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Nieobiecujący początek. 
Genewa 6. II. 1932 r. 

Używany w Polsce powszechnie 

tytuł konferencji otwartej dnia 2 lute- 

go w Genewie jest nieścisły. Nie jest 

to „Konferencja Rozbrojeniowa”, lecz 

„Konferencja dla zmniejszenia i ogra- 

niczenia zbrojen“ (Conferenee pour la 

reduetion ct limitałion des arme- 

ments). Dla oceny przebiegu i wy 

mików tej konferencji nie jest ta róż- 

nica bez znaczenia. Zbyt szumny 

tytuł skłania szeroki ogół do przesad 

nych oczekiwań, którym samo zało- 

żenie konferencji zupełnie nie odpo- 

wiada. 
Dłaczegóż więc 

pia się dziś zainteresowanie 

dokoła niej sku- 

całego 

świata? 

Oczywiście, i samo materjalne о- 

graniczenie zbrojeń pociąga za sobą 

przeróżnych konsekwencyj, 

zmieniających bardzo silnie dzisiej- 

szy układ stosunków wewnętrznych i 

zewnętrznych każdego z państw, dy- 

sponujących znaczniejszemi siłami 

zbrojnemi. Ale jako środek do zapo- 

biegania wojnom, ograniczenie zbro- 

jeń absołutnie nie wystarcza. Nawet 

zupełne rozbrojenie materjalne w sen 

sie zniesienia regularnych sił zbroj- 

nych, . celu tego nie osiąga. Wojna 

jest jedną z form walki, która może 

być prowadzona za pomocą różnych 

środków. Dopóki nie ugruntuje się w 

świadomości społeczeństw ludzkich 

przekonanie, że wszelkie konflikty i 

spory międzynarodowe mogą i powin 
ny być rozstrzygane w drodze pew- 

nej, powszechnie uznanej procedury 

prawnej, pokojowej, dopóty walka 

może zawsze wybuchnąć, w tej czy w 

innej formie. Rozwój techniki daje 

możność przystosowania pokojowej 

wytwórczości do celów walki, a nikt 

nie jest w stanie przeszkodzić, by pe- 

wne organizacje nie zajmowały się 

przygotowywaniem tąkiej. metamorfo 
zy na wszelki wypadek. Całkowite roz 

brojenie, bez uprzedniego usunięcia 

politycznych. i psychólogicznych po- 

budek do walki, oraz bez ustanowie- 

nia powszechnej organizacji dla roz- 

strzygania sporów, - obdarzonej wła- 

sną egzekutywą, nie jest bynajmniej 

skutecznym sposobem usunięcia zja- 

wiska wojny ze współżycia ludzkie- 

go. Sedno zagadnienia rozbrojenia nie 

ležy po jego stronie materjalnej. 

Obecna konferencja genewska jest 

pierwszą generalną próbą ustanowie- 

nia powszechnie obowiązujących 

norm w tej dziedzinie, w której su- 

werenność państwowa najbardziej 

samodzielnie, najbardziej wyraziście 

zwykła się przejawiać. Sprawa poczu- 

cia własnego bezpieczeństwa, samo- 

obrony i integralności terytorjalnej by 

ła szczytowym punktem suwerenno- 

ści państwowej, a ostatnią instancją, 
która mogła w tych sprawach pobie- 

rać bezapelacyjne decyzje, była wo- 

la narodu, wyrażona przez jego naj- 

wyższe władze. 

W tej najbardziej zasadniczej 

dziedzinie suwerenności państwowej, 

moc 

w dziedzinie swobodnej oceny każde- 

go państwa jakie środki są mu pot- 

rzebne dła zabezpieczenia jego bez- 

pieczeństwa, konferencja pragnie 

stworzyć pewne limita, pewne grani- 

ce obowiązujące. Już to jest imprezą 

rewolucyjną wobec panujących do- 

tąd zwyczajów „międzynarodowych. 

Próba genewska ma okażać czy ta 

rewołucja dokonać się może w dro- 

dze wzajemnej perswazji samych za- 

interesowanych. Zdaje się, że w tym 

punkcie tkwi jądro zainteresowania, 

które otacza konferencję, uważana 

jest ona bowiem ogólnie za najważ- 

niejsze i najdonioślejsze wydarzenie 
polityczne od chwili zakończenia woj- 

ny światowej. 

Biorą w niej udział 64 państwa 

(55 członków Ligi Narodów i 9 

państw do niej nie należących: Afga- 

nistan, Brazyłja, Costa-Rica, Ekwa- 

dor, St. Zjednocz. Amer. Półn., Hed- 

żaz, Turcja i Związek Republik So- 

wieckichj. Na czele delegacyj państw 

większych, oraz wszystkich europej- 

skich, stoją szefowie rządów, lub mi- 

nistrowie spraw zagranicznych i 

spraw wojskowych. Personel dorad 

czy i techniczny Kczy się na dziesiąt- 

ki i setki ludzi. Wszystkie te zewnętrz 

ne cechy konferencji zdawałyby się 

świadczyć, że nie może się ona zakoń 

czyć kompłetnem fiaskiem. A jed- 

nak... Trudno o nastrój bardziej sce- 

ptyczny, niż ten, jaki panuje wśród 

ludzi orjentujących się w przedziw- 

nym splocie sprzecznych interesów i 

tendencyj. Wydarzenia ostatnich kil- 

ku miesięcy znącznie pogłębiły ten 

sceptycyzm i w ogólnem przekonaniu 

moment otwarcia konferencji wypadł 

bardzo niefortunnie. . Przeciwieństwa 

wewnątrz - europejskie ogromnie się 

zaostrzyły, a zbrojny konflikt chiń- 

sko-japoński rzuca cień na całą kon- 

ferencję. Nie tyłe z tego powodu, że 

t. zw. mocarstwa nie zdobyły się i nie 

zdobędą się- na żaden krok stanow- 

czy, któryby jej kres położył. Mogły- 

by, ale nie chcą. A dlaczego? — o tem 

wypadłoby zbyt dużo mówić. 

Jeżełi więc konferencja, pomimo 

tych niesprzyjających okoliczności, 

została otwarta, stało się to w głów- 

nej mierze dlatego, że każdy z jej 

pierwszoplanowych uczestników pra- 

gnie okazać swe najlepszć chęci i ża- 

warować swoje interesy. Przy spo- 

sobnóści bowiem tego ogromnego 

zjazdu, wyjaśni się, załatwi i wyrów 

na moc rozmaitych cząstkowych 

spraw pomiędzy: poszczególnemi pań- 

stwami. Konferencja więc stanie się 

swego rodzaju międzynarodowym po 

litycznym elearing-house'm. 

Błędem byłoby sądzić, że nikt o- 

graniczenia zbrojeń nie pragnie. O- 

wszem, pragną go przedewszystkiem 

szczerze wszystkie państwa mniejsze, 

t zw. neutralne, zadowolone z tego 

co mają i przez nikogo nie zagrożone. 

Ale nie one decydują: Reszta uczest- 

ników konferencji również nie odrzu 

ca myśli o ograniczeniu zbrojeń, tył- 

ko każdy niemal 

inny cel ma na oku. 

Wyróżniają się dwie  kategorje 

chętnych. Jedna, obejmująca więk- 

szość, widzi w oganiczeniu zbrojeń 

środek dla ulżenia swoim trudnoś- 

ciom budżetowym. Radaby oszczę- 

dzić, ale w niczem nie zmniejszyć 

szans swego bezpieczeństwa, nie utra 

cić swej względnej odporności mili- 

tarnej. Grupa ta nie jest jednolita. Je- 

dni z pośród niej uzależniają stopień 

ograniczenia zbrojeń od stopnia bez- 

pieczeństwa, stworzonego przez zobo- 

wiązania ogólne przeciwko napastni- 

kowi (Francja, Połska, Rumunja), 

inni widzą w rozbrojeniu środek ma- 

jący usunąć niebezpieczeństwo agre- 

sji (Anglja, St. Zjednoczone, Włochy). 

Do drugiej kategorji należą państwa, 

które w ograniczeniu zbrojeń innych 

widzą środek do wyrównania z nimi 

swego stanu zbrojeń (Niemcy, Węgry, 

Bułgarja). Będąc oficjalnie nawpół 

rozbrojone przez traktaty pokojowe, 

spodziewają się one utrzymać obecny 

stan swoich zbrojeń, podczas kiedy 

państwa zwycięskie będą: zmuszone 

go zredukować. Jest to spekulacja, 

wobec której państwa zagrożone 

przez rewizjonizm niemiecki, muszą 

szczególną zachować ostrożność. 

W ich rzędzie Polska zajmuje po- 

zycję niewątpliwie najbardziej wysu- 

niętą. Od wschodu i-zachodu odczu- 

wa, ona nacisk sił, mimo wszelkich po 

inaczej je widzi i 

nie godzących się z 

stanem 

zorów i paktów, 

jej obecnym terytorjalnym 

posiadania. To też na ograniczenie 

swoich sił obronnych może się zgo- 

dzić jedynie pod warunkiem rozbudo 

pomocy 

międzynarodowej napadniętemu, prze 

wania systemu efektywnej 

ciwko napastnikowi, oraz prawdziwej 

nietyłko formalnej, papierowej, kon: 

troli stanu zbrojeń u obu sąsiadów. 

Pod tym właśnie względem projekt 

konwencji 

który będzie stanowił podstawę ob- 

rad konferencji, jest całkowicie nie- 

zadawalający. 

Testis. 

o ograniczeniu zbrojeń,” 

P. Marszałek Piisudski w gronie delepatów Kad Gminnych : członkó* Kady 
wództiej w dniu wręczenia Mu dyplomów obywatelstwa honorowego Ziemi Wileńskiej 

W najbl ższem otoczeniu 
i prezydenta miasta Folejewskiego. 

Pana Marszsłka widzimy p.p. wojewodę 
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Konferencja genewska. 
° е = = 

Dziewięć punktów 
GENEWA, 9. 2. (Pat). — Przedsta- 

wieiel Stanów Zjednoczonych Gibson 

w przemówieniu wygłoszonem we wto. 
rek rano, podkreślił znaczenie i trud- 
ności konferencji rozbrojeniowej. Sta 
ny Zjednoczone gotowe są do współ- 
pracy dlą zrealizowania celów konfe- 
renejl. Każda forma ograniczenia i re 
dukcji zbrojeń, gwarantująca bezpie- 
cezeństwo, znajdzie poparcie Stanów 
Zjednoczonych. Plan Francji oraz pro 
pozycje zgłoszone przez Simoua będą 
przestudjowane przez rząd Stanów 
Zjednoczonych w sposób obiektywny 
Ze swej strony Stany Zjednoczone nie 
zgłoszą żadnych nowych propozycy/, . 
ani nie poruszą nowych zagadnień, 
które mogłyby powiększyć różnice 
zdań. Nałomiast popierają Stany Zje 
dnoczone Szereg idei, które Gibson 
stormułował w następujących 9 pun-. 
ktach: 

1) Stany Zjednoczone aważają 

Postulaty Niemiec. : 

St. Zjednoczonych. 
projekt Konweneji za użyteczną pad- 
stawę dyskusji. 
'2) Stany Zjednoczone sugerują 

możliwość przedłużenia układów wa- 
szyngłońskiego i londyńskiego. 

3) Są za redukcją cyfr, usialenych 
przez te ukałdy z chwilą, gdy Francia 
i Włochy przystąpią do "traktatų lon- 
dyńskiego. 

„4) Są za zniesieniem łodzi podwsd 
nych. 

5) Są za zakazaniem używania 
guzów i wojny bakterjołogicznej. 

.6) Za ustaleniem skutecznych śro 
dków dla ochrony ludności cyw iłneż, 

'7) Za restrykejami ciężkiej arty- 
lerji i czołgów. ы 

8). Za ograniezeniem. zbrojeń do 
cyfr uwzględniających potrzeby po- 
lityki wewnętrznej i konieczność o - 

rony przed napaścią. | 
9) Zgadzają się. na ograniczenie 

wydatków na AI: wojenny: 

  

Przemówienie. kanclerza Brudhingk, R 
BERLIN. 8. II. (Pat). We wtorek przed. 

południem kanclerz Bruening wygłosił. w 
Genewie oczekiwane w Niemczech z wielkiem 
zainteresowaniem przemówienie, uzasadnia- 
jeee. stanowisko Niemiee w kwestji rozbro- 
jenia. е Ę 

„Konferencja rozbrojeniowa — oświad- 
czył kanclerz Bruening — daje sposobność 
przywrócenia zautania w stosunkach mię- 

dzynarodowyceh. Skandał gospodarezy świata 
w chwili obeenej polega niewątpliwie w 
pierwszej linji na šwiadezeniach polityez- 
nych ł na przesadnym i nierównomiernym 
stanie zbrojeń. 

Rząd Rzeszy = oświadczył Bruening — 
gotów jest współpraeować przy rozwiąza- 
nia zagadnienia rozbrojenia w sensie orę- 
downictwa idei rozbrojenia i w myśł zasad, 
zawartych w pakcie 'Ligi Narodów. Rząd 
Rzeszy i naród niemiecki domagają się po 
ich własnem rozbrojeniu, rozbrojenia pow- 
szeehnego. Nikt — nie może kwestjonować 
prawnych i moralnych pretensyj Niemiec 
w tej sprawie. Naród niemiecki oczekuje od 
tej konferencji rozwiązania problemu pow* 

Chłodne 
GENEWA, 9. 2. (Pat). — Podczas prze- 

mówienia Brueninga działała na trybunie dła 
publiczności zorganizowana klaka, która kil- 

kakrotnie biła brawo Jednak delegacje nie 
poszły za tym przykładem i przyjęły przemė 

    

szechnega rezhrojenia na żasadzie - ie: 
uprawnienia t równego bezpieczeństwu dla 
wszystkich. narodów. е 

Delegaeja -niemteeka sie może . przyjąć 
jako punktu wyjścia -de-.praktycznych prae 
kontereneji : projektu kcawencji, opraecwa- 
nego przez komisję - przygotowawczą. Pro- 
jekt ten. nie odpowiada; zdaniem: Brueninga, 
potrzebom, posiada luki i przemiicza pewne 
kwestje istotne, Delegzcja niemiecka -w 94- 
powiedniej „chwili. przedłaży propozycje, 
których cełiem będzie: wskazać drogę prak- 
tyeczną dla powszechnego skuteeznego zmniej 
szenia zbrojeń, oraz w: uwzględnieniu -zawar- 
tej w pukcie Kelłoga rezygnacji z wojny, za- 

proponuje „zakaz i. ograniczenie tych rodza- 
jów broni, które służą przeważnie napaści. 

Wkońcu Brzening -ošwiadcza: Jako pei- 
nouprawniony. ezlenek Ligi .Narodėw i kon- 
ferencji oświadezam, że. Niemcy. wypowiada. 
ją się z eałym naciskiem za. .powszechnem 

i niedwaznaeznem rezbrojeniem, kióre prze- 
widziane zostanie dla «wszystkich narodów 
w myśl tych samych zasad, które dają wszy- 
stkim narodem: równe bezpieczeństwo. 

przyjęcie. 
wienie kancłerza bardzo chłodno Po zakoń 
czeniu przemówienia tyłko na paru ławach 
rozległy się O) ki, podczas gdy wczoraj 

Simona i Tardiću, a dziś Gibsona konferencja 
a awacyjnie. 

  

   

     

Konferencja min. Tardieu 
z niewolnikem swych dekiaracy|. 

PARYŻ, 9. 2. (Pat). — Według do- 
niesień prasy francuskiej, Tardien 
rewizytował wczoraj po obiedzie kan- 
clerza Brueninga. Rozmowa obu mę- 
żów stanu toczyła się wyłącznie pra- 
prawie na temat reparacyj. Minister 
francuski odniósł z tej rozmowy wra- 
żenie, że nie można wiele oczekiwać 

od kanclerza Brueninga, niewolnika 
swych deklaracyj, pozostającego pod 
silną presją PIECE opinji pabl- 

cznej. 

Komisia głównz. 
GENEWA, 8. 2.. (Pat). — We wło- 

rek po południu zebrała się na pier- 
wsże posiedzenie komisja głów 
konferencji rozbrojeniowej, w skład 
której wchodzą przedstawiciele każ- 
dej delegacji. Na porządku dziennym 

znajdował się wybór - przewodni 
cego oraz wice-przewodniczącego. Na 
przewodniczącego wybrano, Hender- 
sona, na wice- pezewadniczącego Po- 
litisa. 

Dziś będzie przemawiał min. 
Zaleski. 

GENEWA, A (Pat). — W 3-cim 
dniu debaty generalnej na konferencji 
rozbrojeniowej zabierają :.głos oprócz 
ministra Grandiego, reprezentant Ja: 
ponji Matsudajra oraz min, 
ski. . 

  

Ocena przemówienia. ministra 
‚ . Tardieu. 

GENEWA, 9. 2. „Journal de Geneve“ & 
następujący sposób ocenia. przemówienie 

Tardieu'go: В % 

„Jouvenel, Boncour i Briand — wszyscy 
eni bylt tenosamįi Ligi Narodów. Tardieu“ 
wołał dać nam mowę treściwą, pełną faktów 
która' przedstawia tezę swego kraju na pod- 
strivach deskonale jasnych. Aczkołwiek me- 
teda ta wywołać może mniej oklasków, ta 
jednak ma ona tę własność, że przynost 
większe rezultaty. 

"Mowa Tzrdieu bardzo jasna i ścisła, bez 
žadneį trazeclogji i mówiąca wyraźnie to, 
eo miała powiedzieć, wywołała bardzo wiel- 
kie wrażenie*. (Iskra). В 

  

   
Popierajcie Ligę Morską 

wydarzeniach ktajpedzkich. 
Odpowiedź Litwy. 

BERLIN, 9. 2. (Pat). — Poseł li- 
tewski w Berlinie wręczył rządowi 
Rzeszy odpowiedź na notę protestacyj 
ną w sprawie zajść w  Kłajpedzie. 

Rząd litewski podtrzymuje swe stano- 
wisko w sprawie podróży Boettchera 
do Berlina, uważając ją za niezgodną 
z istniejącemi umowami. 

Utworzenie nowego Dyrektoriatu. 
KOWNO, 9. 2. (Pat). — Wobec od 

mowy Dressłera wysunięcia kandy- 
dała na stanowisko prezesa dyrektor- 
jatu gabernator Merkis polecił utwo- 
rzyć dyrektorjat czasowo pełniącemu 
obowiązki prezesa dyrektorjatu To- 

luszysowi, który wykonał to polece- 
nie, powołując na członków dyrektor- 
jatu radeę prawnego Tolejtisa i kic- 
rownika departamentu podatkowego 

von Fierra. 

  

POSZUKIWANIE. 
Michał i Anastazja Siemaszkiewiczowie, zamieszkali we wsi Łobaczówka, gm. 

Lebiedziew, pow mołodeczańskiego, poszukują od i8 czerwca 1931 r. zaginionego 
bez wieści syna Aleksandra Siemaszkiewicza lat 27 umysłowo chorego 

W dniach 3 i 6 stycznia 1932 roku rzekomo jechał on pociągiem z Baranowicz 
do Lidy bez biletu, za co sporządzone zostały dwa protokóły, które obecnie przysła- 
no rodzicom w celu uiszczenia zapłaty. 
gdzieś w powiecie lidzkim. 

Jak z tego wynika, widocznie przebywa on 

Zrozpaczeni rodzice proszą o doprowadzenie go do najbliiszego posrerunku .P. P. 
  

Protest Prus. 

BERLIN, 9. 2. (Pat). — Przewod- 
niczący sejmu i wydziału prowincjo- 
nałnego oraz starostwa krajowego 
prowincji wschodnio-pruskiej prze- 
słali prezydentowi Rzeszy depeszę 
protestacyjną przeciwko postępowa- 
niu gubernatora Merkisa w Kłajpe- 
dzie. Protest oświadcza, że wzburze- 
nie, jakie w Kłajpedzie wywołało ja- 
wne złamanie praw, udzieliło się ca- 
łym Prusom Wschodnim. 

Niemcy żądają piebiscytu. 

BERLIN, .9..2. (Pat). — Według 
doniesień prasy niemieckiej, w kołach 
mniejszości niemieckiej w _Kłajpe- 
dzie zarysowuje się coraz bardziej 
dążenie do wysunięcia żądania plebi- 
scytu, mającego zadecydować o przy 
szłości okręgu kłajpedzkiego. Koła 
niemieckie w Kłajpedzie powołują 
się na niespełnienie przez rząd litew- 
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Rada Ministrów. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 
Wczoraj i dzisiaj odbywa się po- 

siedzenie Rady Ministrów pod prze- 
wodnictwem p. Premjera Prystora, na 
którem rozaptrywane są projekty u- 
staw opracowanych przez. Centralną 
Komisję Finansową przy Prezesie Ra 
dy Ministrów. Między innemi rozpat- 
rywane są następujące projekty us- 
taw: o spłacie zaległości podatkowych 
— ustawa ta zawiera upoważnienie 

Min. Skarbu, dla udzielania ulg w 
spłacie zaległych podatków oraz zwoł 
niemie od kar zaległości podatku- 
wych, o ustanowienie minimalnej ce- 
ny przy licytacji, oraz o ulgach przy 
postępowaniu egzekucyjnem przeciw 
ko gospodarstwom rolnym. 

HI Dymisja vice-ministra 
Świątkowskiego. 

ma Telef. od własn. kor. z Warszawy). 

Podsekretarz Stanu Min. Sprawie- 
dłiwości p. Świątkowski złożył proś- 
bę o dymisję. Rada Ministrów prośbę 

tę przyjęła i postanowiła przedsta- 
wić odpowiedni wniosek Panu Prezy 
dentowi Rzeczypospolitej. 

Sałdo dodatnie 
naszego biłansu handlowego. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Bilans w styczniu zamknięty zo- 
stał sałdem dodatniem w wysokości 
12.854.000 zł. Przywieziono do Polski 
towaru wartości 800.462.000 zł., wy- 
wieziono zaś z Polski towaru o war- 
tości 913.316.000 zł. — W porówna- 
niu z rokiem ubiegłym zarówno przy- 
wóz, jak i wywóz zmniejszyły się. 

Narada w sprawach 
przedsoborewych. 

W dniach 10 i 11 b. m. odbędzie. 
się kolejne posiedzenie -dalegatów rzez 
du i władz cerkwi prawosławnej pod 
przewodnictwem metropolity Dyoni- 
zego, związane z pracami przygoto- 
wawczemi do zebrania Przedsoboro-- 
wego i R: (iskra). 

Robotnicy nie chcą: Gać. 
SOSNOWIEC. 8. I. (Pat). W gėrnietwie- 

zagłębia Dąbrowskiego w dalszym ciągu sy- 
tuacja bez zmian. Wiczoraj wszystkie kopal- 
nie, w. których nie ogłoszona świętówek, 
pracowały normalnie. Hasła strajkowe nię 
znajdują posłuchu w masach górniczych. 
Jeszcze w bieżącym tygodniu mają się od- 
hyć pertraktacje przemysłoweów z górni- 
kami. i 

KATOWICE. 9. IL. (Pat). w. „związku z 
zakończeniem plebiscytu w sprawie wypo- 
wiedzenia się załóg kópalnianych za lub" 
przeciw strajkowi. Zespół Praey wydał ko-- 
munikat, w którym po seharakteryzowaniu: 
swego stanewiska w tej sprawie zawiadamia, 
że ze względu na to, iź większość kópałó 
wypowiedziała się przectw strajkowi. Zes- 
pół Praey nie może wysunąć propozycji pro- : 
klamowenia strajku. Chwilę obeechą uwaža 
Zespół Pracy, jako przygotówańie do przysz- 
łej walki zarobkowej, która ewentualnie od 
będzie się w najbliższej przyszłości. | 7 

  

Wydobycie hydróopianu 
z łodzi „M 2 —- 

LONDYN. 9. II. (Pat). Hydroplan, z 
znajdował się w łodzi podwodnej „M 2%. 
został wydobyty na powierzehnię. 

Panie i Panowie, | 
studenci(ki), urzędnicy 
mające liczne stosunki mogą sobie zapewnić 
stały dodatkowy dochód przy b łatwej ak- 

wizycji. W. Pohilanka 15/12 od 4—8. 

OKAZJA 
stałego | łatwego zarobku 

przy Sprzedaży herbaty. Towar świato- . 
wej marki. Wartościowe premje. Gwarancja 
konieczna. Zgłoszenia skwizytorów (ek): 

W. Pohulenka 15/12 od 10—2. 

ski warunków, od których uzależnio- 
na została suwerenność Litwy nad 
obszarem Kłajpedy. 

Incydent. 
BERLIN. 9. II. (Pat). Biuro Wolfia dona 

si z Kłajpedy © następującym ineydencie, 
jaki miał miejsce w poniedziałek między 
kierownikiem dyrektorjatu Tolisztusem a 
przewodniczącym sejmu SARAD Ro Dres- 
slerem. 

Gdy w poniedziałek Tolisztus zjawił się 
u przewedniezącego Dresslera, aby rozpo- 
cząć rokowania w śprawie utworzenia nowe- 
go dyrektorjatu, przewodniczacy sejmu od- 
mówił podjęcia tego rodzaju rokowań z te- 
go powodu, że były prezydent Boettcher nie 
złożył swego urzędu i że przeto na podsta- 
wie statutu nie może być mowy © jakiem- 
kotwiek tworzeniu. nowego  dyrektorjatu. 
Przewodniczący sejmu oznajmił następnie, 
że mianowanie Tolisziusa jest również. 
sprzeczne ze statutem. W dalszym ciągu roz- 
mowy Toliszius zarzucił przewodniezącemu | 
sejmu kłajpedzkiego 1 posłom większości 
tehórzostwo. 

         



  

Pieč lat pracy 
Teatru polskiego w Łotwie. 

W 1926 r. grono młodzieży zwró- 
ciło się do Tow. Oświata (prezes 
Piotr Swyłan) z projektem urucho- 
mienia stałego teatru polskiego z sic- 
dzibą w Rydze, ale ze stałą zasadą 
zasilania przedstawieniami polskich 
ośrodków na prowincji. W październi 
ku 1926 r. wystawiono komedję Fred- 
ry Pan Jowiałski w Rydze. Facho- 
wym kierownikiem został p. Wł 
Czengery, który do dnia dzisiejszego 
pozostaje na tem stanowisku. Zespół 
składa się częściowo z zawodowych 
artystów, a częściowo z wykwalifiko 

wanych amatorów, w liczbie 26 osób. : 

Pierwotnie nie było lokalu stałe- 
go, a od 1927 r. korzysta polski zes- 
pół z lokału rosyjskiej trupy drama- 
tycznej, z którą prowadzi zgodne i 
harmonijne współżycie. 

Duża, na 1200 osób widownia z 
ruchomą sceną, pozwala na wykona- 
nie nawet najtrudniejszych rzeczy. 
Repertuar bardzo różnorodny, ale 
przeważnie polski — historyczno-re- 
digijne rzeczy mają największe powo 
dzenie. 

Kler katolicki w dziwny sposób 
utrudnia robotę oświatową teatru. 
Księża, przeważnie Łotysze, tylko 
dwóch jest polskiej narodowości, z 
ambon ostrzegają przed bezbożnoś- 
cią (!!) takich sztuk jak „Lekkomyśl- 
na siostra* Perzyńskiego, określona, 
jako niemoralna, a „Miód kasztelań- 

ski* Kraszewskiego jako antyreligij: 
na! : 

Przez okres letni odbyło się około 
stu przedstawień w Dyneburgu Liba- 
wie, Rzeżycy, Krasławiu, Iłłukszcie, 

w wioskach nawet. ` 
Ludnošė cieszy się ogromnie na 

przyjazd teatru .połskiego i tłumnie 
zapełnia sale. Bardzo tanie miejsca 
przyczyniają się do tej licznej frek- 
wencji. Artyści są proszeni i przyjmo- 
wani wszędzie ogromnie serdecznie. 
Rząd łotewski daje subsydjum 15 ty- 
sięcy łatów rocznie, ale od 1 kwiet- 
nia 1932 roku z powodu redukcji bud 

  

żetu, mniejszości narodowe w Łotwie 
mają skreślone subsydja, w tej liczbie 

i Polacy. 

Teatr polski w Łotwie, mający ty- 
łe zasług wśród naszych zakordono- 
wych rodaków, stoi wobec wielkiego 

niebezpieczeństwa, jeśli tylko na wła 
snych siłach będzie musiał się oprzec. 

Obchód 5-lecia Połskiego Teatru 
w Rydze odbył się według programu 
rozsyłanego. Niestety, z Wilna tyłko 
p. Śmiałowski mógł się udać do Ry- 
gi. by w imieniu Zaspu i teatrów wi- 
leńskich złożyć najserdzeczniejsze po 
winszowania rodakom naszym w Ło- 
twie i życzenia, by ich ofiarna praca 
nieprzerwanie irwała dalej. 

Po nabożeństwie w kościełe Matki 
Boskiej o 10-ej rano odbyło się wie- 
czorem przedstawienie. „Pan Jowial- 
ski* Fredry zawitał znów na scenie, 
ujęty w oryginalną nową insceniza- 
cję, dodając komizmu sztuce, gran :j 
koneertowo przez p. Czergery (Jowial 
ski), Kondorowa (jego żona), Skro- 
backa (Helena), Siezieniewska (Lubo- 
mir), Rydlewska  (szambelanowa!, 
Jarski (szambelan) i in. 

Po przedstawieniu w zapełnionym 
teatrze nastąpiła kolacja, gdzie zgro- 
madzeni goście, wszystkie kulturalne 
instytucje łotewskie, żydowskie i oczy 
wiście polskie, składały życzenia ze- 
spotowi artystów. Litewskie i nie- 
mieckie organizacje pominęły tę uro 
czystość zupełnem. milczeniem. Toas 
tów 'wygłoszono przeszło 20. Konsul 
polski p. Kolankowski był również о- 
becny. W serdecznym nastroju uczta 
przeciągnęła się do późna. 

Dla poratowania swych zagrożo- 
nych funduszów, teatr polski z Rygi 
wybiera się do Wilna na 8 - dniowe 
przedstawienia. 

Nie wątpimy, że się mu zrobi 
wszelkie ułatwienia wjazdowe, i że 
ich tu przyjmiemy z całą serdecznoś- 

cią. 

  

H. R. 

Miasto na dnie morza. 
Jak odkryto zalane przed 2 tysiącami iat miasto? 

W najbliższych dniach wyświetlany bę- 
dzie w Moskwie film, mający wielkie znacze 
nie naukowe, niemniej jednakowoż film ten 
z wiełkiem zainteresowaniem oglądany bę- 
dzie przez szeroką publiczność kinową. 

Film nazwany został „„Miasto na dnie mo 
rza”. Swą treścią podobny jest do filmów 
fantastycznych, chociaż wydaje się, że nie 
przedstawia nic nadzwyczajnego. Niema w 
nim momentu fantastycznego, przeciwnie 
film jest raczej dziełem dokumentalnem, 

„Ciekawa jest historja jego powstania. Ar- 
cheołog profesor Griniewicz prowadził w 0s- 
tatnich dziesięciu latach prace wykopalisko- 
we w zachodniej części Krymu. W roku 1927 
dowiedział się, że latarnik łatarni chersoń- 
skiej wpobłiżu Sewastopolu często w czasie 
<iszy na morzu widzi na dnie morza wpo- 
bliżu brzegu jakieś ciemne plamy, tworzące 
niby podkowę. Uczonemu wówczas przyszła 
snyśl, że zapewne są to ruiny „starodawnego 
Chersonesu“, o którego istnieniu historycy 
wiedzieli, ałe dotychczas nikomu nie udało 
się znaleźć śładów po nim. 

0 „starodawnym Chersonesie'" wspomina 

Strobon, który pisał: „Jeśli popłyniemy mo- 
rzem wzdłuż brzegu, to za trzema portami 
po opisanym przeze mnie nowym Chersone- 
sie rozciąga się Chersones stary, gród le- 
żący w gruzach”. Późniejszych wzmianek o 
starym Chersonesie niema. Miasto jakoby zni 
knelo i jakoby nigdy nie udało się znaleźć je 
go resztek. 

Dowiedziawszy się o odkryciu latarnika, 
Gryniewicz natychmiast w lecie tegoż roku, 
4. j. 1927, wyprawił się na morze i szukał za- 
ginionego miasta przy pomocy rury metało- 
wej z reflektorem. Przy pięknej pogodzie 
przy pomocy tego reflektoru potrafił odróż- 
wić na dnie morskiem szczątki murów. Przy 
rząd jednak był tak niedoskonały, że nie 
można było przy jego użyciu dokonać po- 
ważniejszych odkryć. Mógł jedynie stwierdzić 
że pod wodą znajdują się ruiny. 

W roku 1930 zorganizował Instytut Arche 
ołogiczny wielką wyprawę naukową dla zba- 
dania tych ruin. Członkami ekspedycji o: 
prócz uczonych byli również doświadczeni 
murkowie. O ich pracy zamieściło ciekawy ar- 
tykuł pismo moskiewskie „Mołodaja Gwar- 
dja”. 

Jeden z nurków w czasie wyprawy prowa 

  

dził sobie dziennik. Są to notatki bardzo cie 

kawe i dlatego nie od rzeczy będzie przyto- 
czyć niektóre urywki. 

— Dnia ł6 lipca, 7 godzina rano. Zanu- 
rzyłem się 10 m. głęboko, przebywałem pod 
wodą godzinę. Poruszałem się w kierunku 
zachodnim. Nic nie odkryłem. | 

— Tegoż dnia ,3 po. południu. Około pół 
godziny chodziłem po dnie modskiem w róż- 
nych kierunkach. Natknąłem się na coś, co 
podobne było do okrągłej wieży o wielkiem 
przecięciu, której Ściany były około 2 metry 
wysokie. Idąc dalej napotkałem dwie prosto- 
padłe ściany zbudowane z łupka krzemienne- 
go. Jeszcze dalej — ruiny domów. Jest ich 
dużo. Tak, tu jest całe miasto. Nasze poszu- 
kiwania nie poszly na marne“. 8 

W ten sposób dnia 26 lipca 1930 r. odkry 
te zostało zatopione miasto Chersones. Leży 
ono 10 do 12 m. pod poziomem morza. Pa 
obserwacjach nurka, spuścił się na dno mor- 
skie sam profesor Griniewicz, który stwier- 
dził, że główne części ruin pochodzą z przed 
helleńskiej epoki. K ps 

W czerwcu Akademja Nauki i Sztuki urzą 
dziła nową wyprawę dla zbadania Chersone- 
su. Ekspedycja składała się z czterech grup: 
archeologicznej, geołogicznej, filmowej i nur- 
kowej. Wielkie znaczenie przypisywano zwła 
szcza pracy operatorów filmowych. Wszak 
może po raz pierwszy w dziejach filmu, przy 
padło dokonywać zdjęć dna morskiego w tak 
znacznej głębokości i na wiełkiej przestrzeni. 
Uczestnicy wyprawy wiełokrotnie opuszczali 
się na dno morskie, tak, że zdołano sfilmo- 
wać całe miasto. ^ 

Autor artykulu zamieszczonego w „Młodej 
Gwardji', A. Amasowicz, który również brał 

udział w ekspedycji i bawił na dnie morskiem 
tak opisuje swe wrażenia: > 

„Oczom naszym przedstawia się intere- 
sujący obraz... Na dnie morza znaleziono ca- 
ły szereg ruin gmachów publicznych i posz- 
czególnych domów. Wszystkie budynki roz- 
stawione były w symetrycznym porządku. 
Dobrze utrzymane zostały kamienne podpar- 
cia ścian i podłóg. W środku miasta po- 
łożony jest główny rynek. Sądzić można, 
że rynek był ośrodkiem życia politycznego i 
publicznego w mieście. W jednej części mia 
sta znajdują się ruiny Świątyni. Cały ry- 
nek jest sztucznie podniesiony o jeden metr 

JEDEN Z WIELU... 
Wieczór był mroźny. Szczególnie 

<łotkliwie dawał się we znaki zimny 
północny wiatr. Drogą, wiodącą od 
Nowogródka do Horodziłówki, szedł 
mężczyzna, wzrostu średniego, szczu- 
pły, lat około 32, o twarzy wychudzo- 
nej, nieogolonej, jednak sympatycz- 
mej, mimo, iż oczy i zaciśnięte usta 
zdradzały głębokie wzburzenie, roz- 
pacz i nienawiść. Ubrany był w sta- 
rą jesionkę, filcowy kapelusz i miał 
dziurawe buty. Cała jego sylwetka 
świadczyła, że jest inteligentem, znaj- 
dującym się obecnie w skrajnej nę- 

dry. 
Jakoż rzeczywiście pan Tadeusz 

gest już od kilku miesięcy bez pracy 
t środków do życia. Był urzędnikiem 
państwowym VIII st. sł. Zwolniono 
40 z powodu redukcji personelu, wy: 
płacając trzechmiesięczne odszkodo- 
wanie bez prawa do zasiłku i emery- 
tury. Te jednak pieniądze poszły na 
spłacenie zaciągniętej pożyczki i spła 
cenie wszystkich długów. Pozostało 
mu, po sprzedaniu garderoby, zaled- 
wie sto złotych, a i te oddał żonie 
przyjaciela, który udzielił mu schro- 
mienia w swojem mieszkaniu, dziełąc 
ślę ostatnim kawałkiem chleba, Pan 
Tadeusz był samotny, rodziców stra- 
chł oddawna. Natomiast kolega jego 

miał tej rodziny za dużo, bo aż osiem 
osób, w tem dwie siostry i kuzynkę 
żony. To też dostatku tam nie było, 
tem bardziej, że pani domu nie mogła 
poszczycić się umiejętnością gospoda 
rowania. Narzekania więc na brak 
pieniędzy, drożyznę i t. p. były na po 
rządku dziennym. 

Pan Tadeusz, jako człowiek sułr- 
telny, doskonale zdawał sobie spra- 
wę, że jest dużym ciężarem dla tej 
rodziny, to też od 2 miesięcy starał 
się jak najmniej bywać w domu i prze 
stał jadać obiady. Tak, życie jego nie 
było wesołe — był t. zw. bezrobot. 
nym! Często odwiedzał Państwowy 
Urząd Pośrednictwa Pracy, lecz bez 
skutku. Również bezskuteczne były 
jego starania uzyskania jakiejkolwiek 
pracy w prywatnych instytucjach. 
Tu zbywano go nieraz bardzo nie- 
grzecznie — i to go najwięcej bołało. 
Jakże małym, pogardzanym, be: 
bronnym i niepotrzebnym człowie 
kiem czuł się on wówczas. Patrzano 
na niego jak na intruza, złodzieja, ba, 
często jak na bandytę, który odrzu- 
cony od życiodajnego koryta, śmie 
swoją osobą zatruwać życie innym. 
Nawet b. koledzy niechętnem okiern 
nań spoglądali *i,- po paru zdawko- 
wych. słowach, starali się go czemprę 
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= „Przemówienie min. Pierackiego 
na plenum Sejmu w dniu 8 b. m. 

Odpowiadając na zarzuty posłów opozy- 
eyjnych minister podkreśla, że nie ma za- 
miaru zaprzeczać, że w funkcjonowaniu tak 
olbrzymiego aparatu, jakim jest administra- 
cja państwowa, zdarzają się i zdarzać się 
mogą błędy i sporadyczne , niedociągnięcia, 
ałe stwierdza przytem, że organizacja naszej 
administracji uczyniła bardzo znaczne postę- 
py. Stałe wzrasta jej sprawność. Następnie, 
zapomocą konkretnych danych, minister wy 
kazuje bezpodstawność zarzutów, jakoby or- 
ganizacja życia w państwie oparta hyła na 
systemie policyjnym. Minister przypomina, 
że po ubołewania godnych wydarzeniach z 
grudnia 1922 roku wprowadzcuo stan wyjąt 
kowy z powołaniem się na ari. 124 konsty- 
tucjł, który przewiduje wyraźnie wydanie 
oscbnej usiawy o stanie wyjątkowym mają- 
cej bliżej określić zasady tego artykuiu. Ta- 
kiej ustawy nie było i wydał ją dopiero rząd 
pomajowy. Dopiero rząd pomajowy wykonał 
art. 66 konstytucji, który mówi 0 zasadzie 
udziału czynników obywatelskich w admini- 
stracji, art. 72, który mówi i poddaniu orze- 
eznietwa karno-administracyjnego nadzoro- 
wi sądów zwyczajnych, art. 71, który prze- 
widuje uregulowanie postępowania admini- 
stracyjnego. Jeśli deda się, że poprzednicy 
ministra Pieraekiego i on sam nakazywali z 
naciskiem urzędnikom. administracyjnym 
studjowanie i stosowanie obowiązujących 
przepisów, jako też judykatury Najwyższego 
Trybunału Administracyjnego, jeśli się przy- 
pomni starania, czynione przez Ministerst- 
wo, a zmierzające do udostępnienia obowią- 
zujących przepisów, rarówno urzędnikom, 
jak i szerokim sterom obywałełi, to trzeba 
stwierdzić, że zarzut niepraworządności jako 
systemu administrowania pozbawiony jest 
faktycznych podstaw, Jest rzeczą dziwną — 
mówi minister — że posłowie z- opozycji, 
mówiąe tyłe o praworządności, nie korzysta- 
ją z istniejących prawnych Środków obrony. 

Przechodząc do spraw mniejszościowych 
minister odpowiada najpierw posłowi Lewie 
kiemu, že ani państwo, ani jakikolwiek rząd 

nie może zawierać umów z poszczególnymi 
obywatełami, ani też ugrupowaniami, Zasada 
ta nie przeczy jednak istnieniu narodowości 
ukraińskiej, ani możliwości jej rozwoju w 
ramach Rzeczypospolitej, Minister oświadcza 

    

że rząd nie zejdzie ze stanowiska deklaracji 
z dnia 16 stycznia r. b. bez względu na to, 
czy będzie się to podobało poszczególnym 
reprezentantom politycznym, czy nie. Jestem 
przekonany — mówił dalej minister, że spo- 
łeczeństwo ukraińskie tendencję rządu zro- 
zumie, co więcej jestem pewny, że dziś wię- 
kazość narodu ukraińskiego pragnie żyć i 
pracować w pokoju. 

Co się tyczy oświadczenia pos. Berezow- 
skiego, który powiedział, że „stoimy i stać 
będziemy na stanowisku, że bez względu na 
to, jakiego pochodzenia, wiary i wyznania 
jest dany - obywtel, skoro obywatelem 
polskim, musi się cies: akiemi samemi 
prawami, co i my, Pola — to minister 
wskazuje, że podziela w całej rozciągłości 
taki pogłąd. Pos. Berezowski, wyglaszując 
zdanie powyższe, potępił tem samem i to 
bardzo stanowczo linję polityczną swego klu 
ba, zarysowaną podczas ostatnich zajść aka- 
demiekich w wyższych uczelniach Dalej mi- 
nister zaznacza, że wszelkie przywileje wy- 
nikać mogą wyłącznie ze stosunku i ofiarno- 
Ści każdej jednostki na rzecz państwa, nie 
zaś przynależności tej jednostki do takiej, 
czy innej grupy etnicznej. 

Zkolei minister omawia sprawy samorzą 
dowe, zbijając ataki epozyeji, jakoby w Pol 
ste samorząd był zastąpiony przez komisa- 
rzy. W roku 18927 ma 634 miasta posiadało 
rządy komisarskie 175, aw dniu i grudnia 
ub. reku tylko 34. Rząd nie ustosunkował się 

jeszcze do zagadnienia nowego podziału na 
województwa. 

Kończąc, minister podkreśla, że jako о4- 
powiedzialny za resort Min. Spraw Wewnę- 
trznych, jako administrator realny, nie zamy 
ka G6czu na braki w funkcjonowaniu podle- 
głej mu administracji. Wszelką rzeczową i 
bezstronną krytykę uważa minister za pot- 
rzebną i pożyteczną. Z drugiej strony jednak 
praktykowane przez stronnictwa opozycyjne 
nadużywanie wolności słowa dia  namięt- 
nych ataków na administrację, które w Świet 
łe konkretnych danych nie wytrzymują kry- 
tyki, jest rzeczą szkodliwą, wszełka bowiem 
krytyka zatrzymać się musi na pewnej gra- 
niey, na której zaczyna się wzgląd na in- 
teres państwa (Huczne oklaski na ławach 
BB). k 

    

  

Plenarne posiedzenie Sejmu. 
Dyskusja nad budżet. Min. Rolnictwa i Ref. Rolnych. 

WARSZAWA, 9. 2. (Pat) — Marszałek 
Świtalski otworzył płenarne posiedzenie Sej- 
mu o godz. 15 min. 20 

Izba przystąpiła do dalszej debaty 
budżetem Min. Rołnictwa 

pos. FIJAŁKOWSKI (KL Nar.) ustosun- 
kował się krytycznie do obcmania budżetu 
Min. Rolnictwa, gdyż — według mówcy — 
świadczy to o braku zrozumienia potrzeb rol 
nietwa i jego znaczenia. Mówca ornówił ka- 

CHÓR DASA w Wilnie. 
Najnowszą sensa ją dla Wilnian nie- 
wątpliwie będzie możność usłyszenia 
słynnego w całej Polsce chóru Dana 

w najnowszym filmie polskim 

„STRASZNA NOC" 

nad 

  

  

powyżej innych części miasta. Pod ryn- 
kiem z południowej strony prowadzi korytarz 
podziemny, którego znaczenia nie udało się 
stwierdzić. Z rynku w stronę bram portu 
prowadzą dwie dobrze dotychczas zachowa- 
ne ulice, brukowane kamieniami, Niedaleko 
stąd stoi olbrzymia studnia wodna wybudo- 
wana z kamienia... Miasta otoczone jest mu- 
rem obronnym który jest znacznie uszkodzo- 
ny i dochodzi obeenie zaledwie do półtora 
lub dwu metrów wysokości. W pewnych od- 
stępach stoi 18 wież. Miasto ma kształt pod. 
kowy. Wszystkie ruiny pokryte są grubą 
warstwą mułu i obrosłe roślinnością morską. 

Przedmieście zatopionego miasta  znale- 
ziono na lądzie, niedaleko latarni morskiej. 
WI czasie prac wykopaliskowych znalezio- 
no dobrze utrzymany dom mieszkalny, skła- 
dający się z trzech lokak. Odkryto również 
resztki schodów. W* jednym z lokali odkryto 
palenisko. Znałeziono również wiełką ilość 
broni i różnych narzędzi domowych”. 

Sekcja geologiczna ekspedycji badała 
przyczyny, dla których miasto zostało zato- 
pione. Uczeni są przekonani, że nie może 
być mowy o trzęsieniu ziemi. Nie doszło 
też do żŻadńej katastrofy niespodziewanej. 
Miasto opuszczone przez mieszkańców, stop- 
niowo zanurzało się w wodę z powodu usu- 
wania się brzegi, 'a proces:ten trwał przez 
długie lata. Morze w tych miejscach jest nad- 
zwyczaj burzłiwe I z każdym wiekiem co- 
raz to głębiej wcina się w ląd. Stary Cherso- 
nes mógł zniknąć całkowicie pod wodą może 
dopiero w czwartym wieku naszej ery. 

Poszczególne epizody filmu były już wy- 
Świetłone. Zdaniem widzów zdjęcia są wy- 
konane wcale dobrze. Film jest bardzo cie- 
kawy, bowiem oprócz ruin podmorskiego 
miasta widzowie mogą .zobaczyć życie w 
głębinach morskich, oraz najrozmaitsze ry- 
by i rośliny. Zdaje się, że ryby, pływające 
pomiędzy domami starego miasta mie bały 
się intruzów, operujących aparatami filmo- 
wermni. Wieże miejskie przepełnione są naj- 
rozmaitszemi skorupiakami. 

  

dzej pożegnać w obawie, aby nie po- 
prosił o „pożyczkę*. Leoz p. Tade- 
usz do tej kategorji nieszczęśliwców 
nie należał, Nie mógł być natrętem. 
aczkołwiek dobrze rozumiał, że kwe- 
stja bezgobocia nie jest zwalczana 
przez społeczeństwo tak, jakby tego 
pragnął premjer Prystor. Jakże wie- 
le mamy instytucyj, przedsiębiorstw 
i t. p. ekspłoatowanych przez całe ro- 
dziny, krewnych, powinowatych i... 
kochanki. Ten np. obywatel, ma swój 

majątek ziemski, emeryturę, duży ka- 
pitał ulokowany zagranicą a oprócz 

tego dostał notarjat, w którym pracu- 
ją siostry, łub inne małżeństwa, dru- 
gi znowu ma duże przedsiębiorstwo, 
w którem zatrudnia panienki, dla któ 
rych praca ta jest tylko rozrywką, bo 
całkowite utrzymanie mają od rodzi- 
ców; w łamtym zaś urzędzie pracują 
rnąż i żona, aczkołwiek nie mają wię- 
kszej rodziny; w innym znowu urzę- 

dzie była posada, lecz zajęła ją siost- 
ra kierownika tegoż wydziału i t. d. 
Źle, zaiste jest źle! Tak oto odgradza 
się od niego to cywilizowane społe- 
czeństwo, dla którego nie wahał się 
w swoim: czasie porzucić nauki i sta- 

nąć jako ochotnik w szeregach do wa! 
ki o wolność i jego byt. Dziś jest sam, 
jako niepotrzebny balast... od które- 
go wszyscy stronią, — Jakiż koniec 
tego będzie? Czy długo jeszcze ma 
tak nędznie marnieć? 

tastrofalny stan ronictwa, czyniąc za to od 
powiedzialnym rząd. 

Pos. POMIANOWSKI (BB) — omawia za 
gadnienia oświaty rolniczej. Szkolnictwo rol 

nicze stało się w okresie 10 łat istnienia Pol- 
ski wielkim dorobkiem. Jedną z pierwszych 
ustaw- niepodległej Polski była ustawa o od- 
budowie szkolnictwa rolniczego Niektóre szko 
ły stoją na bardzo wysokim poziomie. Mówca 
uważa, że na terenie Min. Oświaty powinien 
powstać wielki jeden wydział oświaty rolni- 
czej oraz że całe szkolnictwo rołnicze powin- 
bo, jak dotąd, pozostawać w Min. Rolnictwa. 

Pos. LECHNICKI (BB) twierdzi, że dysku 
sja dała ciekawy obraz sprzeczności między 
tem, co mówi opozycja z prawej i lewej stro- 
ny. Opozycja niejednolita politycznie okazu 
je się zupełnie nietwórczą gospodarczo. Wszy 
scy się skarżą, że budżet rolnictwa jest zbyt 
szczupły Jednocześnie opozycja twierdzi, że 
obciążenie podatkowe -jest za wielkie i żąda 
budżetu, nakładającego jak. najmniejsze cię: 
żary podatkowe Jest w tem zasadnicza sprze 
czność. Gdyby panowie z opozycji czuli się 
odpowiedzialni, dawaliby inną ocenę sytuacji 
niż obecnie. Mówca szczegółowo polemizuje. 
z tezami pos. Czetwertyńskiego z Kl. Nar., 

   

    

   udowadniając, że tezy o „sprowadzeniu-pienię 
dzy na wieś" mogłyby zachwiać stabilizację 
waluty. я 

Pos. DŁUGOSZ (BB) zwraca uwagę, że 
wskutek zastosowania przez rząd premij przy 
wywozie zboża, do kieszeni rolników wpły- 
neto 150 milj. zł. W ciężkiej sytuacji — pod- 
kreśla mówca — należy się skupić przy zrą- 

dzie i nie postępować tak, jak opozycja, która 
wzywa do niepłacenia podatków 

Po pośle Długoszu zebrał głos minister 
JANTA-POŁCZYŃSKI, który odpowiadał na 
zarzuty, postawione w czasie dyskusji. O- 
mawiejąc sprawę samowystarczalnošci gos- 
podarezej, mówea podnosi, że nadwyżka 

rtu rołniczego nad importem wynosi 
1 miljard zł. i dotyczy. najważniejszych pro- 
duktów zhożowych, hodowianych, cukru i 

drobnicy. 
Niema różniey zdań eo do tego, że opła- 

eolność rolnictwa jest konieezna dla całego 
kraju. Do tej opłacalności można iść drogą 
podnoszenia cen płodów rolnych, tub też 

drogą obniżenia kosztów produkcji. Musimy 
zdać sobie sprawę, że eo do dalszej zwyżki 
cen już przewidujemy kres tej drodze. Po- 
nad % zł. za żyto ceny podnieść nie hędzie 
można, natomiast będzie można iść na 
zmniejszenie kosztów produkcji. Nie pro- 
dukujemy tak tanio, jak niektórzy przypusz 
czają. U nas na 100 ha zatrudnia się 70 par 
rąk, tymezasem gdy w Innych krajach za- 
trudnia się 7. Duże osiągnąć można przez 

zbliżenie een produktów rolnych i przemy- 
słowych. 

Megę ujawnić rąbek tajemniey i odezy- 
tam nagłówki: 1) ustawa e odroczeniu i roz- 
łożeniu spłaty zaległości podatkowych pań- 
stwowyeh i niektórych komunalnych, 2) u- 
stawa o przejęciu egzekucyj administracyj- 
nych przez władze skarbowe, obejmujące 
świadezenia publicznego prawa w zakresie 
administracji państwowej, komunalnej i u- 
hezpieczeń społecznych, 3) ustawa o ulgach 
w egzekucji sądowej przeciwko gospodar- 
stwom rolnym, łącznie ze wstrzymaniem eg- 
zekuejł nieruchomości do jednego roku, 4) 

ustawa o wprowadzeniu przepisów o naj- 
niższej cenie licytacyjnej. Sądzę, że ustawy 
dadzą ulgę, choć nie rozwiążą zagadnienia, 
bo muszę powiedzieć, że nie mogę oświad- 
czyć, co będzie. Panowie z opozycji wobec 
kryzysu zachowują się tak, jak widzowie na 
sportowem widowisku przyglądają się i mó. 
wią: „Dadzą sebie radę, czy nie dadzą”; 
wet czasem z radością cieszą się: „Nie do- 
staną pieniędzy, zobaczycie — będą leżeć*. 
My wałczyliśmy o naszą i waszą egzystencję 
i kiedy my będzienty leżełi, to £ wy będzie- 

cie. 

    

Następnie przystąpiono do budżetu Min. 
Ref. Roln. Lt 

Zabrał głos sprawozdawca budżetu Mi- 
nisterstwa Refotm Rolnych pos. SANOJCA 
(BB) który w dłuższem przemówieniu podał 
historję przeprowadzenia reformy ' rolnej w 
okresie przedmajowymi. 

Referent nie wnosi żadnych poprawek 
oszczędnościowych do budżetu, prosi tylko, 
by minister zaopiekował się tymi którzy u 
zyskali ongiś ziemię z parcelacji i wobec 
późniejszego szacunku stali się niemal ban- 
krutami — aby im rozłożył spłaty w spo- 
sób wykonalny. Prosi dalej o reorganizację 
kredytów rolnych, o zajęcie się kwestją eks- 
portu i obniżenia taryfy kolejowej dla pro- 
duktórw rolnych, E 

W! dyskusji zabierali głos posłowie Ma- 
ksymiljan MALINOWSKI -(Str. Lud.) i NO- 
WICKI (PPS), zapowiadając . głosowanie 
przeciw budżetowi oraz pos. CUKUR (Ukr.). 

Z Komisyj Sejmowych 
Ustawa o zgromadzeniach w kKo- 

misji administracyjnej. 
WARSZAWA. 9. II. (Pati. Sejmowa ko- 

misja administracyjna pod przewodnictwem 
wicemarszałka POLAKIEWICZA przystąpiła 
na wtorkowem pósiedzeniu do: dalszej dys- 
kusji ogólnej nad rządowym projektem usta 
wy o zgromadzeniach. Pos. Wierczak (Kl. 

Nar.) apelował do rządu i. większości, aby 
wycofać projekt i pozostać przy istniejącym 
stanie prawnym, o ile większość nie zgo- 
dzi się na dokónanie gruntownych” zmian. 
Pos. Wrona (Str. Lud.), który był referentem 
wniosku Stron. Lud. o zgromadzeniach w 
komisji konstytucyjnej, rożpoczął swe prze- 
mówienie od wyłuszczenia ogólnych zasad, 
jednak wywodów swych nie dokończył z 
powodu zasłabnięcia. Pos. Markiewicz (BB) 
polemizował ze stanowiskiem mówców opo- 
zycyjnych i wskazywał na liberalny cha- 
rakter projektu. 

Dyrektor departamentu WEISSBRÓD ze 
względu na podniesione zarzuty niezgódnoś. 
ci projektu z konstytucją, a w szczególnoś- 

i 3; 100, 104 i. 108, dał wyczerpu- 
jące wy. a, wykazując, że zarzuty te 
pozbawione są podstaw. | Ь 

Dyskusja nad projektem ustawy 
o ustroju szkolnictwa. 

WARSZAWA. 9. II. (Pat). Sejmowa ko- 

misja oświatowa prowadziła na wtorkowem 
posiedzeniu debatę: szczegółową nad rządo- 

wym projektem ustawy 0 ustroju szkolnict- 

wa. Załatwiono ogółem 11 artykułów pro- 

jektu, poczem przyjęto poprawki refereńta, 

które dotyczyły nomenklatury . szkół, rygo- 

rów w stosunku do uchyłających się od о- 

bowiązku szkolnego, tudzież sprawy przy: 
sposobienia * młodzieży szkół powszechnych, 
nietyłko w zakresie przysposobienia jej pod 
względem społeczno-óbywatelskim i gospo- 
darczym, ale i w zakresie wykształcenia: i 
wychowania ogólnego. Posłowie SOMMER- 
STEIN i 'WEŁYKANOWICZ zgłosili szereg 
poprawek, dotyczących spraw narodowościo- 
wych. Zgłoszone poprawki upadły. Wyjaś- 
nień po dyskusji udzielał wiceminister PIE- 
RACKI. 

Na tem posiedzenie zakończono. 

  

          

Przedstawicele Legionu Młodych 
'u Marszałka Piłsudskiego. 

Dnia 8 b. m. o godz. 16 Pan Mar- 
szałek Piłsudski przyjął na półgodzin- 
nej audjencji komendanta  Legjonu 
Młodych Okręgu Wileńskiego Kazi- 
mierza Bielińskiego i zastępcę komen 
danta Stefana Jędrychowskiego. Pod- 
€zas rozmowy Marszałek żywo inte- 
resował się ideologją i pracą społecz- 

Te i tym podobne myśli krążył 
w głowie jego, gdy co wieczór szedł 
na dłuższą przechadzkę do Horodzi- 
łowskiego lasu. Chodził wieczorami, 
gdyż wstydził się swego ubioru, swej 
nieogołonej twarzy, swego  upośle- 
dzenia... : 

Tego wieczora, był bardziej, niż 
kiedyindziej zdenerwowany. Myśli 
kłębiły się w głowie niby te zaspy 
Śnieżne, niosione z pól potężnym hu- 
raganem,. Napółprzytomny, nieczuły 
brnął dalej tam gdzie go tyłko oczy 
niosły. A śnieżyca wzmagała się coraz 
bardziej, wiatr smagał prosto w twarz 
przejmując chłodem głodne, zziębnię 

te ciało do kości... 

W tym dniu powiadomiono go, że 
może otrzymać w mtagistracia zajęcie, 
narazie na przeciąg 2 miesięcy. Wpra 
wdzie, szablonowej tej pracy nie mo: 
żna było porównać z czynnościami. 
jakie wykonywał przed zwolnieniem, 
a i wynagrodzenie stanowiło zaled- 
wie kilkadziesiąt złotych. Ale jest to 
przecież coś, z czego można się utrzy 
mać. Wpada z tą nowiną do domu... 
aż tu, jak grom z jasnego nieba, spa- 

da nań wiadomość, że jego przyjaciei 
został zwolniony... Rodzina jest 
wprost nieprzytomna od płaczu...., a 
dzieci, widząc rozpacz rodziców rów- 
nież krzyczą wniebogłosy. Zgroza 
przejmuje p. Tadeusza. Nie wahając 
się ani chwili podchodzi do stroska- 

ną Legjonu Młodych. Pazatem Pan 
Marszałek poruszył kwestję życia a- 
kademickicgo młodzieży wileńskiej 
a szezególniej interesował się praca- 
mi samopomecowemi Wileńskiej Br. 
Pomocy i projektowaną wystawą Sa- 
MopomocowĄ. 

nego przyjaciela i proponuje mu swo- 
ja posadę. Lecz tamten, wzruszony 
tą propozycją — odrzuca ją. W tym- 
że czasie, właściciel domu, widząc ca 
się stało, w obawie o komorne, brutal 
nie domaga się opuszczenia mieszka- 

nia. 

Tego było za wiele dła wrażliwej 
duszy p. Tadeusza. Chwyta kapelusz 

i wybiega z domu... Idzie w stronę 
lasu, drogą, którędy eodzień wieczo- 
rami chadzał. Dopadł lasu... Brnie 
dalej, dalej wgłąb... Wtem słyszy 
strzał, ktoś poluje w lesie. Oprzytoni 
niał. Do głowy strzeliła straszna 

„ A może tak skończyć naresz- 

.. Lecz w jaki sposób... O, żeby 

mieć teraz rewolwer... Dzisiaj to nie- 

możliwe... lecz jutro... jutro to się 

stanie... 

Rewolwer pożyczy... lub nawet n- 
kradnie, a posadę w magistracie obej- 
mie przyjaciel. 

Decyzja zapadła stanowcza 
wnet się uspokoił. Rozejrzał się. W 

lesie było ciemno, tylko wiatr huczał 
pomiędzy drzewami, uginając je do 
ziemi... Naraz poczuł, że jest zmęczo- 
ny, usiadł więc na pniu i gorzko гох- 
myślał. Tak, to już ostatni dzień... 
nie, ostatnia noc... Jak marne jest ży- 
cie... Ale, czy nie zależy jego bieg od 

samego człowieka”... Nie. Bo gdyby 

od niego zależało, to napewnoby 
świat inaczej wyglądał. Czyż bowiera 
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Pogorzelska, Dymsza, 
Krukowski, Walter. 

   
Z dnia na dzień. 

TO WYMOWNE! 

Prawie jednocześnie J. 5. na la- 
mach „Robotnika i Boy-Żeleński w 
„Wiadomościach Literackich“ poda- 
li liczne wyjątki z „dzieła* o. redem- 

ptorysty Pirożyńskiego pod tyt.: „Po- 
radnik dla czytających książki*. W 
swoim elaboracie czcigodny Ojciec 
zajął się raczej kwestją „czego czytać 
nie należy*, odsądzając od czcili wia- 
ry cały szereg lumiinarzy myśli i pió- 
na, 

  

Żeromski w jego pojęciu. 
nął „odegrać rolę nauczyciela naro- 
du, do którego nie dorósł”, jego „Prze 
dwiośnie* -- „ohydny paszkwil na Poł 
skę... stronnicze apoteozowanie wacr- 
stwy wyrobniczej i żydów*; „Czarne 
Skrzydła*  Kadena  Bandrowskiega 
„są propagandą : komunizmu”; Ko- 
nopnicka pisze często bliźniercze wier 
sze; Nałkowska „nie ma szlachetnycfe 

ideałów; „Eros na Olimpie“ Paran- 
dowskiego Jana — „opowiadania rze- 
komo mitologiczne, a naprawdę por 
nograficzne*;. Przybyszewski Stanis- 
ław „jest najniezdrowszym z niezdra 
wych pisarzy“ i t. d. i t. d. — litanja 
bardzo długa. 

Nie znamy „niestety* dzieła o. re- 
demptorysty w oryginale, widocznie 
jednak „pominął* on najcelniejsze ut 
wory literatury światowej, skoro w 
„Dzienniku Wileńskim* znajdujemy 
niejako uzupełnienie tej pożal się Ba- 
že, „krytyki“. 

prag- 
  

  

Oto przy okazji napaści na „Stei““, 
a raczej na jego redaktora, za to, że 
nie ma on „szczęścia podzielać „prze 
konań* panów z „obozu narodowe- 
go“, niejaki p. K. L. w artykule p. t. 
„Baczność, Rodzice! Walka o mło- 
dżież** pisze o książkach zalecanych 
prze „Ster“. ' 

" Conrad Józef... -—— Nie przyznawajmy się 
do Conrada, Konradowego niema w nim nic, 
oprócz imienia. Bóg jest zupełnie wyelimi- 
nowany z twórczości Conrada  ...Zresztą z 
Conradem nie jest jeszcze najgorzej: dał om 
niektóre piękne nowełe 

To „niektóre — bajeczne! 

Galsworthy, Tomasz Hardy, Piotr 
Benoit, Pontoppidan, Loti, Anatoł 
France „którego wszak wszystkie 
dzieła są na indeksie", powinni być 
słanowczo, według autora, wyruga- 
wani z lektury. : 

Inny z połecanych autorów Hamsum Knut 
— pełen dziwactw, zajmuje się chorobliwe- 
mi stanami duszy. Jego „Kobiety u studni" i 
ich potki nabrzmiałe są zmysłowością... 

2 poleconego, Manna Tomasza należałoby 
przynajmniej usunąć „Niebieskiego ptaka* — 
brutalną opowieść o młodzieńcu, którego ro- 
dzice źle wychowali... 

A już absolutnie nie można polecać mła- 
dzieży polskiej Tołstoja... 

No i korona bluźnierstwa intelek- 
tualnego: 

-Polecony jest Romain Rołland. Nie uznaje 
od żadnych praw etvcznych... — „Dusza za- 
czarowana“ — niesmaczna i błuźniercza try- 
logja... : 

Oto świadectwo umysłowości niek- 
tórych sfer z „obozu narodowego". 
„Tej książki czytać nie wolno. Tu nie 
ma nic z gloryfikacji katolickiego du- 
chowienstwa“. Reakcja. Czarna, cha- 
sydystyczna reakcja! 

a       
   

     

  

CHROŃCIE WASZE OCZY 
WASZ NAJCENNIEJSZY SKARB, 

11OSUEN faROWK 
PHILIPS ARGENTA   

  

mało jest takich, którzy mimo żełaz- 
nej woli i hartu nie osiągają szczęś- 
cia?... Szczęściel.. A cóż to jest szczę- 

ście?... Chimera, ułuda... 
Myśli suną jedne po drugich co- 

raz szybciej i szybciej. Obrazy zmie- 
niają się jedne po drugich, przyno- 

sząc coraz nowe wspomnienia. Daw- 
ne zapomniane twarze stają przed 0- 
czami. Och ludzie, łudzie. 

Wtem staje przed nim ta, ukocha- 
na, cudna, rozkoszna, obiecująca .. 
Wola go... pragnie jak niegdyś jego 
pieszczot, pocałunków... Jak cudnie, 
jak rozkosznie to było... Widzi ją i sie 
bie, jak niegdyś... wesołych, roześmia 
nych, pełnych życia... Podchodzi da 
niego w powłóczystej białej szacie... 
muska go swemi kędziorami, pieści... 
Jakże mu błogo... jak przyjemnie... 

Nagle znika. Nie widzi już jej... Uno- 
szą go jakieś niewidzialne duchy. . 
coraz wyżej i wyżej... Jak ślicznie jest 
tu, jak spokojnie... nie się nie czuje... 
niczego już się nie pragnie. i... niko- 
mu już nie zawadza... 

Nazajutrz w południe, gajowy tych 
lasów znalazł zmarznięte zwłoki mę- 
żczyzny w jesionce, w filcowym ka- 
peluszu i w dziurawych butach. 

Były to zwłoki p. Tadeusza, jedne- 
go z tych nieszczęśliwych, pokrzyw= 
dzonych przez los i ludzi. 

        

Kazimierz Iwanowski. 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU. 
Zamarzł w drodze 

Pierwsza ofiara 20 stopnicwego mrozu. 
©statnie siłne mwozy dały się już dobrze 

we znaki W ciągu dunia ubiegłego do pogo- 
łowia ratunkowego zgłosiło słę kilkanaście 
wsób z odmarzniętemi uszami, którym udzi 
tono pierwszej pomcey i porady iekarskiej. 
Silny raróz ubiegłej nety pociągnął również 
za sobą ofiarę ludzką. 

Późne wieczorem wyjechał z Wilna fur- 
manką 73-łeini haudlarg z Nowych Trok 

   

  

Hirsz Aronowiez. W; drodze starzec dał się 
opanować drzemee, która zamieniła się w 

sen wiekuisty. Wierne zwierzę przyciągnęło 
sanie wraz ze zwłokami zmarłego do domu. 
Narazie powstało przypuszczenie, że padł 
en ofiarą mordu rabuńkowego, jednak о- 
głędziny lekarskie stwierdziły, że Aronowiez 
zmarł. (e) 

W przystępie szału 
usiłowseżł zamordować sekwestratora. 

  

   

  

a у zuleg- 
łości podatkowe mic wwi wsi Lidkuny 
s$m. janowskiej Bołesi i Labnisowi do- 
stał en aiaku szału, ped wpływem którego 
zn'szczył stkie r. wy, a następnie je 

podpalił. i tsktownemu obejściu się 

W. ezasie zajmo 

  

      

sekwestratora nie doszło do krwawego star- 
cia, ż wzburzony Łab porwał siekie- 
rę, którą usiłował ugodzić urzędnika, ten 
jednak zdołał w czas uchylić się i opuścić 
mieszkanie szaleńca. Rzeczy Łabnisowi za- 
brano dopiero dnia następnego. (ej 

     

Napad wilków na kupców. 
W ubiegłą niedzielę na jadących kupców 

hama Kapłana i Zajdsznura Abela mię- 
Rakowem a Iwieńcem nzpadło w l 
wdików. Podczas pościgu za uciek. 
jeden z wilków skoczył na sanie 
się na Kapłana, ten jednak laską u- 

alerzył go po głowie, zaś jego towarzysz wpa 

    

        

   

kował mu w bok uóż, dzięki czemu napad- 
nieęci uniknęli niechybnej Śmierei. 

Zaznaczyć naicży, iż Kapłan po przyjeź 
dzie do Iwieńca poł: się do łóżka i cięż- 
ko zachorował, gdyż wskutek przestrachu 
edebrało mu mowę. 

   
    

Aresztowanie niesumiennego 
inkasenta. 

W fabryce przetworów mięsnych Hryn- 
*ewicza w Kozłowszczyźnie pracował od 2 

   

    

lat jako inkasent Michał Kubniak. Przed 
miesiącem wyjechał on na Wileńszczyznę, 
aby jak zwykle inkasować naležnošei fir- 

  

my i zdebyć nowe zamówienia. 
Pe powrocie do Kozłowszezyzny Kubniak 

oświadczył. Hryncewiczowi, iż wobec cięż- 

kiego kryzysu nie nie zdołał zainkasować, 
Ale później okazało się, że Kubniak zain- 
kasował 4800 zł. i pieniądze te przehułał w 
Wilnie i w Warszawie dokąd specjalnie się 
udał Kubniak zorjentowawszy , iż szef 
wie o jego sprawkach usiłował zbiec, tecz 
wczoraj został aresztowany pod Iwieńeem. 

(e) 

  

Druja. 
Tradyeyjne choinki. Wieczornica 

w. gimnazjum. 

a było w Drui ruchli- 
Były kółka amatorskie, które dawały 

przedstawienia była czynniejsza „Macierz 
Szkolna“, ruchliwszy był i „Strzełec”, а1е о- 

  

Poprzednie 
    

   

becnie żadna z tych organizacyj nie daje o 
   

    

sobie znaku Pocjeszającym ' jedynie 
„jest fak ze drużyny harcerskie są 
«czynne tak przy szkołe powszechnej jak i 

  

przy gimnazjum, one to ożywiają swojemi 
występami i pomi- 
“mo trosk Ž wych które każdego cisną 

  

zdają się mówić: nic to,, „uśmiechnij się”. 

Oto w dniu 16 ub. m. żeńska:i męska dru 
=żyny harcerskie przy szkołe powsz. urządzi- 
ły chojnkę połączoną z herbatką. Bardzo 
mile i godnie spędzono wieczór; zwłaszcza 
gdy drużyny wystąpiły z krótkiemi pokaza* 
*mi — uśmiechnęły się twarze obecnych. 

Następnego dnia odbyła się choinka mło- 
<dzieży w gimnazjum z dość urozmaiconym 
Эргодгатет, bo chór śpiewał -kolendy, był 
krótki odczyt jak powstały choinki, była de- 
*klamacja okolicznościowa utworu jednego z 
uczniów i t. p. a pod koniec ks. dyrektor 
"Gikoto w pięknej opowieści o śnie zapo- 
wiedziął rozdanie podarków „od św. Mikoła 
ja", które uczniowie dostawali przez loso- 
wanie. Niespodzianka ta najbardziej ucie- 
szyła | rozweseliła młodzież. 

Najciekawszem jdnak zdarzeniem ostat 
mich tygodni w Drui była „Wieczornica” u- 
Tządzona staraniem Opieki Rodzicielskiej 
przy gimnazjum. Progrium Wjeczornicy о- 
prócz krótkiego przemówienia prezesa O. P. 
wypełniły popisy uczniów przyczem znowu 
marcerze i harcerki wzięli najczynniejszy 
sudział, 

Po przemówieniu prezesa O. R. wygłosił 
„bardzo interesujący odczyt p. prof. Woja- 
kiewicz p. t. „Budowa: wszechświata”. Na- 

„stępnie chór wykonał dwie piękne pieśni do 
brze opracowane, a jeden z uczniów dekla- 
"mował „Odę do młodości”. Duet znanej pio- 
<snki „Za Niemen het precz* wyszedł wspa- 
niale i ogółnie się podobał. Budowanie pira- 
mid przez dziesięciu uczniów w strojach 

_. Simnastycznych pod kierow. p. prof. Zajca 

      

    

Wzbudziło ogółny podziw, to też wynagrodzo - 
"o popis burzą oklasków. Podobała się tak. 
e muzyka zespołu skrzypcowo-mandolino- 
Wego i podobać się będzie, jeszcze bardziej 

sady ten świeżo utworzony zespół będzie się 
starał udoskonalić, bo muzyka jest piękną 
Sztuką i nadaje się do każdej okoliczności. 

Wesołą część programu 
%azy barcerskie „Obóz cygańs, 

     

  

* ze śpiewa- 
mi tańcami, chocjaż był krótkiem obrazkiem 
zrobił na widzach bardzo miłe wra 
Udatny był i podobał się także Śpie 
Tzełka leśnego", a humoreska „Pociąg Dru- 
-BeWoropajewo" wywołał serdeczny Śmiech 
a sali. 

„ Spodziewač się należy, iż O R. 
šimnazjum nie poprzestanie na tej j 
*mprezie, która ogólnie się podobała. 

B. Е. Z. 

     

   

Postawy. 
MIU. Walny Zjazd członków Ognisk 
Związku Nauczycielstwa Polskiego. 

W dniach 23 i 24 stycznia 1932 r. obra- 
<łował w postawach VIII. Doroczny Walny 
Zjazd członków Ognisk Związku Nauczyciel 
stwa Polskiego, pow. postawskiego, na który 
Przybyło przeszło 150 nauczycieli(lek) z ca. 
łego powiatu na ogólną liczbę 132 członków 
*wiązku. 

W Zjeździe wzięli udział jako goścsie, re- 
Prezentanci władz państwowych, samorządo- 
„WYch, szkolnych, wojskowych i przedstawi- 
Ciele organizacyj społecznych pp. starosta 
„Niedźwiecki W., inspektor szyołny Balun M, 
dowódca garnizonu i komendant P. K. U. 
Mir. Kamiński E., inspektor samorządu gmin 
"ego Januszkiewicz Ł., prezes Federacji P 
Žw. O, O. i Zarządu Pow. Zw. Strzeleckiego 

 Frotassewicz K., vice-starosta, Komendant 
- W. i W. F. por. Karszniewicz J., prezes 

Polskiej Macierzy Szkolnej i Banku Ludowe- 
"80 — Kęstowicz J., pow. komendant P. P. 
Bartoszewicz B., prezes Zw. Podoficerów Re- 

WY — Wąsowicz, prezeska „Rodziny po- 
„yjnej* — J. Bartoszewiczowa, przedstawi- 

ka Kół Gospodyń Wiejskich — Jarosze- 
Wiczowa, pow. komendant Zw. Strzeleckiego 

Wdowiak B i wiele innych przedstawicie- 
P organizacyj i instytucyj z któremi Z. Naucz. 
©lsk. współpracuje. Na zjeździe był rów- 

ież Prezes Okr. Wileńsk. Związku Naucz. 
Olsk. poseł Stanisław Dobosz, oraz przedsta 

wiciele Oddziałów Powiatowych sąsiednich 
> iatów P. p. Maciejewski z Głębokiego i 
„.dlciak ze Si, W pierwszym dniu 
Jazdu zostały wygłoszone dwa referaty: „Szkolnictwo połskie w dobie obecnej* — 

_trerował poseł Dobosz, omawiając szcze 

tólowo wszstkie zamierzenia i troski rządu 
: dobro szkołnictwa, oraz nowy projekt u: 

zk o ustroju szkolnictwa, „Obecna sytuacj 
Ter Olnictwa na terenie pow postawskiego” — 

*rowal p, Balcerak przedstawiając zebra- 

  

   

  

   

nym faktyczny stan i warunki, w jakich nau- 
czycielstwo pracuje, ilustrując swój referat 
wyczerpującemi danemi cyfrowemi. 

Referaty zobrazowały stan szkolnictwa na 
terenie powiatu  postawskiego,    

  

   

nadmierne przeciążenie nauczycielstwa 

    
ścią dzieci, gdy rzadkie są wypadki, że 
na jednego nauczyciela w szkole jednoklaso- 
wej wypada: 120 dzieci, z których część 

nieprzyjęta z braku odpowiedniego pomie- 
Szczenia Brak sił nauczycielskich powoduje, 
że nie wszystkie miejscowości mogą być, ob- 
jęte siecią szkolną, bo przy maksymalnem 
obciążeniu 60 dzieci na nauczyciela winno 
być 244 elatów nauczycielskich a jest zaled- 
wie 216. ? 

Realizacja budżetów szkolnych i wypła 
canie dodatku mieszkaniowego, tej wiecznej 
kości nieporozumienia między samorządami 
gminnemi a-nauczycielstwem jest naogół do- 
brze uskuleczniana, dzięki  troskliwości 5 
szkolnictwo p. starosty Niedźwieckiego i in- 
spektora samorządowego p. Januszkiewicza, 
którzy ciężką sytuację finansową samorzą- 
dów gminnych starają się pogodzić z potrze- 
bami szkoinietwa 

   
   

      

W pierwszym dniu Zjazdu zostały wy 
ne depesze do Pana Prezydenta, Marszałk: 
J. Piłsudskiego, Min. W. R. i O. P. Jędrzeje- 
wieza, Kuratora  Szelągowskiego i Prezesa 
Związku senatora Nowaka. 

W popołudniowych obradach omawiano 
sprawy organizacyjne oraz dokonane wybo- 
rów nowych władz Związku. Prezesem zo- 
stał wybrany ponownie p. Bałcerak na człon. 
ków- Prezydjum Oddziału Pow. p. p. polit 
Marjan, Klancewicz Anatol, Lipiec Wojciech 
oraz 12 osób z powiatu. 

Praca oświatowa pozaszkolna jest  nieo- 
mal całkowiecie prowadzona -przez nauczy- 
cielstwo zgrupowane w Związku. W. roku 
sprawozdawczym wygłoszono przeszło 600 
odczytów, urządzono około 300 przedstawień 
n wiele innych form pracy oświatowej pro- 
wadziło nauczyciełstwo mimo specjalnie trud 
nych warunków 'lokanych, w jakich: znajduje 
się powiat postawski. 
sługuje liczny udział nauczycielstwa w pra- 
cy organizacyj społecznych, jak w Zw. Strze 
leckim, który jest dominującą organizacją 
młodzieżową w powiecie, Kołach Młodzieży 
Wiejskiej i wiełu innych. 

Wiieczorem odbyła się zabawa towarzyska 
w sali Domu Ludowego, która zbliżyła i na- 
wiązała nowe nici łączności i spóistości w tej 
wielkiej rodzinie nauczyciełsi 

W” drugim dniu obrad omówił zarządze- 
nia władz szkolnych p. inspektor Balun a po 
uchwaleniu rezołucyj i wniosków wyniesio- 
nych przez Zjazd oraz spraw dotyczących 
dalszych prac Koleżeńskiej Kasy „Samopo- 
mocy*, która jest prowadzona przy Oddziale 
Powiatowym —- obrady zakończono. M. P. 

Plisa. 
„Werbeł domowy* z Zadoroża... 
Prawdziwą sensację wywołało w ńaszem 

małem miasteczku przybycie „trupy arty- 

stów z operetką*. Cały dzień rozprawiano 
na ten temat, ciekawość swoją pozostawia- 
jąc na wieczór. Operetka... i to z Zadoroża, 
a to ciekawe! Pewnie to p. P. organizuje tę 
imprezę? No zobaczymy, co to będzie za 
operetka".. dały się słyszeć pytania spokoj- 
nych mieszkańców miasteczka. 

Gdy zmrok zapadł, na scenie tutejszej cie. 
kawe oczy publiczności ujrzały krakowia- 
ków u ludowych strojach (sprowadzonych 
aż z Głębokiego), a wreszcie usłyszano przy 
akompanjamencie orkiestry strunnej cały 
szereg pjeśni solowych i duety pełne wer- 
wy i życia, pełne miłości i tęsknoty Janka 
flisaka za Basią. 

Najlepiej odegrane zostały role Bąbaliny 
i Piotra Bąbały — starego żołnierza. 

Z przyjemnością patrzano na „artystów 
kresowych”, którzy całą swą duszą odtwa- 
rzali role krakowiaków i na tych, którzy w 
ten sposób przynieśli nam urozmaicenie, bo 

   

  

    

    

  

Nu podkreślenie za- 

dość było już starych i nieaktualnych sztu- 
czek, jak „Żyd w beczce" i t. p. ь : 

Pomimo wielu uster amatorzy odegrali 
sztuczkę zupełnie dobrze, zachowując się na 
scenie spokojnie i wczuwając się w role 
odegrywane,  Miodz tutejsza powinna 

oich sąsjadów i poka- 
st na szarym końcu. 

w. 

    

  

       

   

  

Moiodeczno. 
Ogłoszenie. 

Na podstawie pkt. 2 $ 2 Rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 czerw 
ca 1924 roku Dz. U. R. P. Nr. 51 po. 
Włydzjał Powiatowy Sejmiku Mołodeck 
podaje do ogólnej wiadomości, że p 
preliminarza budżetu Mołodeckiego Po 
towego Związku Komunalnego na rok 1 
1938 został wyłożony na prz jedu 
tygodnia poczynając od dnia 10 lutego 
roku w lokalu Wydziału Powiatowego pokój 

    

   

    

    

Nr. 52 celem przeglądania i wnoszenia za- 
rzutów i spostrzeżeń przez zainteresowanych. 

E. Stefanus 
Przewodniczący Wydz. Pow. 

Starosta Powiatowy. 

Skutki ostatnich huraganów. 
Podczas ostatniej silnej burzy śnieżnej 

jaźwińskiej wicher zwalił komin 
we wsi Niesioły. Padający Komin przygniótł 
na śmierć Adama Wichrzyckiego, oraz zra- 
nił Anastazję -Jankiewiczową. 

ź pogranicza. 
Zlikwidowanie szajki przemytniczej. 

- Na pograniczu polsko-litewskiem w re- 
jonie Wieżajn organa KOP.  złikwidowały 
szajkę przemytnicza, która od dłuższego już 
czasu  przemycała poborowych i różnych 
przestępców do Litwy. Aresztowano 6 esób. 
Na czele szajki stał niejaki J. Mincier z Woł 
kowyskiego. 

    

      

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

w Rowogródku przy ui. 3-go Maia, tel. 94. 

Miejski 
Kino - Teatr Dźwięk. 

w Nowogródku 

Qd dnia 2-go lutego NA OTWARCIE dźwiękowego kina 

KOBIETA NA MARSIE 
Wspaniały film dźwiękowo-śpiewny oraz nadprogram śpiewny 
  

  

  

Lida. 
Komisarz Kasy Chorych. 

Komisarzem Okr. Kasy Chorych 
w Lidzie mianowany został p. Soko- 
łowski Leon, b. dyrektor Wileńskiej 
Kasy Chorych. (Pat). 

Słonim. 
Z pracy Rady Pow. B. B. 

Dający się we znaki sferom inteligencji 
m. Słonima i powiatu brak organizacji, w 
której skupiałyby siły intelektualne dla 
wymiany myśli, dla ćwiczenia się w sztuce 
literackiej, nasunął Radzie Powiatowej B.B. 
W.R. w Słonimie reflek iż taką właśnie 
instytucję należy otworzyć 

Postanowiono przeto zwołać na dzień 14 
lutego b.r. zebranie organizacyjne t. zw. o- 

   
     

  

  

   

LIDA, Suwalska 58, tel. 90 (obok kino teatru Nirwana) 
Poleca: jedwabie, wełny, korty, sukna, płótna, 

oraz futra i okrycia damskie i męskie. 

  

       
S-ka 

8730 

środka literackiego. 'Na_ zebranie to przy- 
będzie Nowogródka delegat Sekretarjatu 
Wojewódzkiego p. Romuald Kawalec — pu- 
blicysta i literat. 

    

Wszystkie osoby pragnącew ziąć ud 
w organizowaniu ogniska pracy literackiej i 
interesujące się tem środowiskiem, zechcą 
łaskawie zgłaszać swe przyby: na ze- 
branie organizacyjne, na ręce Sekretarza 
Rady Powiatowej BB wSłonimie Henr: 
Markowicza, poczem otrzyjnają odnośne 
proszenia. 

    

    

    

      

   

  

Dnia 14 !utego 1 
świetlicy „Strzelca 
czyt p. t. „Formy 

r. o godz. 19 30 w 
wygłoszony zostanie od- 
życia kulturalnego". 

     

  

   
* * 

Dnia 6 lutego rb. odbyło się wspólne ze- 
branie Zarządu Pow. i Oddziału Słonim- 
skiego Zw. Strzeleckiego. Między inemi na 
porządku dziennym omówiono kwestję za- 
trudnienia bezrobotnych strzelców. 

   

SBEREWKE DIAKIRO ONET PRO WEGOROWY ERAT 

Preca zbiorowa 0 J. E.ks, bisk. 
Shdysław' s Bandurskim. 

Sekcja prasowo-propagandowa Ko 
mitetu 25-ciolecia Sakry Biskupiej J. 
E. Ks. Dr. Bandurskiego przystąpiła 
ostatnio do zorganizowania Komitetu 
Redakcyjnego książki zbiorowej o ks. 
biskupie Bandurskim. 

Na posiedzeniu sekcji odbytem w 
sobotę dnia 6 b. m. w Wilnie pod 
przewodnictwem red. Bolesława Wita 
Święcickiego ustalono, iż ta musi. obo- 
wiązkowo ukazać się z druku jeszcze 
w roku bieżącym jako roku jubileu- 
szowym Wielkiego Pasterza Patrjoty. 

Książka ma mieć format albumowy 
i objąć tekstem pracę szeregu auto- 
rów którzy wyrażą na to swą zgodę. 
Tekst ma być bogato ilustrowany. Na 
temże posiedzeniu ustalono w ogólnym 
zarysie tytuły prac mających: wejść 
do książki. Skład Komitetu Redakcyj- 
nego oraz tytuły prac ogłoszone zosta 
ną w końcu bieżącego miesiąca, to jest 
po otrzymaniu definitywnych odpowie 
dzi od wybranych do Komitetu Redak 
cyjnego Książki autorów. 

  

Przy okazji nadmieniamy, iż sek- 
cja uchwaliła zwrócić się z prośbą do 
Wojskowego Instytutu Wydawniczego 
w Warszawie o wydanie powyższego 
dzieła, mającego nosić charakter aktu 
hołdowniczego świata pisarskiego w 
Połsce dla świetlanej postaci Jubilata. 

< Na wspomnianem posiedzeniu sekcji 
uchwalono ponadto opracować album 
wycinków wzmianek i artykułów dru- 
kowanych w prasie z okazji 25-cio le- 
cia Sakry Biskupiej Ks. Dr. Bandur- 
skiego. Pragnąc zrealizować tę uchwa 
łę sekcja prasowo-propagandowa Ko 
mitetu zwraca się tą drogą z gorącym 
apelem do wszystkich wyd. polskich 
w kraju i zagranicą, o łaskawe przes- 
łanie pod adresem Komitetu nr. gazet 
i czasopism w których zamieszczone 
zostały w ostatnich miesiącach arty- 
kuły wzmianki (i fotografje biskupa 
Bandurskiego), poświęcone jubilenszo- 
wi i osobie Jubilata. Numery czaso- 
pism należy wysyłać pod adresem 
przewodniczącego sekcji  prasowo- 

Gzy reumatyzm i podagra są uleczalne? 
Jak ogólnie wiadomem jest, reumatyzm, 

podagra i pokrewne cierpienia mają za przy 
czynę nagromadząnie się kwasu moczowego 

w organizmie ludzkim. Kwas moczowy zaś 

stanowią ostre jak igiełki drobne kryształy, 
które sadowiąc się w mięśniach, lub w in- 
nych częściach ciała, wywołują częstokroć 
już przy najmniejszym ruchu straszliwe bó- 
le. Szczególnie w stawach mogą te ostre 
kryształy wywołać niebezpieczne  zaburze- 
nia, czyniąc z chorego nieszczęśliwego kale- 

kę, który dręczony uporczywemi  bółami 
stopniowo traci władzę w. członkach. Rów- 
nież p. A. Hooflich, Łódź, Rokocińska 25, 
wiele przecierpieć musiał, zanim znalazł wła 
ściwą drogę do uzdrowienia. Pisze on nam 
m. in.: przed czterema laty miałem pierwszy 
napad reumatyzmu. Po gorących kąpielach 
poczułem początkowo pewną ulgę, lecz 
wkrótce bóle powróciły jeszcze w silniej. 
szym stopniu i odtąd stale mię i zupełnie 
zesztywniało, tak, że przy wchodzeniu na 

  

schody włóczyłem tę nogę. Gdy siedziałem 
pr pewien czas, nie mogłem powstać z 

i a. Wówczas to wyczytałem w gaze- 
tach, że pewien pan we Lwowie uleczył się 
skutecznie przy pomocy Togalu z tych do- 
legliwości. Również i mnie te tabletki tak 
wspaniale pomogły, że teraz chodzę jak 
dawniej i nie odczuwam żadnych bólów jak 
gdybym nigdy nie cierpiał na reumatyzm. 
Podobnie Świadczy wiele cierpiących, któ- 
rzy przyjmowali Togal przy reumatyzmie, 
podagrze, rwaniu w stawach, łamaniu w 
kościach, bólach nerwowych, i głowy, prze- 
ziębianiach i pokrewnych niedomaganiach. 
Nawet w chronicznych wypadkach osiągnie 
to przy pomocy Togalu pomyślne rezulta- 
ty, ponieważ lek ten zwalcza owe cierpie- 
nia. Nieszkodliwe dla serca, żołądka i in- 
nych organów. Jeśli ponadto lekarze Togal 
ordynują, to przecież każdy z zaufaniem za 
kupić go może. We wszystkich aptekach. 

* w. z. p. — 30 
    

propagandowej Komitetu Obchodu p. 
red. B. W. Święcickiego, Wilno, ulica 
Sierakowskiego 20 m. 12. 

Senator prof. Bronisław Ry- 
dzewski o projekcie reformy 

ustroju szkolnego. 
Prezydjum Klubu Społecznego po- 

wiadamia, iż na najbliższej ,,Czarnej 
Kawie*, mającej się odbyć w dniu 
10 b. m. w sali Kasyna Garnizonowe- 
go przy ul. Mickiewicza 13. senator 
prot. Bronisław Rydzewski wygłosi 
odczyt p. t. „Projekt Ustawy o Refor- 
mie Ustroju Szkolnego”, początek o 
godz. 18. Wejście za zaproszeniami 
2 zł., dła akademików 1 zł. Po odczy- 

cie, jak zwykle odbędzie się dyskusja. 

Z lzby Przem. - Handl. 
w Wilnie. 

Włączenie papierówki osikowej do 
ulgowej taryfy eksportowej. 

Przemysł drzewny województw wschod- 
nich oddawna już z niecierpliwością ocze- 
kuje obniżenia taryfy kolejowej dla ekspor- 
tu papierówki. Jak wiadomo jednocześnie z 
utworzeniem ogólnopolskiej organizacji ek- 
sportowej dla eksportu papierówki obniżo- 
na została o 15 proc. taryfa kolejowa dla 
przewozów eksportowych tego sortymentu. 
Ponieważ jednak początkowo działalnością 
organizacji eksportowej miała być objęta 
tylko papierówka świerkowa i jodłowa, prze- 
to w taryfie ulgowej, która wydana byla 
jako jeden ze środków ułatwiających orga- 
nizację eksportu, uwzględniona została tyłko 
papierówka tych dwóch gatunków. Gdy 
jednak następnie wyjaśniło się, iż organiza- 
cja eksportowa obejmie również papierów- 
kę osikową, to odpowiednie uzupełnienie ta- 
ryfy ulgowej natrafiło na trudności. 

W, sprawie tej Izba Przemysłowo-Handlo- 
wa w Wiilnie w porozumieniu z Komitetem 
Eksportowym Papierówki czyniła starania 
wobec odnośnych władz. , 

W. odpowiedzi na telegraficzne zapytanie 
Izba otrzymała w dniu 9 b.m . telegram od 
Ministerstwa Rolnictwa, że papierówka osi- 
kowa zostanie włączona do ulgowej taryty 
eksportowej od 15 lutego. 

CUKIERKI 
KANDYS 

Komunikat Bazaru Przemysłu 
Ludowego. 

Rozpoczęta jesienia zbiórka płócien sa- 
modziałowych lnianych rozszerza się stop- 
niowo na teren całego województwa wileń- 
skiego. Centralnym punktem jest Bazar Prze 
mysłu Ludowego w Wilnie 

* Punkty pomocnicze — Oszmiana, Smor- 
gonie, Mołodeczno, Ilja, Radoszkowicze, Wi- 
lejka, Głębokie, Postawy, Święciany. W: po- 
wiecie wileńsko-trockim zbiórkę płótna pro- 
wadzi pozostający pod protektoratem Pana 
Premjera Prystora Komitet Opieki nad wsią 
wileńską; — narazie punkty odbioru w 1ro- 
kach i Mickunach — w opracowaniu — Wor. 
niany, Szumsk, Podbrzezie i Soleczniki 

Wiieś coraz bardziej zdaje sobie sprawę, 
że dostaje za płótno ceny przedkryżysowe, 
że wyrób płótna jest najlepszą formą spie- 
niężenia lnu i wolnego czasu zimowego. — 
Zaofiarowanie płótna wzrasta, mimo że no- 
wy sezon tkania niedawno się rozpoczął. 
Spodziewać się należy, że w sezonie, t. zn. 
za trzy — cztery tygodnie napływ wrośnie 
b. znacznie. 

Wielka podaż towaru może wpłynąć na- 
wet na cenę. Lepiej pospieszyć z oddaniem 
płótna już teraz, kiedy cena płótna trzyma 
się jeszcze twardo. 

dla sportowców idealnel 
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Dochodzenie w sprawie Wulfina 
i Załkinda całkowicie ukończone 

Dwie odrębne sprawy. Za kilka dni akta sprawy Wulfina 
przesłane zostaną do Sądu Okręgowego. 

Śledztwo władz sądowych w spri:- 
wie Wulfina i Załkinda zostało w dn. 
wczorajszym całkowicie zakończone. 

Jak się dowiadujemy ze źródeł mia 
rodajnych sprawa Załkinda wyodrę- 
bniona została ze sprawy: Wułfina. 

Śledztwo w sprawie Wuifina z 
kończone zostało w-ubiegły piątek, na 
tomiast Śledztwo w sprawie Załkiada 
ukończone zostałe dopiero wczoraj. 

Akta obu spraw przekazane zosta- 
ły p. podprokuratorewi Janowiczowi 

  

któremu poręczono sitormułowanie ak 
tów oskarżenia. ; % 

Akt oskarženia przeciwko Wul::- 
nowi jest już opracowany i w dniach 
najbliższych przesłany. zostanie wraz 
z aktami sprawy do kaneeiarji Sąda 
Okręgowego w Wilnie. 

Wobec zupełnego ukończenia śle- 
dztwa należy przypuszczać, że rozpra- 
wy sądowe przeciwko Załkindowi i 
Wułlfinowi odbędą się w drugiej poło- 
wie marca r. b. е (e). 

    

Krwawa zabawa weselna na ul. Subocz. 
  Zamieszkały przy ul. Subocz 93 Jozef 

Czarnecki wydając wczoraj siostrę zamąż 
urządził buczną zabawę weselną, na którą 
zaprosił przyjaciói i orkiestrę. 

Podczas zabawy, między dobrze już pod- 
chmielonymi gošėmi, i muzykantami wynikla 
ostra sprzeczka, bowiem muzykanci, zajęci 
wódeczką i zakąskami, zupełnie zapomnieli 
© graniu. Wkrótee sprzeczka zamieniła się 

KRO 
Dziś: Scholastyki : 
Jutro: Objawienie N M P. 

   

    

  

Wschód słońca — g. 6 m.56       
| 

| 

> Zachód || 

Spostrzeżenia Zakładu Betozrcisgji U. 8. B. 

w Wilnie z dnia 9 H — 1952 reka. 

Ciśzieuie średnia w milimetrach: 63 

—ę. I6Gm.ll   

Tempsratura średnia  — 17° С. 

Ę uajwyższa: — 157 C 
. mzjkiższa: — 2 С. 

Ораё: 

Wiatr: półn.-wschodni. 

Tendeneja barometr. wzrost. : 

Uwagi: wiecz. ЧогоЪпу šnieg, 

URZĘDOWA. 
— Urzędowanie w dniu dzisiejszym. D. 

w pierwszym dniu Wiełkiego Postu (Popie 
lec) urzędowanie we wszystkich instytucjach 
państwowych i samorządowych odbywać się 
będzie przez cały dzień. Do godziny jednak 
12-ej personel biurowy zatrudniony będzie 
na dwie zmiany. 

MIEJSKA, 
— Umieszczenie umysłowo chorych na 

wsi. Szpitale miejskie przepełnione są umy- 
słowo-chorymi, w celu odciążenia szpitali z 
jednej strony, z drugiej zaś zastosowania 
szeroko praktykowanego obecnie systemu 
umieszczania chorych .pod opieką rodzin pry 
watnych na wsi, Magistrat m. Wilna zamie- 
rzą umieścić część umysłowo chorych w ma- 
jątku Januliszki, właściciel którego zgodził 
się na przyjęcie chorych pod własną opiekę. 

— W prz. roku przybędzie 3000 uczniów. 
Według prowizerycznych obliczeń władz 
miejskich w roku przyszłym liczba dzieci, 
obowiązanych do uczęszczania do szkół 
wzrośnie w porównaniu z b. rokiem o 3.000 
Powoduje to konieczność -poczynienia przy- 
gotowań i w tym celu Magistrat zamierza 
wynająć nowe lokałe dła szkół w mieście. 

LITERACKA. 
— Dziś Walne zebranie Związku Zaw. 

Literatów Polskich w Wilnie w siedzjbie 
Związku, ul. Ostrobramska 9, o godz. 18.00 
w drugim terminie o godz. 18.30. Zarząd 
wzywa wszystkich członków zwyczajnych do 
punktualnego przybycia. Na porządku dzien 
nymi sprawozdanie Zarządu za rok 1931-32. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— (Czwartek akademieki 11 b. m. nosi 

tytuł „Walka o małżeństwo”. Będzie to de- 
filada argumentów i poglądów obu walczą- 
cych obecnie o nową ustawę małżeńską obo- 
zów. Referent Kol. Wojtkiewicz reprezen- 
tuje stanowisko Komisji Kodyfikacyjnej i 
autora projektu ustawy Prof. Lutostańskie- 
go. Sądzimy, że w dyskusji nie zabraknie i 
przeciwnej strony. 

Ze względu na specjalną wagę zagadnienia 
dla młodzieży akademickiej spodziewana jest 
ożywiona wymiana zdań. Początek o godz. 
20-0j. 

Goście z poza terenu akademickiego mi- 
le widziani. 

GOSPODARCZA. 
— Izba Skarbowa podaje do ogółnej wia- 

domości, że z dniem 1 lutego 1932 r. pobiera- 
ne od płatników podatków na rzecz Skarbu 
Państwa koszty egzekucyjne przy  zwózce 
ruchomości obniżone zostały, jak następuje: 

1) gdy należność uiszczona została do 
rąk sekwestratora, przybyłego do płatnika, 
celem przewiezienia rzeczy  zasekwestrowa- 
nych na składnicę, pobiera sie jednorazowo 

3 zł. zamiast dotychczas pobieranych zł. 5. 

2) kwoty należności ze zwózkę obniża się 
jak następuje: 

Przy wartości szacunkowej rzeczy do 
100 zł. z 5 zł. na 3 zł.; do 300 zł. z 6 zł. 

na 4.50; do 600 zł. z 8 zł. na 5 zł.; do 1000 
zł. z 10 zł. na 6 zł.; ponad 1000 z 12 zł. na 

ZE 

3) koszty magazynowania zajętych ru- 
chomości obniża się z 2 proc. na 1 proc. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
— W Zrzeszeniu Młodzieży Rzemieślnj- 

czej. W' dniu 7-go lutego r. b. Sekcja Dra- 
matyczna Oddziału Zrzeszenia Młodzieży 
Rzemieślniczej im. Szymona Konarskiego w 
Wilnie, odegrała dramat historyczny p. t. 
„Posiew Wołnoścj', — z czasów zmagań na- 
rodu polskiego z jarzmem niewoli rosyjskiej. 

Zespół sekcji wywiązał się swego zada- 
nia z całą starannością, ku zadowoleniu li- 
cznej zebranej publiczności. Role więźniów: 
J. Miloty, Wi. Mroczyńskigo i matki J. Mre- 
czyńskiej zostały wykonane wspaniale. 

Dekorację celi więziennej w Cytadeli by- 
ły bardzo pomysłowe. 

Po przerwie 1 godzinnej, w której urzą- 
dzono zabawę towarzyską, odegrano farsę 
w jednym akcje p. t. „Miecz Damoklesa", 
sztuczkę arcywesołą. Najlepiej zagrana była 
rola Walka — terminatora. 

Należy podkreślić, że młodzież zgrupo- 
wana w szeregach Zrzeszenia Młodzieży 
Rzemieślniczej, pomimo ogromnych  trud- 
ności materjałnych nieposiada odpowiednich 
lokali na śwjetlice, bez których normalnie, 
pracy kulturalno-oświatowej kontynować nie 
można, w pracy samoksztalceniowej poko- 
nywa wszelkie trudności i w szybkiem tem- 
pie posuwa się naprzód. 

Obecny. 

   

      

   

w krwawą bójkę, podczas której mieszkanie 
zostało częściowo zdemołowane, W wyniku 

bójki kiłku osobników mocno poturbowano, 
zaś Czarnecki ugodzony kilkakrotnie nożem 
padł, brocząc krwią na podłogę. Zaalarmo- 
wana poiicja zawezwała na miejsce wypadku 
pogotowie ratunkowe, które przewiozło ran- 
nego de szpitała żydowskiego. Dwóch osob- 
ników zatrzymano. te) 

— Ogółne zebranie fryzjerów chrześcijan 
odbędzie się we czwartek dnia 11 łutego 1932 
r.o godzinie 8 wiecz. w lokalu przy ulicy 
Metropolitalnej 1 (II piętro). Omawiane *bę- 
dą poza sprawami organizacyjnemi sprawy: 
zawodowe oraz sprawa forsowanego przez 
Cech Fryzjerów w Wilnie projektu pracy 
w niedziele i święta. 

— Ogólne zebranie machaników, Shisarzy 
palaczy, i kowali chrześcijan odbędzie się 
w niedzielę dnia 14 b m. o godzinie 12 m. 

u Centrali Chrześcijańskich Zw. 
ych pr ulicy Metropolitalnej 1. 

Na porządku dnia: i) Utworzenie Sekcyj Za 
wodowych, 2) Sprawy zawodowe i wolne 
wnioski. 

— Walne Zgromadzenie Członków Chrze- 
ścijańskiego Związku Zawod. Szewców od- 
będzie się w poniedziałek dnia 15 b. m. o 
godz. 7 wiecz. punktualnie w saki przy ulicy 
Dominikańskiej 4. Omawiane będą sposoby 
akcji pomocy bezrobotnym szeweom, spra- 
wy zawodowe, wałka z zagranicznym obu- 
wiem, sprawy organizacyjne i wolne wnioski. 

ZEBRANIA I GDCZYTY. 
— Komunikat Związku Pań Domu. W dn. 

12 lutego rb. w lokalu gimnazjum im. J. Le- 
lewela przy ul. Mickiewicza odbędzie się o- 
gólne zebranie Związku Pań Domu, na któ- 
rem prof. Muszyński wygłosi odczyt ptk 
„Znaczenie pożywienia roślinnego dla zdro- 
wia“. 

Wstęp dla członkiń bezpłatny, goście za 
opłatą 50 gr. mile widziani. 

ZPD uprasza „Opieki 
jak najliczniejsze przybycie 

   

  

   
  

  

    

      

   

  

    

  

Rodziciełskie* o 

RÓŻNE. 
-— Stan zdrowotny i sanitarny w szko- 

łach powszechnych w Wilnie. Przeprowadzo- 
na w ubiegłym miesiącu inspekcja higjeni- 
cznio-lekarska w szkołach powszechnych na 
terenie m. Wilna dała następujące rezultaty: 
stwierdzono, że liczba dzieci brudnych wy- 
nosi 3184, zawszonych zaś 2964. W związ- 
ku z tem odprowadzono do kąpieli 6044 dzie- 

ci: : 
Z chorób zanotowano następujące: świerz- 

bę 20, inne choroby skórne 215, gruźlica 
płuc podejrzana 46, gruźlica płuc stwier- 
dzona 6, gruźlica gruczołów chłonnych 67, 
choroby nerwowe 2, choroby nosa 54, cho- 
roby uszu 40, jaglica 12, inne choroby oczu 
115, wady wzroku 75. 

2 pośród chorób zakaźnych zanotowano 
następujące: paratyfus 2, odra 177, świnka 
65, płonica 7, ospa wietrzna 6, grypa 4, 
koklusz 2, błonica 1. 

— 0,1 litra spirytusu w sprzedaży. Poł. 
ski monopol spirytusowy wypuścił na sprze- 
daż detaliczną spirytus o mocy 90 procent 
w nowych flaszkach o pojemności 0,1 litra. 

flaszeczki spirytusu mieszczące 
а 1tą litra ukazały się już w sprze- 

daży i kosztują 1 zł. 35 groszy. 

— Prowadzenie zakładów handl. i przemy 
słowych przez cudzoziemeów. Właściciele 
zakładów rzemieślniczych, handlowych i 
przemysłowych o ile są cudzoziemcami win. 
ni uzyskać z Ministerstwa Przemysłu i 
Handlu zezwolenie na dalsze ich prowadze- 
nie względnie wystarać się o obywałelstwo 
polskie. Ponieważ, mimo przynagleń Magi- 
stratu, na terenie Wilna znajduje się jeszcze 
spora ilość cudzoziemców, którzy nie wy- 
pełnili istniejących w tym względzie przepi- 
sów, Urząd Przemysłowy m Wiłna zamierza 
zastosować względem nich przewidziane u- 
stawą sankcje. 

RADJO 
ŚRODA, dnia 10 lutego 1932 r. 

11.58: Sygnał czasu. 14.10: Program dz. 
14.15: Muzyka francuska (płyty). 1515: Ko- 
munikaty. 15.25 „Mala skrzyneczka“. 15.45: 
Koncert dla młodzieży (płyty). 16.15: Komu- 
nikat sportowy. 16.20: „Marynarka wojenna 
w dniu swego śŚwięt odczyt. 16.45: Co- 
dzienny odcinek powieściowy, 16.55: Lekcja 
angielskiego. 17.10: „Najpiękniejsze legendy 
wileńskie" odczyt. 17.35: Koncert. 18.30: 
Chwilka strzelecka. 19.00: Piosenki litewskie. 
19.15: Muzyka. 19.20: Program na czwartek 
i rozmaitości 1 Komunikaty. 19.50: Po- 
gadanka o przeciwdziałaniu grypie. 20.00: 
„Djabełski eliksir Hoffmana i Weber — fel. 
jeton. 20.15: Koncert. 21.15: Kwadrans lite- 
racki 21.30: Koncert. 2230: Komunikaty, 
22.40: „Parsifal* (III-ci akt) opery R. Wag- 
nera. 

CZWARTEK, DNIA 11 STYCZNIA t932 r, 
11.58: Sygnał czasu. 12.10: Kom. meteor. 

1215: Odczyt. 12.35: Koncert szkolny. 15.00: 
Program dzjenny. 15. Komunikaty. 15.2: 

„Wśród książek”. Audycja @а dzi 
ci. 16.20: Lekcja francuskiego. 16.40: Godzien 
ny odcinek powieściowy.. 16.50: Gwiazdy re. 
wjowe (płyty) 17.10: „Gawęda o kobiecie 
polskiej" — odczyt. 17.35: „Owięto wiosny” 
Igora Strawińskiego (płyty) 18.30: II część 
koncertu. 18.50: Kom. Akad. Koła Misyjnego. 
19.00: Skrzynka pocztowa Nr. 138, 19820: 
„Rytm j melodja". 19.40: Program na piątek. 
19.45: Prasowy dziennik radjowy. 20.00: 
„Przesądy człowieka bez przesądów” -— fel- 
jeton. 20.15: Muzyka lekka. 21.20: Siuchowi- 
sko „Irydjon* — Z. Krasińskiego. 22.35: 
Komunikaty. 23.20: Muzyka taneczna. 

  

   

  

  

   

    

   

  

    

   
     

    

  

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! |



KU RJ E R W 

Na Dalekim Wschodzie bez zmian... 
Ostrzeliwanie Woosung 
Eksplozja składu amunicji. 

SZANGHAJ, 9. 2. (Pat). — Do wie- 
czora Chińczycy nie oddali fortu Wo- 
osung. Pozycje obu stron, walczących 
w Sza-Pei, pozostają bez zmian. 

SZANGHAJ, 9. 2. (Pat). — Z po- 
woda intensywnego ostrzeliwania for 
tu Woosung przez japońskie statki 

wojenne. we wtorek po południu na- 
stąpiła w forcie ogłuszająca eksploz- 
ju, poczem kiehy dymu ukazały się 
nad fostem. Fakt powyższy zdaje się 
wskazywać na to, że wyleciał w po- 
wietrze skład amunieji fortu. 

  

  

Rada Lidi 
GENEWA, 9. 2. (Pat). — W związ- 

ku z nadejściem do Genewy pierwsze 
go sprawozdania komisji szanghaj- 
skiej dełegat chiński do Ligi Narodów 
zwrócił się do generalnego sekreta- 
rza Ligi z prośbą © natychmiastowe 

Narodów. 
zwołanie posiedzenia Rady Ligi eelem 
zbadania tego raportu. 

GENEWA, 9. 2. (Pat). — Na żą- 
danie delegata Chin zwołane zostało 
na wtorek po południu posiedzenie 
Rady Ligi Narodów. 

Oświadczenia reprezentantów Chin i Japonii. 
  GENEWA, 9. 2. (Pat). Na ża- 

danie reprezentanta Chin dr. Yena od 
było się w dniu 8 b. m. posiedzenie Ra 
dy Ligi Narodów. Reprezentant Chin 
przypomniał deklarację rządu angiel- 
skiego z przed tygodnia i oświadczył, 
że nic nie zwiastuje zmiany na lepsze 
Przeciwnie, sytuacja się pogarsza. O- 
becnie jest już 75 tysięcy żołnierzy 
japońskich w Mandżurji. 27 okrętów 
japońskich wyruszyło wczoraj w kie- 
runku Chin. W konkluzji reprezen- 
tant Chin wezwał członków Radv do 
wypowiedzenia się, jakie są możliwo- 
ści położenia kresu walkom, gdyż każ 
da zwłoka Ligi Narodów pomniejsza 

ilość ofiar. 
Reprezentant Japonji Sato oświad 

czył, że Japonja wydała polecenie 
swemu reprezentantowi w Szangha- 
ju rokować z przedstawicielami mo- 
carstw o przerwanie walki i stworze- 

nie strefy neutralnej. Jest bardzo 
wskazane, by sprawa ta była rozpat- 
rywana na miejscu, a nie w Genewie. 

Wczoraj przybył do Szanghaju 
admirał Nomura, nowy głównodowo- 
dzący flotą japońską, który ma nowe 
instrukcje dla przerwania kroków 

wojennych. 

Minister spraw zagranicznych Si- 
mon poinformował Radę o szczegó- 
łach akcji wielkich mocarstw, poczem 
Paul — Boncour wyraził nadzieję, że 
zaprzestanie kroków wojennych i 
stworzenie strefy neutralnej nastąpi 
w najbliższym czasie. 

Przebieg wtorkowego posiedzenia 
wykazuje, podobnie jak i poprzed- 
nich posiedzeń, że Rada nie odegrywa 
tymczasem roli w akcji na rzecz załałt 
wienia konfliktu i pozostawia inicja- 
tywę mocarstwom. 

  

Nowych propczycyj nie będzie. 
WASZYNGTON, 9. 2. (Pat). — Do- 

noszą ze źródeł miarodajnych, że w 
wyniku rozmowy telefonicznej sekr»- 
tarza stanu Stimsona z min.spraw za- 
granicznych Simonem, znajdującym 
się w Genewie, Stimson postanowił 
nie przedstawiać Chinom i Japonji 
żadnej propozycji pokojowej na 

wytworzenia się nowej sytuacji, któ- 
ra uczyniłaby bardziej prawdopodob- 
nem przyjęcie przez Japonję propo- 
nowanej formuły. — Amirał Taylor 
donosi z Szanghaju, że 2500 żołnierzy 
japońskich wylądowało koło Woo- 
sung. 

    

i Straszna katastrofa w kopalni. 
Wydobywanie zasypanych. górników. 

PARYŻ. 98. II. (Pat). W miejscowości 
Moneecau Fontaine prowadzona była w dal- 
szym eiągu bez przerwy dzień i noc akeja 
ratunkowa eelem wydobycia na powierzehnię 
nieszezęsnych górników, zasypanych już od 
niedziel. 

Akeja nie pozbawiona była pewnego nie- 
bezpieczeństwa, ponieważ w miejseu zawa- 
lenia się gruntu atmostera przesycona jest 
trującemi gazami. W niedzielę o godz. 23.30 
zauważono pierwsze dwa trupy. Gdy ratnją- 
cy zaezęłi usuwać ziemię, jaka je pokrywała, 
nastąpiłe nagle ponowne zawałenie się zle- 
mi. Na szezęście nikt nie odriiósł obrażeń, 
lecz trzeba było rozpocząć pracę od po- 
czątku. Wreszcie w poniedziałek rano o go- 
dzinie 2.36 wydobyto zwłoki jednego z gór- 
ników, O godz. 7 wyniesiono na powierzeh- 
nię drugą ofiarę katastrofy. Był nią Połak 
Mateusz Boza, lat 21. 

Z dragtej strony oddział ratowniczy pra- 
cował bez przerwy. dla wydobycia trzeciego 
górnika, którego wołanie o pomoe słyszano 
w niedziełę wieczorem. 

Km Miejskie 
SALA MIEJSKA 

ulica Ostrobramska 5 

Od poniedz. 
8 lutego 

DZIŚ! Najwspanialsze, genjałne arcydziełc 

STERO Dźwięk. Kino-Teatr jeszcze 

PAN 
ulica Wielka 42. 

nie byčo“ 

Dźwiak. Fian = Teatt Dzisi 

HELIOS 
Wileński 38, tel. 9-26 

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

Początek o godz. 4. 6, B i Ю wiecz. Ceny miejsc: 

NAD PROGRAM: Clekawe dodatki. 

Kusicielska, ascynująca 

OBCYM WOLNO CAŁOWA 
„Mówiąće psy" — „Truhadut', Rewja-Tańce i t, p. 

W poniedziałek o godz. 9 rano, kiedy na- 
reszcie udało się zrobić wyłom w ziemi, u- 
kazał się ów górnik, śmiertelnie błady i taż 
za nim towarzysz niedoli, Czech. Ten ostat- 
ni był niezwykle osłabiony i rzucał niezro- 
zumiałe słowa. Obej nieszezęśliwi, pozosta- 
li przez czas nieokreślony ped działaniem 
dwutlenku węgła, paczem odzyskawszy przy- 
tómność, 'z wielkim wysiłkiem przyczołgali 
się do miejsea,'skąd dochodziło świeże po- 
wietrze. Jeden z górników, znajdujący się w 
pobliżu uratowanych, wyzionął ducha w 
chwili wydobyeia go na powierzchnię. Ogó- 
łem w chwili katastrofy znajdowało się ped 
ziemią 25 górników. 7 z nich przewieziono 
do szpitala w Charleroi, gdzie jeden z nich 
zmarł. 18 pozostało pod ziemią, skąd udało 
slę uratować załedwie dwóch. Jeden górnik 
zmarł, 15 pezostałych zginęło prawdopodob- 
nie nagłą Śmiercią w chwili katastrofy. 

BRUKSELA. 9. П. (Pat). Według ostat- 
nieh danych, w następstwie, katastrofy w 
Monceau Fontaine zginęło 16 ludzi, wśród 
nieh 4 Polaków. Ciała wszystkieh ofiar ka- 
tastrofy są zwęglone. 

  

Norma Sheare 

MAŁŻEŃSTWO 
balkon 30gr., parter 60 gr. Kasa czynna od 3.30 do 10 wieez. 

„o którem prasa światowa orzekła jednogłośnie, że „takiego filmu 

IEC L.A. 3 
imponująca odwaga, koleżeństwo. obowiązki i pogarda Śmierci. 

W zolach głównych: Jack Holt, Ralph GraveS i urocza posągawo-piękna 

Że wzęłędu na wysoką wartość artystyczną film dla młodz. dozwolony 

Początek o godz. 4, 5,8 i 10.30 

niezapemniana .Rezwódka*w 
„zwolenniczki wolnej miłości, w nowej romantycznej kreacji 

W. głównej roli męskiej Robert Montgomery. 
Nad program: Wielka sensącyjna atrakcja. 

Na |-szy seans ceny znižone. 

Zamach. 
TOKJO, 9. 2. (Pat). — Na byłego 

min. finansów Inujeza dokonano za 
machu w chwili, gdy udawał się na 
zebranie połityczne. Do min. oddano 
trzy strzały, które raniły go Śmierteł- 
nie. Inujez zmarł w czasie przewoże 
nia go do szpitała. Spraweę zamachu 
aresztowano. 

Przestroge. 
LONDYN. 9. IL (Pat). „Daily Telegraph“ 

donosi, że brygadjer Flamming, brytyjski 
dowódca garnizonu obrony koncesji między- 
nerodowej, wystąpił do wojsk chińskieh ze 
stanowczą przestrogą, gdy Chińczycy zagro- 
zill, że w razie posunięcia się w stronę 
Szanghaju wojska ich zajmą japońską część 
międzynarodowej koncesji. Flamming  0- 
świadczył, że nie mógłby telerować wejścia 
wojsk chińskich do dzielnicy międzynaro- 
dowej i zdecydowany jest strzelać do każ- 
dego żołnierza chińskiego, usiłującego wed- 
rzeć się w obręb koneesji. 

= ES er 

Wolne poriy. 
LONDYN, 9. 2. (Pat). — „Daily 

Herald“ podaje. że szereg wolnych 
portów będzie utworzonych w Wiel- 
kiej Brytanji, aby uratować 64 miljo 
ny funtów, jakie przynosił rocznie re 
eksport, zagrażony obecnie przez rzą 
dowy projekt powszechnej taryfy cel- 
nej. Prawa wolnych portów nadane 
mają być następującym portom An- 
glji: Londyn, Liverpool, Bristol, Gla- 
sgow, Southampton, New Castle, 

Hull i Leith. 

332 I pół tys. bkezrokofnych 

WARSZAWA, 9. 2. (Pat). — Wed- 
ług danych statystycznych, liczba bez 

robotnych na obszarze całego państ- 

wa wynosiła w dniu 6 b. m. 332.512 
osób. co stanowi wzrost w stosunku 
do poprzedniego tygodnia sprawozda- 

wczego o 6730 osób. 

Wzrost wkładów oszczędno- 
ściowych P. K. 0. w miesiącu 

styczniu 1932 r. 
Pierwszy miesiąc roku 1932 przyniósł P. 

K. O. nienotowany dotychczas w tej insty- 
tucji wzrost wkładów oszczędnościowych o 

kwotę 14,6 miljonów zł. 

Ogólny stan wkładów oszczędnościowych 

na dzień 31-1. 1932 r. wynosił w P. K. O. 

zł. 315,489,657,87, łącznie zaś z wkładami po- 
zł. 346. 640. 806      chodzącemi z waloryzacji: 

gr. 55. 

Również liczba czynnych książeczek Osz- 
czędnościowych P K. O. wzrosła w ciągu 
miesiąca stycznia 1932 r. o dalszych 20.122 
książeczek. Ogólna ilość na kóniec stycznia 
1932 r. wynosiła 741.966 książeczek, łącz- 

nie zaś z książeczkami pochodzącemi z Wa- 
loryzacji 781.173 książeczek. 

Pojazdy mechaniczne 
w Polsce. 

Wediug ostatnich danych statystycznych, 
na terenie calęj Polski kursuje 42737 pojaz- 
dów mechanicznych; na każde 10.000 miesz- 
kańców przypada zatem 13,3 pojazdów. 

W ogólnej liczbie pojazdów mechanicz- 
nych jest 33.598 samochodów, 8.525 moto- 
cykli, oraz 614 innych pojazdów mechanicz- 

  

nych 
W  Hexbie samochodów znajduje się 

17.229 samochodów prywatnych i urzędo- 
wych, 6.105 dorożek samochodowych, 3.752 
autobusów, oraz 6.512 samochodów ciężaro- 

wych. к, 
- W Warszawie ogólna. liczba pojazdów me 

chanicznych wynosi 7130, w tem 6.016 sa- 
mochodów, 992 motocykli, oraz 142 innych 
pojazdów mechanicznych. 

     

  

    

Przedziwne dzieje wiecznej miłości, 
na której tle wykwitsją, najpięk- 
niejsze cnoty ludzkie: Bohaterstwo, 

Fay Gray. 

rołi nowoczesnej panny, 

Seansy o g. 4, 6, 81 10,15, 

  

Dziś premjeral Potężny dramat z życia Rosji Sowieckiej! Okrutńy system rządzenia Czeki 

w szponach czrezwyczajki 
W rolach głównych: Kay Johnson, Neii Hamilton. 

NAD PROGRAM: DŹWIĘKOWE ATRAKCJE. 
Początek o godz. 4, 6, 8.i 10.15, w dnie świąt. o 2-ej. 

Boliygacd 
Bieżiaw. 22, tel: 15-28 | 

Bżerigk. Kins-Taztr | 

Ka
 

Na |-szy seans ceny znižone. 
  

Dźwiękowe Kino į D 25,8 ! 

CASIN Oj 
Wielka 47, tel. 15-41. 

Niezrównana 
szampańska 

100% kom. prod. czeskiej p. t. 
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 

On i jega siostra 
W rol. gł. perłs czesk. humoru, znsk. bohater 
filmu „C. K. Feldmarszałek* Vlasta Burjan 
i wśzechświat. sławy, gw ekr. Anny Ondra. 

Nad program: Przebojowe dodatki dzwiękowe 
Na |-ey seans ceny zniżone 

  

KINO KOLEJOWE | 

OGNISKO) 
(obok dworcakolejow.) 

skiego, A. Szterna 
i Henr. Szaro p. t. 
zastos. Ściśle p-g akcji dramatu. 

Dziś i dni następnych będzie wyświetl. jeden z najleptzych filmów polekich. w-g seenarjusza W. Siercszew- 
Wielki dramat historyczny, osn. na tle bohat. 
walk o niepodl. Polski 

Dla młodz 
NA SYBIR (Fomienie Str6x) 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10. 

ilustr. muz.i śpiewna 
dozwolone. Ceny miejsc od 30 gr. 

  

Dziśl Najnowsze Dźwięk Kino - Teatr 

STYLOWY 
ul. Wielka 36. 

100%, dźwiękowe 
arcydzieło po raz pierwszy w Wilniel 

(Meksykanka 
Przepiękny romars w 10 akt. 

Pod modrem niebem Argentyny 
W rol.gł. Leo Carilio, Dorota Burges, Sebastjan 

i Mc Brown. Nud program: Najpopularniejsi komicy świate Cohn i Kelly w naj- 

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

Unieważnienie legitymacji. 
Kasa Chorych w Wilnie unieważnia 

skradzioną p. Józefowi Jakubowskiemu legi- 
tymację urzędniczą Nr. 103 oraz legitymację 
sekwestaterską Nr. 2, wydaną mu, jako se- 
kwestratorowi Kasy Chorych w Wilnie w 
niu 9,1. 1932 roku. 

  

Wydawnictwo „Kurjer Wileński" 

  

  

Pracownia OBUWIA 

M. DRZEWIŃSKI 
Bonifraterska 6 

PRZYJMUJE OBSTALUNKI i REPERACJE 
oraz reperacje kaloszy i śniegowców. 

bnstolarie elektiyczne 
dzwonki sygnalizacyj- 
Ne, ustawienie aparałów 
radjowych I telefonów 
wykonywa koncesjonowa- 

i ny elektromonter 

ST. PIÓREWICZ 

I LE ŃS RK I 

Zamachy terorystyczne w Indjach. - 
LONDYN. 9. Il. Władze brytyjskie są po- 

ważnie zaniepokojone wzrostem aktywności 

terorystycznej w Indjach. Codziennie prawie 

wydarzają się zamachy. Po ostatnim nieu- 

danym zamachu na gubernatora  Bengalu, 
wezoraj rzueono bombę w  miejseowości 
Aramgarh, niedaleko Bombaju, przyczem 7 
poliejantów zostało elężko rannych. 

Cykion. 
PARYŻ. 9. II. (Pat). Wiadomošel, nadeho 

dzące z wyspy francuskiej Reunion, poło- 
żenej na Oceanie Indyjskim, na wschód od 
Afryki, wskazują na ołbrzymie rozmiary 
skutków cyklonu. Stolica wyspy miasto St. 
Denis została doszezętnie zrujnowana. Miesz 
kańcy szukali sehronienia w gmachu mero- 
stwa, konsułataeh, szkołach oraz na pokła- 

dzie parowea „Grand Didier*. W St. Paul 
runął szereg demów. Jest znaczna liczba 
ofiar. W sąsiednich dwóch miejscowościach 
szkody są również znaczne. W gminie Trois 

Basains rozpcznano 20 trupów.  Wszyst- 
kle domy uległy zniszezeniu. Wskutek przer 
wania komunikaeji z lieznemi punktami wy- 
spy zachodzi obawa, że liczba otiar jest 
jeszeze większa. Władze lekalne zastosowa- 

ły energiczne zarządzenia eeiem udzielenia 

poszkodowanym dalszej pomocy. 
PARYŻ. 9. II. (Patį. W następstwie cy- 

klenu, który szalał na wyspie Reunion, zgi- 
nęło 48 osób. Port Point des Galets uległ 

eałkowitemu zniszczeniu. Mniej ucierpiała 
północno-zachodnia ezęść wyspy. 

(RESORT NA TSANBISAS 

Echa tragicznej Śmierci $. р. prof. Stanisława 
Lewińskiego. 

Przed Ilim wydziałem karnym sądu 
okręgowego rozegrał: się epilog tragicznego 
wypadku jakj miał miejsce w dniu 4 czerw- 
ca 1930 r., a ofiarą którego stał się Ś. p. 

prof. Stanisław Lewiński. 
Prof. Lewiński, jako sława europejska 

zaproszony został do Wilna przez dyrekcję 
Instytutu Nauk.-Bad. Europy Wschodniej, 
gdzie miał wygłosić odczyt. 

Dą na wykład, prof. Lewiński celem 
6 sobje drogi udał się po przez nie- 

wykończoną jeszcze boczn latkę schodo- 
wą w przebudowywanym wówczas pałacu po 
Tyszkiewiczowskim, w którego skrzydle znaj 
dował się lokal Instytutu a przy nim pokój 
przeznaczony dla uczonego gościa. 

Na drugiem piętrze krętych schodów 

prof. L. przez pomyłkę otworzył drzwi szybu 

windy i nie orjentując się w sytuacji runął 

na dół, ponosząc na dnie czeluści śmierć. 

Urząd prokuratorski w wyniku śledztwa 
w stan oskarżenia o niedbalstwo przy budo- 
wie postawił inż. Stanjsława Miecznikowskie- 
go, jako kierownika robó: z ramienia Dyr. 
Robót Publicznych. 

Oskarżony do winy nie przyznał się, 
wobec czego sąd w składzie pp. sędziów: 
Miłaszewjcza, Szpakowskiego i Zaniewskiego 
przeprowadził przewód sądowy. 

  

   

      
     

   

  

  

    

Przesłuchano kilkunastu świadi 
biegłego inspektora pracy p. Lesz 

go. 

oraz 

  

Oskarżycieł publiczny, wiceprokurator p. 
Hejbert domagał się ukarania oskarżonego 
za niezachowanie obowjązujących przepisów 
o prawie budowlanem, postanowionych ce- 
lem zapewnienia bezpieczeństwa. 

Oskarżenie popierał gorąco pełnomocnik 
powódki cywilnej, wdowy po tragicznie zmur 
łym profesorze, mec. Rundo z Warszawy, 
który prócz ukarania winnego niedbalstwa 
domagał się zasądzenia od niego na rzecz 
wdowy kosztów pogrzebu. 

W obronie podsądnego wystąpił adw. 
W. Świda, który prosił o uniewinnienie inż. 
Miecznikowskiego i oddalenie powództwa. 

Rzecznik podsądnego, analizując przewód 
sądowy wskazał na to, że Dyr. Robót Publ. 
już 15 maja 1930 r. rozwiązała ostatecznie 
umowę z inž. Mie ikowskim, a więc nie 
może on być odpowiedzialnym za wypadek 
który miał miejsce w dniu 4 czerwca. 

Sąd podzielając w całej rozciągłości wy- 

wody obrońcy, inż Miecznikowskiego unie- 
wįnnil, a powództwo cywilne pozostawił bez 
rozpoznania. 

   

Ka-er. 

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

ce. Dziś we środę dnia 10-go b. m. » godz. 

8-ej w. fascynująca sztuka: wspó 
„Mam lat 26“ Istvana Michaly. w režyserji 
W. Radulskiego, w dekoracjach W. Makoj- 
nika, z udziałem całego zespołu, girls oraz 
licznych statystów. Licznie zebrana publjcz- 
ność oklaskuje gorąco tę doskonałą sztukę, 
odsłaniającą wszystkie bolączki życia spo- 
łecznego. 

Jutro i dni następnych „Mam iat 25, 
— „Tak się zdobywa koblety* w Teatrze 

Lutnia. Dziś, we środę dnia 10-go b. m. o 

godz. 8-ej w. ujrzymy przemiłą, zabawną ko- 

medję Verneuill'a „Tak się zdobywa kobje- 
ty* w reżyserji i z udziałem K. Wyrwicza. 
W. pozostałych rolach wystąpią pp.: Bre- 
noczy, Detkowska, Lubowska, Bielecki, Jaś. 

kiewicz oraz Wfółłejko. "Ceny propagando 
we od 20 gr. do 2 zł. 

Jutro o godz. 8-ej w. „Tak się zdobywa 
kobiety“. 

— Występy Władysława Waltera w Tea- 

trze Latnia. W! nadchodzący piątek dnin 12 
lutego b. r. o godz. 8 m. 30 w. odbędzje się 
gościnny występ  niezrównanego komika, 
Władysława Waltera, wraz z własnym zespo- 
łem, w świetnej, zupełnie nowej rewji. Do- 
borową obsadę stanowią najwybitniejsi ar- 
tyści teatrów stołecznych, jak H. Hulanicka, 
A. Owidzka, Chrzanowski, Miszczak, Roma- 
njszyn, Winiąszkiewicz i inni. Na program 
złożą się między innemi „Karnawał na Ry- 
bakach". „Chcę być ' kochaną". Tańce 
wschodnie“, „Spis ludnošel“, „Gigolo“ i wie- 

le in. Ceny biletów specjalne. ` 

KINA I FILMY 
„24 GODZINY* 
(Hollywood). / c 

Z początku nieco nudnawe (100 proc. ga- 
daniny) później w miarę większej intensyw- 

   

      

WIELKA NAGRODA! 
‚ Celem rozpowszechnienia naszego przedeiębior- 

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 

bieliznę 

damską, męską, pościelową. kołdry watowe, zegarki, 

instrumenty muzyczne, aparaty fotograficzne, filmowe 

i inne przedmioty wartościowe, jeżeli nadeśle 

kamgarnu na ubranie, kostjumy damskie, 

prawidłowe rozwiązanie niniejszego zadania. 

B—Z. P—A—Y N—E-A K-L- 

Kreski należy zastąpić literami, aby. otrzymać 
Udział w konkursie 

Niema 
żadnego ryzyka. Niepowodzenie wykluczone. 

Rozwiązanie prosimy nam przysłać w liście, lub 
na zwykłej pocztówce z podaniem dokładnego adresu, 
na co WP. otrzyma szczegóły i niespodziankę. Posia- 

powszechnie znane przysłewie. 
dla otrzymania nagrody jest bezpłatny. 

damy dużo listów dziękczynnych. 

Polska Samopomoc Włókiennicza 

ności akcji i szybkiego rozwoju wydarzeń 
w ciągu doby, staje się interesujące, zawie- 
rając nawet b. ciekawe momenty psycholo- 
giczne, świetne zdjęcja, godny uwagi mon- 
taż i ekspresyjne operowanie fragmentami, 
przy bardzo starannie opracowanem tempie 
akcji, które ogromnie trafnie się rozwija i 
faluje w miarę jej rozwoju. W. rezultacie 
rzecz najniewątpliwiej godna zobaczenia. 
Gdyby jeszcze nieco mniej gadaniny a wię- 
cej ekspresji wizualnej byłoby to zupełnie 
na poziomie najlepszych filmów z tym sa- 
mym Clive Brook'iem, którego i tu widzjmy 
„Zapomnianych .twarzy* i, niezapomnianych 
„Ludzi podziemi”. 

Wykonanie aktorskie i reżyserja wyso- 
kiej klasy, tyczy to zarówno męskiej jak i 
kobiecej obsady. Z tej drugiej wysuwa się 
na pierwszy plan naprawdę doskonała śpie- 
waczka w nocnym lokału. 4sk). 

SPORT 
OTWARCIE NOWEJ ŚLIZGAWKL 

Ubiegłej niedzieli nastąpiło uroczyste ot- 
warcie w Wilnie nowej ślizgawki przy źbie- 
gu. ul. Mickiewicza i placu Katedralnego. Wi 
związku z przypadającem. na ten czas 10- 
cioleciem Wileńskiego Okręgowego Związku 

Łyżwiarskiego zorganizowane zostały popi- 

sy na lodzie z udziałem wice-mistrzowskiej 

pary polskiej ze Lwowa pp. Rudnickiej i Te- 

nera. Pozatem w popisach udział wzięli za- 
wodnicy warszawscy. 

Zainteresowanie zawodami minimalne. 

KURS NARCIARSKI. 

Zarząd Sekcji Narciarskiej AZS niniej- 

szem podaje do wiadoiności swoich człon- 

ków, że kurs, prowadzony przez p. Pietkie- 
wicza odbywa się w niedziele od godz. 10 
do 14 oraz w środy i soboty od godz, 14 
do 17. Zbiórka na przystani AZS. 

Wypożyczalnia CZYNNA, 

Nr. 32 (2274) 

„Nie chcą“ kupowač nawet 
z licytacji. 

W ubiegłym miesiąca w Wilnie wystawio- 
nych było na Meytację 12 domów. Lieytaeje 
nie wszystkie jednak doszły do skutku, po- 
nieważ brak byłe nabywców na większe 
nieruchomości. Zlieytowano załedwie 4 do- 
my. 

Subwencje na badania raka 
i chorób wenerycznych. 
Polska Akademja Umiejętności rozda w 

kwietniu b. r., £ funduszu Ś. p. Pawła Tysz- 
kowskiego subwencje na rok 1932 na bada- 
nia przyrodnicze i lekarskie, przedewszyst- 
kiem mające łączność z poznaniem istoty 

choroby raka i chorób wenerycznych lub 
ich leczeniem. Zgłaszający się o subwencje 
powinni wykazać, iż umieją pracować samo- 
dzielnie naukowo i dołączyć spis, względ- 
nie odbitki prac już drukowanych. W” po- 
daniu podany być musi teinat i plan zamie- 
rzonej pracy oraz kwota potrzebna na jej 
wykonanie. Pierwszeństwo mają prace o 
charakterze doświadczalnym. W bardzo wy- 

tkowych wypadkach może Komitet zezwo- 
lić na wykonywanie pracy subwenejonowanej 
zagrani lecz subwencja nie może służyć 
no pok е kosztów podróży i utrzymania. 
Ubiegający się o subbwezcje' mają wnosić po- 
dania do Polskiej Akademji Umiejętności do 

dnia 15 marca 1832 r. 

Prace nad reorganizacją 
Kas Chorych. 

Jak wiadomo z dniem 1 stycznia przepro- 
wadzono reorganizację Kas Chorych w sen- 
sie scaleniowym 60 ma na celu praeprowa- 
dzenie calego szeregu daleko idących 05Z- 
czędnoś: Formałnie scalenie już nastąpi- 
ło, jeżeli jednak chodzi”o zreorganizowanie 
aparatu administracyjnego i dostosowanie 
go do nowych wymagań, to do chwili obec- 
nej prace te nie zostały jeszcze zakończone 
i, jak się dowiadujemy, posuwają się bardzo- 
powoli. W związku z tem Wileńska Okręgo- 
wa Kasa Chorych pracuje obecnie nad osta- 
teczną realizacją programu scaleniowego. 

Teatr dla robotników. 
Rada Główna Robotniczych Związków Za- 

wodowych wyraża tą drogą serdeczne po- 

dziękowanie dyrekcji Teatrów Miejskich w” 
osobach pp. Mieczysława Szpakiewicza i Bro. 
nisława Borskiego za uprzejme przeznacze- 
nie w dniu 7 b. m. przedstawienia sztuki 

„Hulla di Rulia“ dła członków robotniczych 
związków zawodowych. Przy tej okazji nad- 
mieniamy, iż eeny biłetów wynosiły od 50* 
gr. do 1 zł. 20 gr. Na przedstawienie przy- 
szło około 400 osób. W? najbliźszej przysz- 
łości jest w projekcie przeznaczenie dla rzesz: 
robotniczych przedstawienia ostatniej satuki 
„Mam lat 26“. 

Widzimy з tego, iż. dyrekcja Teatrów 
Miejskich coraz skuteczniej realizuje swe 
dążenie uprzystępnienia teatru dła naj- 
szerszych i najbiedniejszych warstw ludności 

KA WILEŃSKIM BRUKU 
KRADZIEŻ OPON. 

W. nocy z dnia 7 па 8 bm. nieznani 
sprawcy zapomocą złamania kłódki dostali 
się do piwniey domn Nr. 15 przy ul. Zawal- 
nej, skąd skradł ma szkodę Różyczenki Fu- 
genjusza 4 opony. od kół<dorożkarskich, war” 
tości 420 zł. Sprawca kradzieży Marcinkie- 
wicz Antoni (Klonowa 21) oświadczył, że 
skradzione opony oddał na przechowanie 
Kowarskiemu  Abramowi (Ponarska 35), u 
którego opony ódnałeziono i zwrócono po- 
szkodowanemu, Marcinkiewicza zatrzynano.. 

  
  

  

   
  

   

    

  

Humor. 
KOZA | GANDHI. 

Gandhi zażądał natychmiast po zaaresz- 
towaniu go, aby dostzrcsono mu do więzienia: 
kołowrotek i kozę. , Ё 

— Pomyśl mistrzu, rzecze jeden z wier- 
nych wyznawców Mahatmy, iż nie, będziesz. 
miał w celi więziennej swego wiernego słu» 
gi, któryby się zajął kozą, a wszak wielki 
mędrzec nie może bez ujmy dla siebie peł- 
nić wszystkich posług przy zwierzęciu. 

— Czy sądzisz, odparł Gandhi z ušmie- 
ehem, że koza wie, kim jest Mahatma? 

./  „(Bverybodys Weekly) 

CZ= 
1932 roku. 

Termin 

4672/V1 

  

    

Ogłoszenie przetargu. 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Wil- 

nie ogłasza przetarg na dzierżawę restauracji II kl. 

st. Mołodeczno,. Suwałki, Nowojelnia i bufetów: st. 

Postawy, Hajnówka, Sobibór, Siemiatycze, Kossów, | 

Nowogródek, Hancewicze, Nurzec, Grajewo, Leśna, 

Drohiczyn, Skrzybowce, Brzostowica, Bohdanów, Oso- 

wiec, Łyntupy, Brasław, Kleszczele, Białowieża, So- 

kółka, Czarna Wieś, Juraciszki, Dubica, 

Wilno, z terminem objęcia | marca 1932 roku i bufety 

Smorgonie, Ziabki z terminem objęcia 1-go kwietnia 

składania ofert i wpłacania wadjum 

upływa 22 lutego 1932 roku. Szczegółowe warunki 

podane są w ogłoszeniach wywieszonych na wymie- 

nionych stacjach i w gmachu Dyrekcji. 

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państw. 
w Wiinie. 

ООМНОЛЕНЕ 
Oryginalna maść 

„(z kogutkiem) 

„MROZOL* 
leczy i goi rańki po- 
wstałe od odmrożenia. 

* Sprzedają apteki 
iskłady apteczne 

EZEOZZWROWEAK= IADBKRERAZZPYTZSEW. 

Dr J. Bernsztein 
choroby skórne, wenerycz- 

ne i moczopłciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 

przyjmuje od 9—i i 4-8 
Z. W. P 8406 

Akuszerka 

Maja LKRBTORA 

  

fryzjernia 

    

  ul. Ofiarna Nr. 4, m. 9.   

  

7 я 

S-ka z ogr. odp. 

     

    

ŁÓDŹ V = 
10254 sirsynka paeztowa 7, Oddziai 19 | OK AZYJNIE Uczeń 7 ki. ! | 

ubrania, obuwie, pianina, : p':yjmuje od 9 do 7 wiecz. 

samochody i wiele in. | BM- IM. Słowackiego | vlica Kasztanowa 7, m. 5. 

В WYEE | pozostałych z licytacji | udziela korepetycyj| W+ Z+P. Ni. 69. 6520 
rzeczy sprzedaje tanio | z polskiego, łaciny, . 

i LORBARA i ` Akuszerka 
Poszu kuję posady ui. Biskupia 4, tel, 14-10 greki, francuskiego 

(od 9 do Ż pp. i od 5 do | OTAZ in. przedmiotów Śmiałowska 

7 м) Uwaga: Codzień , Dowiedzieć się: ulica przeprowadziła się 

rządcy domu 
tylko za mieszkanie 

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

Fanaa kAŁAAAADA AAA AAAA ŁA KA AAA ŁA AKA KKA AKA KAKA AAAA 

wygodniej i tanieji 
Aby uniknąć tłoku w sezonie wiosennym i letnim 

już teraz przyjmujemy 

wszelkie ubrania do farbowania 1 czyszczenia 
Prasownia, farbiarnia i pralnia chemiczna 

„EXPRESS“ WILNO, 
Wielka 31, tel. 17.00 

CENY ZNIŻONE 
Natychmiastowe wykupienie nie zobowiązuje. 

Gotową robotę przechowujemy sż do sezonu 

letniego. Sz. Klijenci z tego tytułu nie ponoszą 

żadnych kosztów 
Prasowanie i gremplowanie na poczekaniu 

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

  
  

(od 9 do 2 pp.) Lombard 
wydaje pożyczki pod za- 

staw złota, srebra, bry- 
lantów i in. przedmiotów 

Zakład Fryzjerski 
męski i damski „MAX 
Kalwaryjska 11, poleca 

pierwszorzędną robotę po 

cenach zniżonych, Proszę 

się przekonać. 

NAJTAŃSZE ŻRÓDŁO! 
Drukarnia, wytw. stempli 

i materjały piśmienne 

G. Arkuski, Niemiecka 7 
tel. 7.11. Dla urzęd rabat 
  

L Kuszelewicz 
Lida, Żelazna 1—25, 

unieważnia zgubiony do- 
wód osobisty wydany 
przez Starostwo Lidzkie. 

10467 
  

    

Że: legitymację U. S. 

В. na imię Becolela 

Jabłońskiego Nr. 1872 — 
unieważnia się.   

Antokolska 8.a, m. 2 

w godz 3—4 po poł. 

600 44. mies ęGzn.6 
może zarobić każdy, kto 
zechce objąć przedsta- 
wiciełstwo. Kaucja obo- 

wiązkowa. Zgłaszać się: 
Wilno, Trocka 5—4. 

  

Poszukujemy 
w każdem mieście obrot- 

nych, rutynowanych sprze- 

dawców. Agraris, Byd- 

goszcz, Skrz, poczt. 127 
10408 

  

A a ООО СЕ 
z 20-letnią praktyką, obez- 
nany we wszystkich gałę- 
ziach ogrodnictwa. Posa- 
dę mogę objąć od ! lute- 
go r b. Oferty składać 
do Administracji „K. W.* 
pod „Ogrodnik* 9062   

ma uł. Garbarską I m 16 
róg Mickiewicza 

tamże gabinet kosmetycz- 
ny, usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzajki i wągry, 
W. Z. P. 48. 8323 

  

MAS4YNISTKA 
poszukuje posady, 
jak również może być 
angażowana do biura 
na terminową pracę, 
bez zobowiązania В 
wszelkich praw. Rów- 
nież wykonuję różne 
prace w domu po 
b. niskich cenach. 
Łaskawe oferty pro- 
szę kierować do Adm. 
„Kurjera  Wiłeńsk.”* 
pod „Maszynistka” 

Badaktor odpowiedzisiny Witold Kiszkiz. 

 


