-anielski czysty Parsifal, „der rei- 
ne Thor*, w stosunku do ludzi i ich 
przewrotności. Więc musi zginąć lub 
schronić się w ręce Boga. 

Młody Faraon, nie ma i tej uciecz 
ki, bo właśnie przedstawiciele egip- 
skich bogów zdecydowali jego zagładę 
mącił im wytkniętą linję rządów dusz, 

ten młodzik zapałczywy, chcący wszy- 

stko zrozumieć i pchnąć społeczeństwo 
na nowe tory. Poruszona zmurszałość 
musi się w proch rozsypać, rozumiał 
to doskonale po tylu wiekach i Pobie- 
donoscow, Rasputin w Rosji gdy sprze 
ciwiali się reformon i wojnie. Car 
rosyjski zdradził linję wytyczną 
swych przodków... zginął. Ciekawem 

jest to, że słusznie czy nie, dopatrywa 
no się w Faraonie Prusa obrazu zma- 
gań się młodego Mikołaja II z otocze- 
niem, na czem w Warszawie pokłada- 
no niejakie nadzieje. Twórczość Prusa 
obejmuje ogromne dziedziny, warta 
ze wszelkich względów skierować czy- 
telnictwo szerszych warstw ku jego 
zacnym, mądrym, a przecież tak peł- 
nymi humoru i plastyki powieściom. 
I współczesne, powojenne pokolenie, 
może znaleźć w nich swe zaintereso- 
wania. 

Hel. Romer, 

PNE
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WIEŚCII OBRAZKI ZKRAJU. 
Skutki ostatniej zawiei Śnieżnej. 

Panułąca od trzech dni zawieja Śnieżna 
„poczyniła na terenie Wiłeńszczyzny 

"e szkedy. Szczególnie ucierpiały 
Święejański, dzieśnieński, wiłejski i 

  

powiaty 
moło- 

deczański, gdzie potworzyły się zaspy Śnie- 
żne nieraz na 1 mir. głębokie. 

W powiatach tych wichura złamała 50 
drzew i 25 słupów tedefonicznych. 

Huragan nad gminą radoszkowicką 
Nocy ubiegłej nad gmiaą radoszkowicka 

przeszedt niebywałych rozmierów huragan, 
Burza Śnieżna trwała p ;zto 29 minut, Sii- 
ny huragan z 26 domów zwałił kominy oraz 
zerwał dachy. Wieher pozrywał linje telefo- 
niczne oraz powywracał słupy telefoniczne 
przerywająe tem samem komunikację. P. 
tem na pograniczu burza zniszczyła kilka 

    

  

    

słupów granieznych oraz zerwała dach w je- 

dnej ze strażnie. 
Na pograniczu sowieekiem również szala- 

ła silna wichura Śnieżna. Wicher pozrywał 
dachy z domów i powywracał drzewa. 3-ch 
strażników sowieckich z saniami podczas 
zadymki Śnieżnej zabłądziło na nasz teren. 

  

Tragiczny wypadek na jeziorze. 
Dziatny uczeń uratowa! troje dzieci. 

  

W ubiegłą niedzicię ua jeziorze Rozalja, 
sgminy janowskiej pod ciężarem ślizgają 

ch się dzieci załamała się powłoka lodo- 
we, naskutek czego wpadło do wody 5-ch 
«chłopców i 2 dziewczynki, 

Zarządzona natychmiast akeja ratunko- 
wa, w której uczęstniczyli mieszkańcy peb. 
diskiej ws i ślizgający Się, zakończy- 

   

    

    

ła się pemyślnie, bowem niejaki Wacław Gi- 
lewicz 17-letni uczeń wyciągnał tonące dziew 
czynki oraz jednego chłopca. Dwóch innych 
tonących wyciągnęli włościanie. Wszystkieh 
uratowanych przewieziono do szpital: 

Zebrani na brzegu Świadkowie wypadku 
urządzili bohaterskiemu uczniowi gorącą 
owację. (e) 

  

Ucieczka przed policją 
z pędzącego pociągu. 

   W dniu wezorajszym w paciągu zd: 
Warszawy do Wiłaa funkejonarjusze 
śledczej ujrzeli pewnego osobnika, 

który zachowaniem się swojem wzbudził po 
dejrzenia, Gdy poliejanci skierowali się w 

jega stronę, by go wyłegitymować ten wysko 
<tzył z pędzącego pociągu. 

Dzięki jednak natychmiastowej obławie 
zzostał wkrótce zatrzymaay wpobłiżu Druskie 

    

      

nik. 
Przy zatrzymanym, znaleziono rozmaite 

notatki treści których dotychczas nie odeyt- 
rowano. Oprócz tego znaleziono przy nim 
sfałszowany dowód osobisty opiewający na 
nazwisko Bolesława Kempińskiego oraz dwie 
fałszywe legitymacje urzędnieze. 

Aresztowanego skierowano do dyspozycji 
władz śSledczych. (e). 

    

Kraśne n. Uszą. 
Nieco o szkołnietwie. 

Pomimo tak trudnych warunkw mater- 
©jalnych w naszej gminie praca oświatowa 
-wśród dorosłych w bieżącym roku szkolnym 
znacznie posunęła się naprzód i zatacza со- 

raz szersze kręgi, dzieki zgodnej współpracy 
Urzędu Gminy z nauczyciełstwem pracują- 

«em na terenie tejże gminy. Jak zwykle hoj. 

«ne w pracy nieszczędzące swych sił nau- 

ielstwo po zajęciach w szkole prowadzi 
stematyczne kształcenie dorosłych, stara- 

  

   

Sjąc się wszełkiemi siłami wyrobić ich na dob- 
rych obywateli pańtwa. 

Trzystopniowe kursy dla dorosłych pro- 
      szkoły w Kraśnem i w Rodziew 

ice strzełeckie prowadzi nauczyc 
wo z Olechnowicz i Płebanji. I niema prawie 
ani jednej szkoły, aby nauczyciel w jakiej- 
fkołwiek bądź innej formie nie pracował spo- 
łecznie. Wsie naszej gminy zmieniają nie- 
"tylko wyglął zewnętrzny, lecz i przekształ- 
-cają się ich mieszkańcy na dobrych i lojal- 
«ych obywateli Państwa. 

Weźmy np taką wieś Radziewce, która 

"przed kilkoma łaty była głuchą wsią, chowa- 
jącą w swych pochyłonych chatach niejedne- 

go osobnika, tęskniącego do raju bolszewic- 

"kiego i z nienawiścią odnoszącego się do ja- 
*kichkołwiek objawów polskości. Dzisiaj dzie 

je się tu inaczej. Świeżo powstała w 1926 r. 
jednoklasowa szkoła, rozwinęła się wkrótce 
do trzyklasowej, a prowadzona przez p. Wia- 
«dyslawa Grebera, przy wydajnej pomocy je- 
30 wspėlpracowniczek p. Ruczkowskiej St. i 
«Dsmolanki Marji szerży oświatę nietylko 
wśród dziatwy szkolnej, ałe i wśród doros- 
łych, prowadząc corocznie ich systematycz- 

"ne kształcenie. Nauczyciełstwo tej szkoły 

prowadzi strzelca a obecnie organizuje przy 

nim odział żeński, w którym będzie prowa- 
dzony także kurs kroju i szycia dla dziew- 
<cząt. 

Ludność miejscowa darzy swych .przewo- 
<dników oświatowych pewnem zaufaniem z 
poparciem to też przy takiej pracy musi na- 
<dejść „lepsze jutro!" Gorąco popiera szkol- 
-nictwo w naszej gminie sekretarz gminy p. 
Krzywobłocki Kazimierz, to też wierzymy 

«mocno, że praca oświatowa na terenie na- 

szej gminy, nietylko nie złamie się lecz 

przy takiej wzajemnej współpracy wyda ob- 

fite płony dla dobra: Rzeczypospolitej Poł- 

sskiej. Obywatel. 

        

  

Mołodeczno. 
Strzelcy. 

Jedną z najsilniejszych organi j, istnie 
jących na terenie Państwa Polskiego jest 
"Związek Strzelecki, który zatacza coraz szer 

sze kręgi i dociera do najgłuchszych zakąt- 
ków wsi, szerząc swą ideę i zdobywając dla 

"siebie uznanie wśród mas, zamieszkujących 
3%. zw. „kresy. Cały szereg kursów, organi- 
zowanych dła przedowników wsi w tej, czy 
innej miejscowości daje wskazówki do pra- 
«cy w wychowaniu obywatełskiem młodzieży. 

Jeden z takich kursów został zorganizo- 

wany w Mołodecznie staraniem Komendy 

Podokręgu Wileńskiego Związku Strzeleckie- 

go przy współpracy Komendy Powiatowej 
"w Mołodecznie. Kurs ten nosił charakter 
Świetlicowy i miał za zadanie dać pierwsze 
wskazówki referentom wychowania obywa- 
Relskiego i przodownikom wsi w ich pracy 
«a terenie. Rozpoczął się ten kurs dnia 26 

stycznia, a skończył się 31 stycznia, przy- 

  

   

  

  

czem dwa ostatnie dni zostały poświęcone 
odprawie referentów wych. obyw. którzy re- 

ię w naszym powiecie z nauczyciel 
ł powszechnych, prowadzących bez 

interesownie, ze słowami „pro publico bono“ 
na ustach, pracę strzełecką. Kurs cały two- 
rzył jakby jedną świetlicę, a zajęcia na nim, 
dzięki kierownikowi kursu p. Chmiełewskie- 
mu, nosiły charakter tych zajęć, jakie k 
dy z nas prowadzi na swoim terenie. Mieli- 
$ žywy przyklad prowadzenia wzorowej 

w której panowała nader miła at- 
a, pociągająca nas samych do samo- 

dzielnej pracy, a przedłuż: a nieraz nasze 

zajęcia znacznie ponad godziny wyznaczone. 
Zwiedzaliśmy z całym kursem świetlicę strze 

lecką w Mołodecznie podczas miejsco- 
wego oddziału. Praca w tej świetlicy nie jest 
jeszcze wprawdzie taką, jaką być powinna, 
lecz jeśli weźmiemy pod uwagę, że istnieje 
ona zaledwie od tygodnia, możemy śmiało 
twierdzić, że już w najbliższej przyszłości 
spełniać będzie całkowicie włożone na nią 
zadania. 

Wi tej świetlicy, odbył się na zakończe- 
nie kursu wieczór świetlicowy z udziałem 
gości zaproszonych z p. starostą Stefanusem 
i ppłk. Zabińskim na czele. Wieczór ten roz- 
począł się skromną herbatką strzelecką. w 

czasie której wygłosił przemówienie prezes 
Zarządu Pow. Zw Strzeleckiego p. Szepie- 
towski, dziękując kursantom za ich pracę 
na kursie i życząc im powodzenia w kulty- 
wowaniu tej pracy na terenie w myśl wska- 
zań Marszałka Piłsudskiego. Trzykrotny оК- 
rzyk „niech żyje*! odhił się gromkiem e- 
chem o Ściany świetłicy, poczem rozbrzmia- 
ła pieśń „Pierwszej Brygady*. Ileż uczucia, 
jaka potęga miłości przebijała się w głosach 
śpiewaków! 

Dalsze przemówienia p. starosty Stefanu- 
sa, p. Chmielewskiego i przedstawiciela kur 
santów spotęgowały jeszcze miłą i serdecz- 
ną atmosferę, panującą na tem pożegnaniu 
kursu. Takiem zwłaszcza było przemówienie 
przedstawiciela „szarej braci strzeleckiej" 
strzelca Borzdyńskiego, który oświadczył, że 
w podziękę za udzielone na kursie wiado- 
mości, wszyscy postarają się wiadomości te 
swym kolegom — strzelcom należycie prze- 
kazać. 

Potem nastąpił właściwy wieczór świet- 
licowy urozmaicony początkowo grami i za- 
bawami świetlicowemi, następnie zaś tań- 
cami przy dźwiękach orkiestry 86 p. p. 

Kurs się skończył i brać strzelecka roz- 
jechała się do swych oddziałów. Życzymy jej 
powodzenia w pracy nad wychowaniem i 
kształceniem kołegów. 

Gródek. 
Wypadek na zabawie. 

W dniu wczorajszym podczas zabawy w 
mieszkaniu Suchodolskiego stałego mieszkań- 
еа wsi Gródek koło Mołodeczna wydarzył 
się nieszezęśliwy wypadek, ofiarą którego 
padł instruktor straży ogniowej w Gródku 
Piotr Pawłowski. 

Obecny na zabawie sekwestrator gminy 
Wł. Oziewicz manipułując przed znajomymi 
nowonabytym rewolwerem spowodował wy- 
strzał, który trafił w Pawłowskiego, którego 
w stanie ciężkim przewieziono do szpitała 
powiatowego w Mołodecznie.  Przeprowa- 
dzone dochodzenie wykazało, że strzał był 

dziełem wypadku, wobec czego zatrzy- 

manego narazie Oziewieza zwolniono. (e) 

  

   

    
    

    

     

    

    

   

  

    

Słuchacz. 

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

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

: . - 
|Miejski 

Kino -Teatr Dźwięk. 
| w Nowogródku 

  

  

Od dnla 2-go lutego NA OTWARCIE dźwiękowego kina 

KOBIETA NA MARSIE 
Wspaniały film dźwiękowo-śpiewny eraz nadprogram špiewny   
  

  

  

JAKÓB WINER i S-ka 
LIDA, Suwalska 58, tel. 36 (obok kino teatru Nirwana) 

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

    

Nowogródek. 
Zebranie Z. P. O. K. 

W dniu 2-go lutego odbyło się w Nowo- 
*grudku pod przewodnictwem prezeski Zrze- 
azenia Wojewódzkiego Związku Pracy Oby- 
'watelskiej Kobiet p Anieli Godlewskiej ple- 
marne zebranie tegoż Związku, przy udziale 
=lelegatek z odziałów powiatowych. Złożono 

Sprawozdania z działalności Zarządu Woj. 
rzeszenia oraz sprawozdania z działalności 

"oddziałów, z których wynika, że tylko w 3 
"oddziałach ZPOK prowadzi stacje opieki nad 
amatką i dzieckiem, obejmujące swą działal- 
=ością 1100 zgórą dzieci, 4 przedszkola, 1 
<zkołę powszechną, 1 świetlicę, dwie bursy 

oraz futra i okrycia damskie i męskie. 

dla dziewcząt oraz akcję dożywiania w 4 
punktach, obejmującą zgórą 1000 dzieci w 
wieku szkolnym. Z powodu trudności ko- 
munikacyjnych nie przybyły delegatki z 3 
powiatów. Ogólny dorobek Woj, Zrzeszenia 
Pracy Obyw. Kobiet woj. nowogródzkiego 
jest zatem znacznie większy. Następne walne 
zebranie odbędzie się w końcu mies. maja 
roku bieżącego. 

я — 
Miesięcznik „Nasze Życie*. 

Ostatnio wyszedł 5-ty numer miesięczni- 
ka młodzieży gimnazjalnej w Nowogródku, 
p. n. „Nasze życie”. Z przyjemnością bierze. 
my do rąk ten piękny numer, który Śwad- 
czy o wszechstronnem zainteresowaniu na- 
szej młodzieży, ujmującej wszystkie kwestje 

jasno i życiowo. Na samym wstępie imie- 
ninowe życzenia dla Pana Prezydenta Rze- 
czypespolitej,dalej -— interesujący i poważ- 
ny artykuł w opracowaniu W. Ździarskiego, 
p. t. „Mościce”, ilustrujący pracę Pana Pre- 
zydenta na polu przemysłu chemicznego, Ar- 
tykuły P. P. J. Popkowskiego i H. Rydżew- 
skiego świade o giębokiem zrozumieniu 
kwestji gospo czej Polski, konieczności po 
pierania polskiego przemysłu i ograniczenia 
przywozu rzeczy zbytkownych. Obok artyku- 
łów o treści naukowej i poważnej — widzi- 
my kiłka feljetonów i opowiadań wybitnie 
humorystycznych, gdzie świetne karykatury 
W. Ździarskiego zajmują niepoślednie miej- 
sce. Miłym bardzo jest to objawem, że wła- 

Śnie prowincja skupia w sobie życie ideowe 
młodzie: ma strona techniczna 
wydawania powiedzmy takiego pisma, jest o 
wiełe trudniejszą na prowincji. Młodzież no- 
wogródzka zasługuje ze wszechmiar na uz- 
nanie! Is. 

     

      

      
    

Kursa dokształcające. 

Staraniem Polskiej Macierzy „Szkolnej w 
Nowogródku, przy wybitnej pomocy p. dyr. 
Robót Publicznych, a zarazem prezesa Wo- 
jewódzkiego Komitetu P. M. S. A. Zubiele- 
wicza, zostały zorganizowane kursa dok- 

ształcające dla uczniów szkoły Rzemieśl 

czej, założonej przez Polską Macierz Szkolną 

w latach ubiegłych. Kursa te, które były pro- 
wadzone już „eszłym roku, uległy w bieżą. 

cym roku zasalniczej zmianie na lepsze, są 
bowiem prowadzone w godzinach popołud- 

niowych w salach gimnazjum państwowego, 

   

  
   

  

          

    
gdzie słuchaczem oga korzystać z odpowied- 
nich runków. Musimy tu zwrócić uwagę 

na samych wykładowców. pp. N. Paw 

    

skiego i H. Rydzewskiego. którzy mimo to że 
pracują w gimnazjum będąc uczniami, przy- 

jeli na siebie te piekne obowiązki pracy na* 

połu społecznem. Zakres ogółny nauki obej- 
muje siedmioklasową szkołę powszechną o 

programie zmniejszonym, plus przedmioty 

fachowe. j materjatoznawstwo i kores- 

pondencja rzemieślnicza. Kursa sa prov 

dzone trzy razy tygodniowo po dwie god. 
ny, ogólna liczba uczniów wynosi 13. Ts. 

  

    

Radziwił „Panie Kochanku*, 
Sztuka w 3-ch aktach. 

Jak zwykle, tak i w dniu 4 bm. Rednta 

obdarzyła nasze miasto jedną z tych pięk- 

nych sztuk. które łącząc w sobie treść głęb- 

szą wraz z humorem, składnia sie na_na- 

żyteczną, a szczególnie dla młodzieży, która 
szczelnie zapełniła sałę teatru Miejskiego. 

wartościową całość. Przemówił do nas ze 

sceny ten stary, połski humor, tryskajacy od 
wszystkich postaci, jakby żyweem wyciętych 
ze starych obrazów | ilustracyj. 

Ks Radziwił „Panie Kochanku* w inter- 
pretacii Fr. Rvchłowskiego. który wyreży- 
serowa! również sztukę. bvł tem, czem miał 
być: dobrodusznym księciem, troszke zsro- 
zumiałym. porywczym, no i... nieca zakocha- 

nym, jednak na .wesoło*. Scena ze „zwar 

jowanym* Wfirszyłem budzi sałwy Śmiechu 

wśród publiczności, chociaż być może naz- 
byt ośmiesza sameeo Ksiecia, a raczej po- 

suwa do przesady jego łatwowierność i na- 
iwność. Na tle tych typów charaktervstycz- 
nych zbyt błado zarysowuja się typy amanta 
i amantki. które obok komicznego warunku 
ich istnienia, są jakgdyby poważną dygresją, 
dokoła której wikła się pełna humoru akcja. 

Ts. 

   

   

  

      

     

     

Baranowicze. 
Różności z baranowiekiego bruku. 

Dobrze mówi jedno 7 naszych przysłów, 

„że niema tego złego, cohy na dobre nie wy- 

szło” 
I fak: duża grupka zrednkowanych nrzed- 

ników maiacveh nerw spałecznv. rzucił: 
nu nas z głowa w nurt pracv snołeczn 
cżywia ją i dźwiga na wyższv poziom. Mie- 

fiśmy tu niedawno dwa. wyhitnie porzadnie 

przeprowadzone zebrania. które nar 

stały już pod wzeledem tak techniki | 

treści. na enropeiskńm noziomie. 
Jednn z tych zebrań, to bvło zebranie: Za- 

rzadu Tvmczasowezżo Polskieso Czerwanesn 

Krzyża. drnaia, to zebranie plenarne „Komi- 
tetu Resionalnego* — Na pierwszem mie- 

Hśmv iakbv próbę generalną przed wyste- 

pem artestów. dobrze zgranvch pod dobrym 

reżyserem Walne zebranie T.-C. K. odhedzie 
się bowiem dnia 7 lutego w sali Macistratu 
o godz. 16 i wierze, że bedzie się toczyło 
gładko i hez tarć no i co prawdonodobne 
wielce nracowitv tymczasowv Zarząd wyka- 
zujacy wiełką żywotność. wybranv zostanie, 
może z małemi zmianami jeno na stałe. Co 
dai Roże amen. 

Walne zebranie „Komitełu Regionalne- 
go”, nod nrzewodnictwem nowego D. staro- 
sły Norwidą-Nenaehaneora obradowało także 
b. sprawnie przez dwie godziny w dniu 29 
stycznia w sali Renreezntacyfnei Starostwa. 
Porzadek obrad b. bogntv. został w całości 
wyczerpany. A wołne wnioski przyniosły du- 
żej miarv sensacje. A więc o czem radzono. 
O przebiegu uroczystości w zwiazku z Imie 
ninami Pana Prezydenta Mościckiego, 0 no- 
darunku. imieninowym. o charakterze artv- 
styczno-regionalnvm  woi. nowogródzkiego, 
dla Pana Marszałka Piłsudskiego, o formie 
uczczenia jubilenszu ks. biskupa Bandur- 
skiego dalei mówiona a nracach moszcze- 
gólnych sekcyi i o bndżecie Sekcii Muzealnei 
W wołnych wnioskach prezes Bloku RRWR 
p. Czarnocki ziemianin miejscowy, noinfor- 

mował n dotychczasowych pracah łokalne- 
go Komitetu. który odkrywszy w r. 1930 
grób 7 szczatkami Tadensza Revtana na po- 
lach jeso rodzinnego majatku  Groszówki 
pod Lachowiczami w tym roku zmieni się 
na Komitet ogólno-polski i nrzystapi do u- 
sypania kopca nad mogiłą niezłomnego ob- 
rońcy granie Polski. 

P. Aucustvnowicez poddał pomysł, abv 

najbliższa stacie kolei przechodzaca koło ro- 
dzinnesa majatku 6. p. posła Hołówki naz- 
wać Hołówkowem. 

Z życia stowarzyszeniowego warto zazna- 
czyć że ruszyła sie praca w „Strzelcu*. pow- 

staja nowe oddziały nawet żeńskie na no- 
wiecie, Na kursie dla komendanłów żeńskie- 
go Strzelca w Rrześcin miał nasz powiat 

trzy przedstawicielki i niżej podpisaną jako 
prelegentke. Mieliśmy udany tutaj opłatek 
strzelecki z licznym udziałem woiska i cy 
wilów. Praca świetlicowa tętni życiem. 

Mamy od paru dni Śnieg, cieszy sie więc 
wiara strzełecka na narciarskie zawody. A 
sport narciarski umiejętnie krzewi tu, na 

naszym terenie p. kapitan Sikorski pow. ko. 
mendant W. F. na tutejszy powiat. Potra- 
fit on tak zainteresować sprawami „Strzel- 
ca* pułk do którego należy, że od dnia 1 lu- 
tego r. b. „Koło Przyjaciół Strzelca pow. 

stało w 78 p. p. i pewien procent z gaży 
oficerów i podoficerów na potrzeby Oddzia- 

łu Strzeleckiego w Baranowiczach, będzie 
wpływał do kasy z tego źródła. Świadczy to 

     

    

  

    

      

b. ładnie o wysokim poziomie uspołecznie- — 
nia naszych piechurów, — których dowód- 
ca pułkownik Sokół-Szabin wraz z małżon- 
ka ofiarnie na niwie społecznej pracują. 

Kończy się u nas karnawał, mimo narze- 
kań na ciężkie czasy, wybitnie ożywiany i 
nową metodą posługujący się. Oto widzimy 
miłe zjawisko łączenia się dwóch instytucyj 
dla urządzenia dochodowej zabawy, a na- 
stępnie podział równy zdobytym zyskiem. 

Stefanja Bojarska. 

  

Lida. 
Gościnne występy Władysława Wał- 
tera w sali kino-teatru „Nirwana*. 

Władysław Walter, artysta wielkiej kla- 
Sy, komik z Bożej łaski, popularny w calej 
Polsce, święlny wykonawca niezliczonych 

kre typów i typków, znanych ze sceny. 
zramofonowych i Polskiego Radji - 

ysląpi w dniu 11-g0 lutego rb. w kino-te- 
atrze „Nirw. * na czele własnego zespołu. 
Wystepu tego ulubionego artysty znamio- 
nuje bogactwo niefrasobliwego humoru z 
uwzględnieniem aktualnej satyry. Wi progra- 
mie składającym się z 16-tu obrazów biorą 
udział: Halina Hulanicka, europejskiej sławy 
tancerka, Ada Owidzka, urocza pieśniarka, 
artystka teatru „Now oraz wybitni ar- 
tyści stołeczni pp.: Chr owski, Romani- 

szyn i Winiaszkiewicz. Nie-wątpimy, że mile 
widziany gość i wyborowy program (szcze- 
góły w 2 ach) wzbudzi jak najszersze zain 
teresowanie w kołach teatromanów, z uwa- 
gi na poziom i rzadkość wartościowych im- 
prez sporadycznych. zy fortepianie prof. 
Miszczak. 

   

     

    

   

  

   

  

  

          

„Nie groszami lecz filmami". 

Oto motto p. Jabłońskiego właściciela ki- 
Nirwana“, umieszczone w I-ym 

walki konkurencyjnej z 
właścicielem kina „Edison* p. Lewinem. O 
kazuje się że p. Jabłońskiemu nie zbywa na 
dowcipnych anonsach w celu przyciągnięcia 
publiczności, zobaczymy może również, ja- 
kie zdolności okaże w tym kierunku jego 
przeciwnik p. Łewin. - 

Jednem słowem bezkrwawa wojna kon- 
kurencyjna lidzkich władców kinowych roz- 
gorzała na całym froncie. Jak w: zimy dotąd 
wałka ta ma dobre strony chociażby dlatego 
że: ,1)publiczność okazuje zadowolenie ze 
sprowadzanych obecnie coraz to 
filmów, 2) miasto zdobywa lepsz 
przez pomysłowe świetlne reklamy 
oraz 3) wnętrza s: I 

    

     

    

   

    inowe, 
al kinowych doprowadzo- 

ne są do wlašciwego stanu sanitarnego (p. 
  

Jablon gruntownie odnawia swoje kino 
„Nirwan “). — Prawo! co się to nie robi dla 
ściągnięcia publiczności, 

Od soboty p. Jabłoński na swój ekran w 
„Nirwanie* wprowadza polski szlagier (pier. 
wszy film konkurencyjny — sam nazyw? 
w komunikacie) p. t. chezpieczny — го- 
mans*, W. rolach głównych: Betty Aman, Zu- 

la Pogorzelska, Samborski, Krukowski, Bo- 
do i inni. 

    

  

    

    

Popierejele Przemysł Krałowy 
PSOE STREET 

Odczyt gen. Zeligowskiego. 
W niedzielę wieczorem w Auli Ko- 

lumnowej USB. wygłosił odczyt gen. 
bróni L. Żeligowski p. t. „Rola Ziemi 
Wileńskiej w odrodzeniu gospodar 
czem Polski“. Prelegent w ciekawem 
ujęciu omówił obecny krvzys gospo- 
darczy, jego skutki w rolnictwie i prze 
myśle. ` 

Gen. Żeligowski jako skuteczne 
środki walki z kryzysem zalecał 
mtensywną pracę w gospodarstwie, 

wytwarzanie towarów z włókien kra- 
jowych i samowystarczalność gospo- 
darczą, przez co podniesie się w kraju 
handel krajowy i zyska rynki zbytu 
towarów. 

, Odczytu gen. Żeligowskiego z cie 
kawością słuchali: p. wojewoda Becz 
kówicz, wiceminister skarbu Zawadz 
ki; wicewojewoda Jankowski J. M. 
rektor Januszkiewicz, inni przedstawi 
ciele władz oraz wiele publiczności. 

Z Rady Wojew. B.B W.R. 
Kurs Regjonalny dla działaczy 

° spolecznych. 

Z inicjatywy T-wa Popierania Wie- 
dzy Regjonałnej w Warszawie Sekcja 
Kulturalno-Oświatowa Rady Woje- 
wódzkiej BBWR kilka swych osłat- 
nich posiedzeń poświęciła sprawie 
zorganizowania kursów regjonalnych 
dla działaczy społecznych z terenu wo 
jewództw: wileńskiego, nowogródzkie- 
go i poleskiego. 

Kursy odbędą się w Wilnie w dn. 
12, 13 i 14 b. m. W programie 15 wy- 
kładów, obejmujących swą treścią ak 
tualne zagadnienia, związane z histor- 
ja, ustrojem państwowym, zagadnie- 
niami kulturalno-oświatowemi i pracy 

społecznej w terenie. 

Na ostatniem! posiedzeniu Sekcji, 
odbytem pod przewodnictwem p. M. 
Matuszkiewicza w piątek dnia 5 bm. 
ustalony został skład prelegentów. 

W ciągu tych rzech dni trwania 
kursu słuchacze zwiedzą Wilno i bę- 
dą na przedstawieniu w teatrze. 

Senator prof. Bronisław Rydzewski 
© projekcie reformy ustroju 

szkolnego. 

: Prezydjum Klubu Spolecznego po- 
wiadamia, iż na najbliższej „Czarnej 
Kawie”, mającej się odbyć w dniu 
1 b. m. w sali Kasyna Garnizonowego 
przy ul. Mickiewicza 18, senator prof. 
Bronisław Rydzewski wygłosi odczyt 
p. t. „Projekt Ustawy o Reformie Us- 
troju Szkolnego”, początek o godz. 18 
Wejście za zaproszeniami 2 zł. dla a- 
kademików 1 zł. Po odczycie, jak zwy 
kle odbędzie się dyskusja. 

Komunikat kina „Pan“. 
Wobec wielkiego natłoku publiczności w 

dniu wczorajszym na premjerze najwspanial- 
szego arcydzieła kinematograficznego „Ste- 
rowiec'L A 3* dyrekcja kina „Pan* uprzej. 
mie prosi publiczność o łaskawe przybywanie 
punktualnie na początki seansów. : 

Początek seansów o godz. 4-ej, 6-j, 8-ej 
i 10 m. 30. 

        "W CZEKOLADZIE  euoso 20 GRoszY. By 

  

Duszą potraw - Smak, duszą smaku - cukłer 

  

Szczypta cukru, dodana podczas gotowania do 

wszystkich prawie potraw, jarzyn, zielonego 

groszku, fasolki, marchwi, szpinaku, kalaiiorów, 

kartofli, brukselki, kapusty i pomidorów, do po- 

traw mięsnych, ryb, klusek, kaszek, zup z płat- 

ków owsianych, jak również innych zup, nadaje 

każdej z tych potraw właściwy jej smak, podno- 

sząc nadto jej wartość odżywczą. 

NAJLEPSZA PRZYPRAWA TO — 

  

Bigamja. 
W jednej z cerkwi wiłeńskich wykryte 

nadużycie dokenane przez administratora 
cerkwi przez udzielanie ślubu eerkiewnego 
osobie żonatej i nie rozwiedzionej. 

Ślub taki zawarł niejaki Sergjusz Gurja- 
now mieszkaniec m. Wilna z Zenaidą Pop- 
lowkinową. 

O powtórnem małżeństwie Gurjanowa do- 
wiedziała się jego pierwsza żona Weronika, 
zamieszkała we wsi Traszkuny gminy nie- 
meńezyńskiej, która o fakeie tym powiado- 
miła odnośne władze duchowne i policję. 

Dochodzenie w toku. (ej. 

Wybuch gazu 
w kanałe tunelu dworca osobowego. 

W kanale tunelu dworca osobowego w 
Wilnie, służącym do zsypywania węgla do 
kotłowni dworca, uszkodzony został prze 

wód gazowy. — Dnia 8 bm., zanim przystą- 
pione do naprawy rury, opuszczono dla 0S- 
trożności do kanału płonącą Świeeę, ażeby 
sprawdzić, czy robotnicy mogą zejść do ka- 
nału. Mimo tego, że wentyle, doprowadzają- 

ce gaz, były już od dwóch dni zamknięte, 
znajdujące się w kanale resztki gazu wybu- 
chły i lekko poparzyły Ślusarza Stanisława 
Wojniusza, który po udziełeniu mu pierw- 
szej pomocy przez przychodnię kolejową na 
st. Wilno osob. udał się pieszo do Kasy 
Chorych. 

Aresztowanie sprytnego oszusta. 
Z polecenia władz śledczych został are- 

sztowany niejaki S. Pawłowiez, zamieszkały 
przy ul. Majowej Nr. 16, podejrzany © do- 
konanie szeregu sprytnych oszustw z doła- 
rami 

Pawłowicz był w swoim czasie agentem 
krakowskiego Banku Kredytowego i sprze- 
dawał dolarówki. 

Przed kilku miesiącami stracił posadę, 
lecz nie stracił zarobków. Przezorny Paw- 
łowicz zawczasu zanotował u siebie szereg 
nazwisk klijentów Banku Kredytowego i nu- 
mery nabytych przez nich obligacyj dola- 
rówkowych i... odwiedzał później kolejno 
swych byłych klijentów i oznajmiał im ra- 

dosną nowinę, że na dołarówkę, która znaj 
duje się w ich posiadaniu padła wygrana 
500 ezy też 1000 dołarów — zależnie od fan- 
tazji oszusta, Uradowany klijent niezwykle 
uprzejmie przyjmował zwiastuna tak rados- 
nej nowiny i chętnie zgadzał się wydać mu 
pewną sumę 100, 200 lub 300 zł, potrzebną 
dla załatwienia szeregu formalności, związa- 
nych rzekomo z otrzymaniem wygranej. A 
że naiwnych nie brak interes pomysłowego 
agenta prosperował wcale nieźle. 

Cóż z tego jednak, kiedy z ezasem ma- 
chinaeje wyszły najaw i Pawłowicz trafił 
do kryminału. W dniu wczorajszym prze- 
kazano go do dyspozyeji władz sądowych. 

(e) 

  

RONIKA 
Dziś: Apolonji. 

Jutro: Scholastyki. 

  

Wschód słońca — g. 6 m. 58 
Zachód  „ —=g. 6 т.08 

Spostrzeżenia Zakładu Meteeroiozj: U. 8. B. 
w Wlinie z dnia 8 Н — 1922 reku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 738 
Temperature średnia — 11° С. 

° najwyfisza: — 4° С 

» najniższa — 1Ф° С. 

Opad: 0.1 

Wiatr: półn.-wschodni. 

Tendencja barometr.: st. spadek, pot. wzrost. 

Uwagi: półpochmurno. 

  

MIEJSKA. 

— Finalizacja prace budżetowych Magi- 

stratu. Nowy preliminarz budżetowy miasta 

w początkach przyszłego tygodnia stanie się 

przedmiotem obrad miejskiej Komisji Finan- 

sowej, która, jak należy przypuszezać, po- 

czyni w nowym budżecie szereg skreśleń i 

redukcyj. Posiedzenie Komisji Finansowej 

potrwa mniej więcej do połowy marca, po- 

czem budżet wniesiony zostanie na płenar- 

ne posiedzenie Rady Miejskiej dla ostatecz- 

nego zaakceptowania. Zgodnie więc z instru- 

kcjami władz nadzorczych w roku bieżącym 

preliminarz budżetowy miasta wejdzie w ży- 

cie przed dniem 1 kwietnia 

Poczynając od 15 b. m. nowy budżet bę- 

dzie wyłożony na przeciąg jednego tygodnia 

w wydziale podatkowym Magistratu. Osoby 
zainteresowane mogą wnosić odpowiednie 
poprawki i reklamacje. 

— Proszą © pomoe. Wydział opieki spo- 
łecznej Magistratu w ostatnich tygodniach 
zasypywany jest formalnie podaniami. o po- 

moc materjalną bądź w formie doraźnego 

zatrudnienia, bądź w formie zapomogi pie- 

niężnej. Obeenie przeciętnie codziennie wy 

wia 200—300 interesantów. Dzień wczoraj- 

dział opiekis połecznej przyjmuje i załat- 

szy był jednak pod tym względem rekordo- 
wy gdyż złożono aż 400 podań. Ten tak 

duży napływ interesantów tłumaczyć należy 

okresem zimowym, który zwykle pociąga za 

sobą nasilenie bezrobocia. Z powodu cięż- 

kiej sytaaeji finansowej miasta i nadwyraz 

skąpych kredytów, jakiemi rozporządza wy- 

dział opieki społecznej, większość tych po- 

dań Magistrat nie jest w stanie załatwić przy 

chylnie. W! miarę jednak sił i posiadanych 

środków Magistrat przychodzi z pomocą naj- 

biedniejszym. 

LITERACKA. 

— Doroczne Walne Zebranie Związku Li- 

teratów. Zgodnie ze statutem Zarząd Z. Z. 

L. P. w Wilnie zwołuje na środę 10 b. m. 

godz 18.00 doroczne Walne Zebranie za rok 

1931-32. Zebranie odbędzie się w siedzibie 

Zw. Ostrobramska 0. W razie braku guo- 
rum zebranie odbędzie się w drugim termi- 

nie tegoż dnia w tymże lokału o godz. 18.30 
i będzie ważne bez względu na ilość obec- 

nych. 

Środa Literacka w tym dniu nie odbę- 
dzie się 

1 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Akademiekie Koło Muzyczne podaje 
do wiademości członków A. K. M, że we 
środę dnia 10 lutego odbędą się próby w Og- 
nisku (Wielka 24). 

Sekcja mandolinistów — godz. 10-ta, Sek- 
cja orkiestrowa godz. 11-ta. ‘ 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Opłaty w szkołach średnich. Wpłaca- 
nie należności w szkołach Średnich przez ucz 
niów idzie wyjątkowo ospale. Nietylko w 
szkołach prywatnych, w których płace są 
wyższe, ale i w szkołach miejskich i państ- 
wowych ogromny wprost odsetek uczniów 
załega z opłatami. 

W. niektórych szkołach dzieci, których 
opiekunowie i rodzice zalegają z opłatami 
są odsyłane do domu co oczywiście jest szko 
dliwe dla wychowania, bowiem dziecko nie 
powinno być absorbowane zapłatą za szkołę. 

Obecnie, jak się dowiadujemy, sprawa ta 
ma być uregulowana. W drodze okólnika 
władze szkolne mają zarządzić, by w wy- 
padku zalegania z opłatami w szkołe dziecko 
nie było o tem zawiadamiane bezpośrednio 
w klasie, ale szkoła wyśle do rodziców pis- 
mo iż o ile do pewnego terminu zaległość 
nie będzie pokryta, to dziecko będzie musiało 
zrezygnować z uczęszczania do. szkoły. 

WOJSKOWA. 

—- Zmiana na stanowisku szefa sztabu 
D O K. III. Dotychczasowy szef sztabu D. 

O. K. III ppułk. Janiszewski został zwolnio- 
ny ze stanowiska szefa i przeniesiony na 
zastępcę pułku do Kowla Szefem sztabu D. 
O. K. III mianowany został ppułk. Perko- 
wicz b. dowódca pułku K. O. P. Również 
przeniesiony został ze stanowiska kierowni- 
ka Urzędu P W. i W. F. DOK III ppułk. Ko- 
towicz, który mianowany został dowódcą 
pułku w Brodnicy. 

— W, Wilnie bawi szet sztabu KOP. pułk. 
Kirszensztejn, który przeprowadza inspekcję 
gospodarki miejscowej Brygady KOP. 

Kirszensztejn w towarzystwie dowódcy 
Brygady KOP. Wiilno pułk. Kruk-Szustera 
zwiedzi pogranicze cełem zapoznania się z 
warunkami bytu żołnierzy, przyczem prze- 

prowadzi inspekcję oddziałów staejonowa- 

nych na pograniczu. 

Z PQCZTY. 

— Dyrekcja P. i T. zawiadamia, że z dn. 
5 marca r. b. zwija się agenoję pocztową 
Drużyłowicze pow. Drohiczyn woj. Połeskie.



GOSPODARCZA. 
— Szkodłwe pogłoski, W! związku z kur- 

sującą wśród rolników pogłoską o mającem 
nastąpić rzekomo umorzeniu zaległych po- 
datków przez Skrab Państwa. Wojewódzki 
Komitet do Spraw Bezrobccia prosi nas 0 
przypomnienie, że Rząd wyklucza wszełkie 
zamierzenia, które mogłyby oznaczać mora- 
torjum, lub temb ardziej anułowanie jakich- 
kołwiek zobowiązań podatkowych. ` 

Wobec tego Wojewódzki Komitet do 
Spraw Bezrobocia, który akcję pomocy bez- 
robotnym opiera w dużej mierze na wpły- 
wach uzyskanych w postaci naturaljów za 
zaległe podatki, czuje się w obowiązku po- 
dać powyższe do ogólnej wiadomości w celu 
uniknięcia ujemnych skutków zwłoki, tak 
dla płatników zaległych podatków, jak i dla 
akcji pomocy bezrobotnym. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 

Kurs Wychowania Obywateisklego 
Związku Praey Obywatelskiej Kobiet w Wil- 
nie. Kurs Wychowania Obywatełskiego o0r- 
ganizowany przez Zrzeszenię Wojewódzkie 
Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet w Wil- 
nie rozpoczyna się w środę dn. 10 lutego 
r. b. punktualnie o godz. 10-ej rano w lo- 
kalu Związku Urzędników Kolejowych, przy 
ul. Słowackiego Nr. 11 (dom w ogrodzie). 

Program kursu można otrzymać w lo- 
kału Sekretarjatu przy uł. Jagiellońskiej Nr. 
3-6 m. 3, lub przy ul. Słowackiego Nr. 11. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Wileńskie T-wo Artystów Plastyków 
podaje do wiadomości, że wałne zgroma- 
dzenie T-wa odbyło się w dniu ?4-go stycz 
nia 1932 roku na którem został wyłoniony 
Zarząd na rok b. w skład którego weszli: 
prezes — Ludomir Śleńdzińs wiceprezes 
Jerzy Hoppen, skarbnik — Stefan Narębski, 
bibłjotekarz — Kazimierz Kwiatkowski i se. 
kretarz — Michał Rouba. 

    

— Ze Stowarzyszenia Lekarzy Połaków 
Wiinie We czwartek dnia 11 lutego rb. 
lokału Izby Lekarskiej (ul. Mostowa 8 

m. 21) o godz. 20-ej odbędzie się zwyczaj- 

ne posiedzenie członków Stowarzyszenia, na 

którem dr. Wi. Odyniec wygłosi odczyt p. t.: 
„Samobójstwo wśród młodzieży”. 

— (Miczyt Antropozoficzny. P. Alekander 

Pozzo, współpracownik założonej przez Ru- 

dolfa Steinera, Wiołnej Wyższej Szkoły Wie- 

dzy Duchowej (Goetheanum w Dornach, 

Szwajcarja) we wtorek 9-go b. m. o godz. 

1-ej wieczorem w Sali Domu Rosyjskiego 

(ul. Mickiewicza 22, brama obok Bristolu) 

wygłosi wykład „O moralnej twórczości 

człowieka”, Będzie to drugi z cyklu wykła- 

dów antropozoficznych p. Pozzo, lecz stano- 

wiący całość sam w sobie. Po wykładzie, 

wygłoszonym w języku rosyjskim, prelegent 
odpowie na ewentualne zapytania. 

Wstęp-20 gr. — 1 zł. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— Projekt pomocy bezrobotnym niezare- 
jestrowanym w PUPP. Onegdaj odbyło się 
posiedzenie sekcji pomocy Komitetu do 
Spraw Bezrobocia. Na posiedzeniu tem usta- 

lono, iż budżet sekcji pomocy w miesiącu 
lutym wynosił 94000 złotych. W wyniku ob- 
rad zapadła pozatem uchwała zwrócenia się 
do Komitetu z prośbą wyasygnowania kre- 
dytów na wszczędzie. akcji pomocy najbied- 
niejszej ludności niezarejestrowanej w Pań- 
stwowym Urzędzie Pośrednictwa Pracy. 

RÓŻNE. 
-- Wybory do Kasy Chorych. Jak nas 

informują wiosną r. b. mają się odbyć wy- 

bory do Kasy Chorych na terenie całego wo- 
jewództwa wileńskiego. 

— Podziękowanie. Bratnia Pomoc i Koło 

Krajoznawcze przy Liceum im. Filomatów 

składa tą drogą serdeczne podziękowanie pa- 

ni Sokołowskiej za bezinteresowne wypoży- 

w 
w 

  

   

  

EPR EAS TAS SI PN ION AINA 

Od poniedz. 
8 lutego Kir» Miejskie 

SALA MIEJSKA 
ulica Ostrobramska 5 

jeszcze 

nie byto“ 
Dźwięk. Kino-Teatr 

PAN 
ulica Wielka 42. 

Dźwięk. Kino - Teatr | DZIS premiera! 

HELIOS 
Wiłeńeka 38, tel. 9-26 Mėsijce Par — 

Dźwięk. Kino - Teatr 

Holiywood 
Mickiew. 22, tel. 15-28 

Brygida Helm "*"" 
Koncertowa orkiestra pod batutą M. Salnickiego. 

Początek o godz. 4. 6, Bi 10 wiecz. 

Kasicielska, ascynująca 

OBCYM WOLNO CAŁOWAĆ 
Na |-szy seane ceny zniżone. 

Dziś niesamowite przygody pięk- 

nej panny w filmie dźwiękowym 

MA 
Ceny miejsc: balkon 30 ar., 

KU RJ E R 

czenie kilimów z Bazaru Ludowego na ude- 
korowanie sali na zabawy, urządzone w dn. 
31-go stycznia i 6-go lutego r. b. 

RADJO 
WiTOREK, dnia 9 lutego 1932 r. 

11.58: Sygnał czasu. 14.10: Progr. dzien- 
ny. 1416: Muzyka baletowa I lekka (płyty). 
15.15: Kom. 16.20: „Djeta dla uzdrowień- 
ców” — odczyt. 15.30: Audycja dła dzieci. 
16.20: „Byron—król poetów romantycznych” 
— odczyt. 16.40: Codzienny odcinek powieś. 
ciowy. 16.50: Wielcy $piewacy (płyty). 17.10: 
„Polska jako kraj przemysłowy w rodzinie 
narodów” -— odczyt. 17.35: Koncert. 18.30: 
Radjowa gazetka rzemieślnicza. 1900: Weso- 
ła audycja litewska. 19.20: „Ze świata radjo- 
wego* — pogad. 10.40: Pregr. na środę. 
109.45: Pras. dzien. radj. 20.00: „O generale 
szeregowcu” -— odczyt. 2015: Koncert soli- 
stów. 21.55: Skrzynka techniczna. 22.10: Kon- 
cert solisty. 22.40: Kom. i muz. tan. 23.00: 

Koncert symfoniczny (płyty). 

NOWINKI RADJOWE. 
Z KRÓLESTWA MUZYKI. 

Dzisiejszy (wtorkowy) program radjowy 
zawiera m. in. dwa wysoce interesujące kon- 
certy, a mianowicie — o godz. 17.35 nadany 
zostanie z Warszawy koncert symfoniczny 
pod batutą świetnego dyrygenta Grzegorza 
Fitelberga. Orkiestra wykona „Symfonję kla- 
syczną* Prokofjewa, następnie „Serenadę'* 
AMreda Caselli, wreszcie bałet góralski J. 
Maklakiewicza p. t. „Zbójnicy”, Jako soli- 
sta wystąpi na tym koncercie p. Józef Ka- 
miński, który odegra koncert skrzypcowy 
Edw. Lalo. 

Wieczorem o godz. 20 m. 15 ze studja 
Rozgłośni Wileńskiej usłyszymy muzykę po- 
ważną. Jako sołiści wystąpią artyści tej mia 
ry co p. Helena Zubowiczowa (sopran kolo- 

ŁŻEŃSTWO 
parter 60 gr. Kasa czynna od 3.30 do 10 wiecz. 

    

DZIŚ! Najwspanialsze, genialne arcydzieło, o którem prasa światowa orzekła jednogłośnie, że „„takłego filmu 

STEROWIEC L.A. 3 
Przedziwne dzieje wiecznej miłości, 
na której tłe wykwitają, najpięk- 
niejsze cnoty ludzkie: Bohaterstwo, 

imponująca odwage, koleżeństwo. obowiązki i pogarda śmierci. 

Początek o godz. 4, 5, 8 

Norma Shearer zwolennic: 
W glėw 

„Truhadur“, Rewja-Tance it, p, 

niezapemniana „Roawódka*w 

» „NOC PRZEDŠLUBN 
NAD PROGRAM: dodatki dźwiękowe. Początek o godz. 4, 6, Bi 10.15 w dnie świąt. o godz. 2. Na pierwszy seans 

ceny zniżone. Następny program: Potężny dźwiękow. z życia Rosji Sowieckiej p.t. „W szponach czrezwyczajki*. 

W rolach głównych: JĄCK Holt, Ralph GraveS i urocza posągawo-piekna Fay Gray. 

NAD PROGRAM: Ciekawe dodatki. Ze względu na wysoką wartość artystyczną film dla młodz. dozwolony 
i 10.30 

‚ roli nowoezesnej panny, 
zki welnej miłości, w nowej romantycznej kreacji 
nej roli męskiej Robert Montgomery. 

Nad program: Wielka sensącyjna atrakcja. 
Seansy o g. 4, 6, Bi 16.15, 

£6 Urocza Lois Moran 
w roli głównej 

  

Džu“ kowe Ki 3 ėst 'Niezrównana 0 ks : 

CASTNO| DAL. m zeczy. UN I jego Siosir 
Wielka 47, tel. 15-41. 

KINO KOLEJOWE 

OGNISKO 
(ebok dworca kolejow.) 

i Henr. Szaro p. 

Dziś! Niezrównany 
król hum. i śmiechu 
12 aktów nieustann. 
LL 

Kino-Teatr 

Światowid 
ul. Miekiewicza 9. 

Dziśl Najnowsze | 
Dźwięk. Kiso - "Teatr 

STYLOWY 
ul. Wielka 36. 

Dźwiękowe Kino 

LUX 
Mickiew. 11, tel. 15-61 

2) Nejgenjalniejszy 
tragi-komomik   

NRK IRSN TSNKP AS 
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„POLONIA-LUDOWE“ 

Żądać ws:ędzie. 

„POLONOZ“ Sp. z o. o. Warszawa, Grochowska 119. 

Przedstawiciel na Wilno ©. KULBIS, ul. Ostrobramska Nr. 17. 

FRANCISZEK PIETKIEWICZ 

  

Sołowki-wyspa tortur 
i śmierci. 

(Wspomnienia z katorgi sowiecktej). 

V oddział katorgi. 
System piekielnych tortur. 

W odległości 130 kim. od Sołówek w kierunku 

Archangielska znajduje się nieduża wysepka, mająca 

formę rozpłaszczonego niedźwiedzia, skąd właśnie po- 

chodzi jej fińska nazwa'Kond (niedźwiedz). Jest to 

siedziba V oddziału katorgi, słynnego 

kach, ze znęcań nad więźniami. W niedużych zabudo- 

waniąch poklasztornych, umieszczono administrację 

więźniowie zaś umieszczeni zostali © 

kunastu celach częściowo w byłych 

gospodarskich klasztoru przerobiony 

nie. Na wzgórku, koło zatoki służącej jako przystań 

dla statków leżały zgliszcza spałonej 

w dole, w byłym dwupiętrowym hotelu, szpital V od- 

działu na 30 osób. Po drugiej stronie zatoki tuż nad 

brzegiem — niemi świadkowie znęcań 

cery 

moralizowali otoczenie urządzono 

„przytułe*, Wysyłano tu nietylko okaleczonych pod- 

czas pracy w katordze lecz i kalek prz 

Sołówki Liczba „mieszkańców wys 

gólnie zwiększyła się gdy przysłano n 

„osobyj uczot'”, wśród którego była pokaźna liczba ka- 

lek żebraków, których, wobec niezdolności ich do pra- 

cy: prawie całkowicie odesłano na Kond. : 

Ciekawy obraz przedstawialo to miejsce „darmo- 

4 Wydawnictwo „Kurjer Wileńsk. 

Film ten jest trzecim z cyklu konkursowego w naszem kinie, 

Seancy o godz. 4, 6, 8 i 1030, w dnie świąteczne o godz. 2-ej 

zastos. ściśle p-g akcji dramatu. 

arcydziełe po raz pierwszy w 

(Meksykanka 

Dziś podwójny Kokiais Wielki 

100% przebėj džwiekowy w B akt. 

T Pokty уе 
zagranicznych ostrzy do golenia 

i „POLONIA-LUKSUSOWE" Żądać wszędzie. 

Aby pozbyć się kalek i niezdolnych do pracy, któ. 

rzy; zdaniem administracji, tylko przeszkadzali i de- 

Nad 

NA SYBIR (Płomienne strca 
Początek o godz. 4, 6,8 i 10. 

t. 

w swem arcydziele 
dźwiękowem p t. Harold Lioyd 

ego śmiechu. 

Anons! 

00% dźwiękowe 
Wilniel 

Dziewczę z Mo 
Charlie Chaplin ike Bezrobotny w, dnie 

IK 

  

chwilę pojawienia się na rynku 

ostrzy do golenia 

„POLONIA-FAVORIT“ 

10297 4 

20) 

Szereg niezwykłych przygód ulubien. publiczności. 
Już wkrótce wiełkie przeboje „Pieśniarz Paryża” i „Rango“ 

Pod modrem niebem Argentyny 
Przepiękny romans w 10 akt. W roł.gł Leo Carilio, Dorota Burges, Sebastjan 
i Mc Brown. Nud program: Najpopułarniejsi komicy świata Cohn i Kelly w naj- 

nowszej dźwiękowej farsie p. t. Miech żyje marynarka, komedja w 6 aktach. 

W rol. gł. perła czesk. humoru, znak. bohater 
filmu „C. K. Feldmarszałek* Viasta Burjan 
i wszechświat. sławy, gw ekr. Anny Ondra. 

program: Przebojowe dodatki dźwiękowe 
Na |-sy seans ceny zniżone 

Dziś i dni następnych będzie wyświetl. jeden z najleptzych filmów polskich. w-g seenarjusza W. Sleroszew- 

skiego, A. Szterna Wielki dramat historyczny, osn. na tle bohat. 
walk o niepodl. Polski. llustr. muz. i śpiewna 

Dła młodz dozwolone. Ceny miejsc od 30 gr. 

Rozkosze niebezpieczeństwa 
Dla młodzieży dozwolone. 

 PADEWINRTEŁOWO TED 

W roli głównej 
GertrudaLawrene ntparnasse'u 

w arcywesołej komedji w 6 aktach. Początek o g. 4, 
świąt. o g: l-ej. Ceny od 40 gr. 

ygodniej i taniej! 
Aby uniknąć tłoku w sezonie wiosennym i letnim 

już teraz przyjmujemy 

wszelkie ubrania do farbowania i czyszczenia 
Prasownia, farbiarnia i pralnia chemiczna 

„EXPRESS" WILNO, 
Wielka 31, tel. 17.08 

CENY ZNIŻONE 
Natychmiastowe wykupienie nie zobowiązuje. 

Gotową robotę przechowujemy aż do sezonu 

letniego. Sz. Klijenci z tego tytułu nie ponoszą 

nych kosztów 
Prasowanie i gremplowanie na .poczekaniu 

  

zjadów* sołowieckich, kiedy to np. kulawy żebrak pro 

: vadzit šlepego mnicha, a kokainista prostytutka prze- 

nili tylko lodow 

nistracji sołowie 

wne terminy do 
Zupełnie na 

marli, pozostali 
pełniąc funkcje 

Aby pozysk 

nawet w Sołów- 

zęściowo w kil- 
zabudowaniach 

ch na mieszka- 

ki. 
szania do pracy 

cerkwi. a obok 

„dzolator* i kar- 

swego rodzaju no winnego do 

ybywających na 
py Kond, szcze- 
a Sołowki t. zw. 

spy Zajęcze. 

łany był do naj   
i" S-ka z ogr. odp. 

  

pitym wstrętnym głosem opowiadała coś głuchej starej 

hrabinie. Wszyscy oni po niedługim tu pobycie użyz- 
atą ziemię sołowiecką. 

Kond była również i miejscem zesłania dla admi- 

ckiej, którą za różne przestępstwa, ро- 

pełnione w katordze nie chciano karać (ze względu na 

protekcję, lub zasługi w Sołowkach), a odsyłano na pe- 

V oddziału. 

tomiast zmienił się skład więźniów na 

Kondzie, gdy rozpoczęły się eksploatacje leśne na znaj. 

dującej się wpobliżu Miag-wyspie. Wówczas stała się 

Kond bazą zasilenia robocizną zupełnie niezamieszka- 

łej i bez zabudowań Miag-wyspy, tem bardziej, iż z So- 

łowek było tu zbyt daleko. Inwalidzi stopniowo wy- 
zaś musieli też pracować, przeważnie 
stróżów. 

ać sympatję wolnej administracji do- 

zorcy (ciż sami więźniowie) starali się jak najbardziej 

znęcać się nad więźniami. Podczas robót poganiano sta 

le tych co mogli i tych co ze zmęczenia już upadali, 

względem powolniejszych stosując najsurowsze šrod- 

Najbardziej rozpowszechnionym środkiem zmu- 
były tortury. 

Rozpadały się one na kilka kategoryj. Najczęściej 

stosowano karcer. 
Za najmniejsze wykroczenie na podstawie cho- 

ciażby tylko raportu dowódcy „roty”, lub nawet dzie- 

siętnika bez przesłuchania strony oskarżonej, wtrąca- 

karcera. Najdłuższy okres karceru 

wynosił miesiąc. Jeżeli zaś kara przekraczała mie- 

siąc, męźczyzn odsyłano na Siekirkę, a kiebiety na wy- 

Kara karceru polegała na tem, że skazany odsy- 

cięższych prac przy jednoczesnem 

zmniejszeniu racji żywnościowej która wynosiła wów- 

czas 400 gr. chleba dziennie i co trzeci dzień talerz cie- 

płej zupy. Po dwóch trzech tygodniach wyczerpany 

  

  

W _ I EE Ń S E I 

raturowy) oraz p. Zygmunt Protassewicz 
(baryton). Przy fortepianie zasiądzie młody 
pianista p. Napoleon Fanti, który wykona 
m. in. dwie stare sonaty hiszpańskie, utwory 
Chopina i inne. 

SPORT 
C W. S. — WILNO 6:6. 

Krzywdząee orzeczenia sędziów. 
Brak organizacj. 

Mecz niedzielny pozostawił podwójne wra- 
żenie: zadowolenie z powodu wybitnej pop- 
rawy formy bokserów wileńskich i — nieza- 
dowolenie z wyniku, bowiem został on usta 
lony przez sędziów a nie na ringu. Należy z 
uznaniem podkreślić stanowisko pięściarzy wi 
leńskich, którzy pomimo krzywdzących orze- 
czeń, nie załamali się, lecz z ambicją sięgal 
po zwycięstwo. 

C. W. S. zawiódł. Poprostu nasi pięścia- 
rze byłi lepsi. As ekipy warszawskiej Karpiń- 
ski okazał się stanowczo przereklamowany. 
Posiada on coprawda pierwszorzędne warun- 
ki fizyczne, lecz technika i cios pozostawia- 
ją wiele doż yczesia 

Wieczorek (C. . S.) — Krzec 

powodu niestawienia się wilnian 
my Warszawie w wadze muszej dwa cenne 
punkty walkowerem. 

W wadze koguciej ujrzeliśmy Śmiecha (C 

W. S.) i Gołowacza (W). Zawodnicy zaprezen 
towali ładną i żywą walkę. Pierwsza runda 
ma przebieg remisowy, w drugiej warszawia 
nin zlekka przeważa, lecz w trzeciej Gołowacz 
kilkoma prostemi oszałamia przeciwnika i zy 
skuje przewagę punktową, nie może jednak 

odrobić straconego terenu i przegrywa niez- 
nacznie na punkty. 

Pierwsze punkty dla Wilna zdobywa Łuk- 
min waga piórkowa — w lace z Orliczem. 
Już w meczu z Polonją sygnalicowališmy po- 
prawę formy Łukmina. Obecnie winien on 
jeszcze pracować nad celnością ciosu, lecz i 

WIELKA NAGROD 
Celem rozpowszechnienia naszego przede 

  

   

     

  

     

  

stwa między czytelnikami niniejszego pisma, firma 

nasza postanowiła rozdać tytułem wielkiej nagrody 
rozmaite towary. Każdy czytelnik może otrzymać 

zupełnie bezpłatnie 
(podług naszych warunków) premję w postaci 

kamgarnu na ubranie, koatjumy damskie, b 
damską, męską, pościelową. kołdry watowe, zegarki, 
instrumenty muzyczne, aparaty fotograficzne, filmowe 

i inne przedmiety wartościowe, jeżeli nadeśle 
   prawidłowe rozwiązanie niniejszego zadania. 

B-Z P-A—-Y N-E-A K-L- 

'Kreski należy zastąpić literemi, eby otrzymać 
powszechnie znane przysłowie, Udział w konkursie 

Niema 
żadnego ryzyka. Niepowodzenie wykluczone. 
dła otrzymania nagrody jest bezpłatny. 

Rozwiązanie prosimy nam przysłać w liści 
na zwykłej pocztówce z podaniem dokładnego adreau, 
na co WP. otrzyma szczegóły i niespodziankę. 
damy dużo listów dziękczynnych. 

Polska Samopomoc Włókiennicza 

ŁÓDŹ V 
10254 skrzynka pocztowa 7, Oddział 

dziś jego „lewy prosty' jest doskonały. Cięż- 
szego i silniejszego Orlicza osłabił wilnianin 
ciosami w serce, a następnie z rundy na rundę 
poprawił swój dorobek punktowy. Cenne i ła- 
dne zwycięstwo. 

Bartosiak (CWS.) — Maciukow (W.) pier- 
za runda wyrównana zarysowuje się nawet 

/ technice Bartosiaka. Natomiast 
       

    

    

  

w drugiej i trzecinej rundzie Maciukow, prąc 

nieustannie naprzód wyraźnie przeważa, jed- 
nak ciosom jego brakuje wykończenia. Ogło- 
szenie wyniku remisowego co wyraźnie 
krzywdzi wiłnianina -— widownia przyjmuje 
rykiem i gwizdem. 

Pilnik w walce z Zygmuntem (CWS.) oka- 
zał wszystkie swe zalety a więc agresywność 
w połączeniu z dobrą techniką. Miał nieza- 
przeczoną przewagę przez cały czas i wygrał 
wysoko na punkty. Przeciwnik jego Zygmunt 
b. słaby legitymował się jedynie wielką od- 
pornością na ciosy. 

Nakoniec następuje cłou meczu: Karpiński 
-— mistrz Warszawy i Wojtkiewicz — mistrz 
Wilna. Wilnianin walczył ostrożnie, lecz już 
w pierwszej rundzie ujawnia lepszą technikę 
niż mistrz Warszawy. W drugiej rundzie Woj- 
tkiewicz jest bardziej agresywny, a Karpiński 
sztywny i nieruchliwy inkasuje parę ładnych 
seryj. Ostatnia runda nie zmienia charakteru 
walki, a dwie próby ataku Karpińskiego nie 
przynoszą pozytywnego rezultatu. 

Ogłoszony remis wywołuje osłupienie, + 
następnie dziki hałas na widowni, przy tym 

stanie rzeczy zachowanie się jej może być wy- 

tłumaczone, bo istotnie jak mógł zremisować 

Wojtkiewicz, mając w każdej rundzie przewa- 
gę9 To pozostanie tajemnicą stolika sędziow- 

skiego. 
Ogólny wynik 6 :6. 
Sędziował w ringu p. Kłoczkowski naogół 

dobrze, lecz byt kurtyazyjnie dla gości. 

    

  

Nr.31 (2273) -- 

Chcę być powabna. 
Chcę być piękną — pragnienie niezawsze 

ziszczalne. 
Chcą być modną — życzenie, które przy 

braku warunków fizycznych i materjalnych, 
zamieniak obietę w śmieszną karykaturę. 

Natomiast jest załeta dostępna w każdych 
warunkach i więcej warta od bezdusznej pię- 
kności i ślepego naśladownictwa mody, a za- 
wierająca stę w słowach: Chcę być powabną! 

Wdzięk, uroda — to coś nieuchwytnego, 
co promieniuje z postaci, z ruchu, ze spoj- 
rzejna, co Zyskuje serca i osładza życie. 

akże pracować dla zdobycia tej war- 

ilości, jak chronić się przed jej utratą? 
Padsiawowyim warunkiem jest dostarcze- 

ie organiemowi dostatecznych sił, z któ- 
rych jedne pójdą na utrzymanie sprawności 
fizycznej, inne na opanowanie nerwów, in- 
ne na pokarm umysłu. Wdzięk współczesnej 
kobiety, to mie urok mdlejącego kwiatu, ale 
urok bogini Artemis, sprawnej, opanowa- 
nej, gotowej do wysiłku, przyjmującej trud 
z zadowoleniem. 

A teraz zagadnienie: jak doprowadzić po- 
trzebne siły do organizmu? Należy znaleźć 
środek, który wzimacnia mięsień serca, któ- 
ry dosłarcza wydatnie jednostek cieplnych, 
niezbędnych „dła zdrowia, który nie obciąża 
organów trawiennych i nie przyczynia się 
do otłusz nia okolic ciała, okrywających te- 
organy, a który daje natychmiastowy cdpo- 
czynek w razie zmęczenia i który w rezulta- 
cie nie pozwała na rozigranie nerwów. 

Ten cudotwórczy środek jest znany, lecz 
u nas, niestety, miedoceniany. Jest to zwy- 
kły, niepozorny cukier. 

Świat naukowy, badając wpływ cukru na 
organizm ludzki, przyznał mu wszystkie wy- 
żej: wyszczególnione zalety, uznając, iż jest 
dla organizmu najcenniejszym środkiem od- 
żywczytn. 

   

  

     

Organizacja słaba. 
na wygłoszenie przemówienia 
jako odpowiedź na przemówienie przedstawi- 

  

zdobyto 

cela C. W. S. 

A! 
iębior- 

ieliznę 

Od roku 1813 istnieje | 

i 
Wilenkin 
uł. TATARSKA 20 

Jadalne, sy pialns i ga- 
binstowe, kredensy, 

się nawet 

powitalnego. 

E .S. 

i. Blumowiez 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

ul. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—1 i 3—8 

W.Z.P. 29% 

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wene 
ryczne 1 moezopioiowe 

    

z—| stoły, szały, łóżka it.d. е 

Gz... | | ykwintne, Mocna, || оа gausiai os 
NIEDROGO, tel. 567. | 6877 
ma dogodnych wariakach 

e, lub { МА RATY. 
KADESZŁY NOWOŚCI. 

Posia- 8324 

  

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, rewir 

zamieszkały w Wilnie przy ul. Zakretowej 2, 

sadzie art. 1030 U. P. C. oglesza, że w dn. 9 
1932 roku od godz. I0-ej rano w Wilnie przy ul 
kiej Nr. 16, odbędzie się sprzedaż z przetargu publicz- 

b 

  

nego ruchomości, należących do firmy L. 

„Lira“, składających się z materjałów piśmiennych,   

oszacowanych na sumę 521 zł. 65 gr. 
20 18/VI ; 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 6-g0 

W. Cichoń, zam w Wilnie ul. Góra Bouffałowa 
zasadzie art. 1030 U. P. C. ogłasza, że w dniu 
lutego 1932 roku od godz. IQ rano w Wilnie p 
Zamkowej 2, odbędzie się sprzedaż z przetargu pu- 
blicznego ruchomości należących do Wydawnictwa 
gazety „SŁOWO* i składających się z 3 biurek, 
3 stołów. 3 foteli i 2 maszyn do pieania, oszacowa- 

nych na sumę 1940 zł. 
2016/V1 

    
Й 79% KOGUTEKE 

A 
USUWA NAJUPORCZYWSZY. 

BÓL GŁOWY 
OSTRZEŻENIE. 247 ANA: NALEŻY 

"ADAC TYLKO WYRAŻNIE 
JRYGINALNYCH PROSZKÓW z.KOGUTKIEM" 

'ACAIPGOQ ŁRANYCH OD LAT TRZYDZIESTU 
+ WYSTRZEGAĆ SIĘ NASLACOWNICTW. UPOR- 
CZYWIE POLECANYCH. W PODOBNEM DO 

MASŁEGO OPAKOWANIU. 

organizm słabł zupełnie i skazaniec nie mógł już wy- 

konywać wyznaczonej pracy, a to powodowało jesz- 

cze większe kary. Najczęściej w takich wypadkach 
stosowano oblewanie zimną wodą. ,,Opornego* wpro- 

wadzono do nigdy nieopalanej celi, a stojący na pogo- 

towiu dozorca wylewał na skazańca wiadro wody. Sy- 
stem ten stosowano tylko zimą. Po dwóch godzinach 

z człowieka stawał się słup lodu. Zgadzał się taki „opor 
ny* na wszystko. 

Pomijam bicie, 

Pamiętam m. in. taki 

chu więźnia, 

mu pomóc nie mogłem, 

zoru I oddz. 
Z licznego katowania więźniów wymienię jeszcze 

jeden wypadek: więźnia Hałakrodzeneka do takiego 

stopnia zbił tenże dozorca Prybytkow, że H. dostał ga. 

lopujących suchot i po-paru miesiącach zmart. Kat-do- 

zorca dostal za to tylko upomnienie. 

Drugi rodzaj tortur był taki: skazanych wyprowa - 

dzano najczęściej na otwarte morze i w odległości 200 

— 300 metrów od brzegu rozbierano do bielizny. Ota- 

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

  

Komornik Wł. Matuchniak. 

Komornik Sądowy Wł, Cichoń. 

  

M Kenigsherq 
Chorebz skórne, 

weneryczne 
i moczopłwi we, 

ulica Mickiewicza 4, 

  

uv | Egzamin dojrzałości | оа ала 1, 
Przygotowywanie ze 
wszystkich przedmio- Akuszerka 
tów do egzaminów ° 

u |-go' | w zakresie szkół śred Maria Lango; 
Ištaio nich. Języki obce 3 
;Troc- | (francuski, niemiecki) | Prsrimujo 0d9 do 7 wiecx 

„Nuty 
systemem konwersa- 
cyjnym. Pomoc w na- 
ukach. Nauczanie za- 
niedbanych specjal- 
ną, skróconą meto- 
dą. Wykładają b. na- 
uczycie| . gimnazjum, 
absolw. U.5.B. i specj. rewiru 

19, na | matematyk. Zgłosze- 
Nga nia do Redakcji pod 

rzy ul. 

  
gdyż było to na porządku 

dziennym i takiej ,,drobnostki'* w Sołowkach nikt nie 

brał w rachubę. „Dzyn*, ogólnie nazywana w Sołow - 

kach pałka do bicia, zawsze hulała po kościach więź- 

niów. Bito najczęściej w miejsca gdzie bicie trudno 

skonstatować, mianowicie po brzuchu lub piętach. 

wypadek: przywieziono 

do ambulatorjum na Sosnowej Toni zbitego po brzu- 
nazwiskiem Gorochow, którego dozorcy 

Worobjow i Prybytkow tak stłukli, że wypadły jelita. 
Pełniłem tam wówczas funkcje felczera. Ponieważ nic 

odprowadziłem do Sawat- 

jewa, prywatnie prosząc felczera Dawidenko, by 
skierował go do szpitała głównego, gdyż bezpośrednio 
sam tego nie mogłem zrobić. Dawidenko sporządził 
protokół okaleczenia Gorochowa i przesłał do naczeł- 
nika wydziału sanitarnego dr. Feldmana, celem po- 
ciągnięcia winnych do odpowiedzialności. Rezultaty—* 

tutaj zrozumiałe, może gdzieindziej nie: 
cieszący się wzgłędami administracji nie otrzymał na- 

wet nagany, a Prybytków został przeniesiony do do- 

Worobjow, 

„Nauka“. 

OKAZYJNIE 
ubrania, obuwie, pianina, 
samochody i wiele in. 
pozostałych z licytacji 
rzeczy sprzedaje tanio 
"LOMBARD 

ul. Biskupia 4, tel. 14-10 
(od 9 do 2 pp. i od 5 do 
7 w.) Uwaga: Codzień 
(od 9 do 2 pp.) Lombard 
wydaje pożyczki pod za- 
staw: złota, srebra, bry- 
lantów i in. przedmiotów 

10406 

    

Fryzjer męski 
A. Cholow - 

ul. Mickiewicza 41 
Dla urzędników i student 
zn. 30%, Robota solidna. 
Spec. wykon. manicure, 

686 

znacz 

  

ulica Kasztanowa 7, m. 5 
W. Z. P. Nr. 6. | 832 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Garbarską | m 16 
róg Mickiewicza 

tamże gabinet kosmetycz 
27; ae aa bro. 

ww urzajki i 
W. Z. P. 48. 5523 

Akuszerka 

Marja Brzezina 
przyjmuje od 9 r. do 7 w 
przeprowadziła się 

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

  

  

  

Reprezentacja Okocim- 
skiego Browaru —- Wilno, 
ulica Piłsudskiego Nr 17, 
telefon Nr. "1-61, poleca 
swoje znakomite PIWA 
jak marcowe, eksportowe 
i porter. 7853 

  

kradzioną książ. wojsk. 
wyd. przez P. K. U. 

Łódź-powiat Nr. 1484 na 
nazwisko Kani Franciszka 

unieważnia się.   
nie osłabiał wzrok. 

  

ENA" 

P.pierejo:e Przemyst Krajowy 

Zaklad Fryzjersk 
O. Tylewlcz 

Wielka 52 (w podwórzu), 
Salon męski i damski. 
Wykonanie solidne. 

Ceny dostępne. 8374. 
  

Pracownia szczotek 
„Fragnot“ 

Wilno, ul. Sadowa 3. 
Połeca szczotki do wszel-- 
kiego użytku: techniczne 
i gospodarskie po cenach 

najniższych. 8232: 

Młody 
  

p:acowity, 
średnie wy” 

kształcenie, poszukuje: 
pracy wożnego, inkasen- 
ta, gońca ewentualnie- 
pracy fizycznej, dam lub. 
ałożę kaucję 300 złotych.. 
Łaekawe zgłoszenia do 
Redakcji „Kurjera Wil.“ 
pod „300° 10296. 

Poszukuję 
posady 

rządey domie 
tylko za mieszkanie: 
w domach rządowych: 

  

| lub prywatnych, oraz: 
w hotelach, posiadam: 
dobre świadectwa. 
Łaskawe oferty pro- 
szę nadsyłać do adm. 
„Kurj. Wilenskiego“ 

pod Nr. 6872. 

P pr 

KURIER WILEŃSKI 
Spółka z ogr. odpow. 

|| DRUKARNIA 
|- TYTROLIGATORNIA 
„ZNICZ 
Wilno, św. Jańska Nr. 1 

| Telefon 3-40. 
Dzieła książkowe, 
druki, książki dla 
urzędów, bilety wi- 
xytewe, prospekty, 
zaproszenia, afisze 
iwszelkiego rodza- 
ju roboty drukarskie 

‚ МУКОМУЖА 
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czający dookoła dozorcy z przyszykowanemi od strza- 

łu karabinami stróżowałi. W bieliźnie, boso skazańcy 

musieli stać na lodzie w przeciągu 2—3 godzin i w: sze- 

regu nie poruszyć się, bo najmniejszy krok powodował 

strzał. 

Latem używano innych tortur. 
stawiano na mrówki i komary (stosowano dość rzad- 
ko). Wówczas rozbierano skazanego do naga i przywią 
zywano powrozami do drzewa, u podnoża którego, by- 
ło mrowisko. Po 3—4 godzinach skazaniec tracił przy- 
tomność. Gdy byłem na robotach leśnych widziałem 
nawet wypadek śmierci od mrówek. Torturę tę zasto - 
sował dozorca Sierebriakow w Isakowo, a nazwiska 
zmarłego nie pamiętam. Na gryzienie komarów stawia 
no przeważnie wieczorem. Te dwa rodzaje tortur stoso- 
wane są chyba tylko w jaskiniach katorgi sołowieckiej. 

Trzecim rodzajem tortur były t. zw. „kamiennyja« 
mieszki*. W grubym murze dawne j fortecy sołowiec- 
kiej znajdują się liczne lochy i korytarze. Korytarzyki 
te prowadziły przeważnie z baszt do niedużych celek 
o wymiarze metra sześciennego. Skazanego na „ka- 

miennyj mieszok* przez ten ciemny korytarzyk wpy- 

chano do owej ciemnej celki, gdzie otrzymując 40% 

gr. chleba i litr wody dziennie, powinien był spać, 
jeść i załatwiać wszelkie swoje fizjołogiczne potrzeby.. 

Najstraszniejsze były tu: brak powietrza, brak 
miejsca oraz straszliwy brud z ekskrementów, wsku- 
tek zaś ciemności zazwyczaj skazaniec taki tracił, hub» 

Naprzykład wy- 

Wypadków osadzenia w worku kamiennym było 
kilka, osobiście znam, jeden. Były gubernator D. Je- 
łagin, za podpalenie karceru, oprócz otrzymania do- 
datkowo trzech lat Sołowek, przesiedział w worku ka- 
miennym koło miesiąca. Po wyjściu ze szpitala opowia 
dał, że największą mękę odczuwał z braku miejsca. 
Nigdy nie mógł wyprostować się i stale musiał siedzieć 
lub leżeć zgięty. Po paru dniach straszliwie zaczęły mu 
bołeć kości i to było najokropniejszem cierpieniem. 

(D. e. n.) 

Madaktor odpowiedziziny Witold Kiszkis.


