
      

Ė
S
 

Pa
r 

MG
RZ

YW
E 

37
7 

7-
«1
EY
 

SE
 

w
 

      

VL
 

W
P
W
 

Y 

    

“ей IX. Hr. 39 (2281). Wilno, Czwartek 18 Lutego !932 ». 

azieżnott pocztewz Oomaco1a rytzaitem 

Cena 29 aroszy. 

  

KURJER WILENSKI 
NIEZALEŽNY ORGAN DEMOKRATYCZNY 

  

SEBAKCJA i ADMINISTRACJA: Wiln: lellońska 3, Telefony: Redakcji 79, Administracji 99. Redaktor naczelny przyjmuje od godz. 2—3 ppoł. 
az wydawnictwa przyjmuje od gedz. 1 — 3 ppoł. Ogłoszenia są przyjmowane: od godz, 9—31i7-—9 wiecz. Konto czekowe P. K. O. Nr. 80.750. Drukarnia — ul. Ś-to Jańska 1, Telefon 3-40. 

<BNA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztewą 4 zł. Zagranicą 7 zł. CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetrowy przed tekstem—75 gr., w tekście 60 gr., za tekstem—30 gr., kronika redskc., komunikaty—70 gr. za mm. jednoszp., ©; 

Sekretarz redakcji przyjmuje od godz. 1 — 3 ppoł Administracja czynna od godz. 9—3 ppol. Rękopisów Redakcja nie zwraca, 

oszenia 

  

mieschaniowe — 30 gr. za wyraz. Do tych cen dolicza się: za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 50%, z zastrzeżeniem miejsca 25%, w numerach niedzielnych i świątecznych 25%, zagraniczne 100%, zamiejscowe 25%. Dla poszukujących pracy 50% zniżki. Za numer dowodowy 20 gre 
Usład ogłoszeń 6-cio łamowy, za tekstem 10-ciołamowy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń. 

  

0 programie państwowym. 
Przez pierwsze lata wskrzeszona 

do niepodleglego bytu Polska nie po: 
siadala programji, ktėryby realnie i 
konkretnie - ujmowal najważniejsze 
choćby zagadnienia, jakich rozwiąza- 
nie leżało w granicach konieczności 
państwowych. To, co w licznych enun 
cjacjach ugrupowań politycznych na- 
zywane było programem, dotyczyło 
albo wyłącznie grupowego i personal- 
nego punktu widzenia na sprawy pań 
stwowe z uwzględnieniem grupowych 
i personalnych interesów na pierw- 
szym planie, albo też nosiło charakter 
propagandowo - użytkowy, ze wzglę- 
du na rzesze wyborcze, które głoso- 
waniem na listy przesądzały o powo- 
dzemiu tej, czy innej grupy politycz- 
nej. Tak samo i z tych względów syv- 
stemat zagadnień propagandowych na 
cechowany był pomieszaniem i po- 
gmatwaniem pojęć, sięgających poli- 
tyki zewnętrznej i wewnętrznej pań- 
stwa z jednej strony, a interesów spo- 
łecznych i postulatów gospodarczych 
z drugiej strony. Programy ugrupo- 
wań politycznych zachowały te cechy 
nieomal bcz zmiany do dnia dzisiej- 
szego. Dlatego też grupa polityczna, 
która ogłasza urbi et orbi, że program 
posiada, nie stwierdza bynajmniej 
tem samem, że stworzyła choćby mi- 
nimalne zręby programu państwowe- 
go.Dopiero doświadczenie pokoleń. 
łub genjalne wskazania wielkich mę- 
żów stanu ukazują państwu właściwe 
drogi działania, czyłi polityki, której 
sprecyzowanie w formy konkretne na 
zywamy programem. 

Państwo połskie przedrozbiorowe 
posiadało własny program państwo- 
wy. Dobrym pod tyin względem przy- 
kładem będzie polityka Jagiellonów. 
Aczkołwiek od tamtych czasów wiele 
się zmieniło. w układzie stosunków 
mrńiędzypaństwowych Europy i świata, 
wiele przecież prawd tamtych czasó v 
przetrwało niezmiennie w dziejowej 
spuściźnie. Elementy te wchodzą po 
dzień dzisiejszy w skład polskiego 
programu państwowego. Trzynaście 
łat niepodległego bytu przyczyniło się , 
poważnie do wyklarowania naszego 
właściwego stanowiska w. najważniej 
szych dziedzinach zagadnień państwo 
wych. Stało sie to przedewszystkiem 
dzięki wskazaniom Wodza Narodu—- 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, który, 
jak nikt inny, posiada najlepszą Świ- 
domość właściwych dróg polskie* ra- 
cji stanu, a następnie dzięki doświad- 
czeniu dnia powszedniego, które ty- 
ilekroć potwietdzało Jego wskazania. 
Doświadczenie to najlepiej uzmysło- 
wiało wobec ogółu społeczeństwa dro 
gi, któremi winna się posuwać poł- 
ska polityka państwowa. Otóż chodzi 
nam o ten zwykły „dzień dzisiejszy 
który przynosi nam nietyłko mądrość 
wysnutą z przeżyć dnia wczorajsze- 
go, ale krystalizuje również naszą 
wołę kierowniczą, nasze decyzje w 
sprawach dnia jutrzejszego i następ- 
nych. Te właśnie linje wytyczne na- 
szych zamiarów i decyzyj, dotyczą- 
cych przyszłości, stanowią istotne zrę 
by polskiego programu państwowego. 

Bieżąca sesja sejmowa w szeregu 
zasadniczych oświadczeń przedstawi- 
cieli rządu przyniosła nam wyjątko- 
wo wiełe momentów, które zaliczyć 
musimy do rzędu programowych. W 
polityce zagranicznej daliśmy najsil- 
niejszy wyraz naszej polityce pokojo 
wej, nietylko w drodze stwierdzeń 
werbalnych, ałe również przez naszą 
inicjatywę w dziedzinie rozbrojenia 
moralnego oraz parafowanie paktu 
0 wzajemnej nieagresji z wschodnim 
sąsiadem.. W dziedzinie gospodarczej 
po raz wielokrotny stwierdzone zosta- 
ło, że podstawą działań rządu jest ró- 
wnowaga budżetowa i stabilizacja 
pieniądza. Jeżeli nawet pominiemy 
nadmiar aktualności, tkwiący w tych 
ostatnich zagadnieniach, to przecież 
w nich właśnie zawarte są pojęcia mo 
ralne — uczciwość względem kontra 

hentów, którym państwo chce płacić 
pełnowartościową monetą za powzię- 
te zobowiązania. "W dziedzinie we- 
wnętrznej polityki rząd ujawnił swe 
zasadnicze stanowisko — względem 
mniejszości narodowych. Stanowisko 
to nie było precyzowane dotychczas 
przez żaden z rządów. Bywały nawet 
takie wypadki, że minister jednego 
z rządów przedmajowych (Stanisław 
Grabski) godził się traktować państwo 
jako stronę, aby państwo — jako stro 
па — zawierało „umowę' z własnymi 
obywatełami (z mniejszości narodo- 
wych). Nie potrzeba dopowiadać, że 
tego rodzaju ustosunkowanie się 

    

względem zagadnienia mniejszości na 
rodowych ośmielało tyłko te ostatnie 
i prowadziło na manowce irredenty. 
Tymczasem ostatnie oświadczenia rzą 
du mówią wyraźnie, że wszysey oby- 
watele muszą być przedewszystkiem. 
lojalni wobec państwa, a państwo win 
no traktować wszystkich fobywatełń 
jednakowo bez względu na przynależ 
ność narodową. Odchyłenie się od te- 
go kanonu programu państwowego 
sprowadziło kiedyś na państwo poł- 
skie. ciężkie konsekwencie. 

W dziedzinie wychowania obywa- 
telskiego wprowadziliśmy  przedew- 
szystkiem pojęcie państwa jako dobra 
powszechnego i wyrazu powszechne- 
go interesu. W kierunku wychowania 
obywatelskiego, ustaliliśmy drogę i 
treść reformy samorządu, który pod 
tym względem posiada doniosłe zna- 
czenie. Konstrukcja samorządu wed- 
ług projektu rządowego ułożona jest 
w ten sposób, że zawiera maksimum 
osobistej odpowiedzialności w stosun 
ku do zakresu nadanej władzy. Refor 
ma szkolnictwa i wejrzenie w god- 
ny pożałowania stan nastrojów naszej 
młodzieży akademickiej, stanowi rów 
nież część składową prac nad. skiero- 
waniem we właściwe łożysko sprawy 
wychowania obywatelskiego. To dą- 
żenie do nasycenia społeczeństwa po- 
jęciem państwa 1 odpowiedzialności 
osobistej nie jest czemś zewnętrznem 
w działaniu rządzącego obozu. Znaj- 
dujemy te czynniki osobistej odpo- 
wiedzialności i państwowego punktu 
widzenia najwyraźniej w pracach 
sejmowego klubu BBWR. i zbliżonych 
do niego organizacyj społecznych. 

Sięgnęliśmy tutaj do kilku przy- 
kładów, wskazujących na twórczy 
ferment w układaniu zrębów progra- 
mu państwowego. Oowoce tej naszej 
pracy wraz z błędami, których nig- 
dy nie da się uniknąć, będą wielkim 
darem dzisiejszego pokołenia dla na- 
stępnych pokoleń. Nasze pokolenie 
zdobyło niepodległość państwa, prze- 
żywa ono dzisiaj najtrudniejsze chwi- 
le w walce o utrzymanie niepodległo- 
ści gospodarczej i pokoleniu temu są- 
dzonem było kłaść kamienie węgiel- 
ne pod wielki gmach Rzeczypospoli- 
tej. J. D. 

Na konferencji rozbrojeniowej. 
Rumuński minister spr. zagran. popiera stanowisko polskie. 

GENEWA, 17. 2. (Pat). — W. dyskusji 
j na kenferencji rozbrojeniowej zab- 
s rumauński min. spraw zagranicznych 

książę Ghika. Wskazał en, że ostatnie mie- 
siące nie wykazywały żadnych korzystnyeh 
zmian w stosunkach międzynarodowych w 
sensie stworzenia wzajemnego zaufania. Ra- 
czej przeciwnie, nieufność wzrasta i zatruwa 
atmosferę międzynarodową. — Wprawdzie 
tu w Genewie wszystkie dełegacje zapewnia- 
ją e woli pokojowej i pragnieniu rozbroje- 
nia sweich narodów, ale te zapewnienia nie 
są przekonywująee, gdy się je zestawi z ma- 
nifestaejami w niektórych krajach, stanowią- 

   

  

eych zaprzeczenie tege ducha pokojowego. 

To też min. Ghika przyłącza się całkowicie 
do zdania ministra Zaleskiego w sprawie 
rozbrojenia moralnego. 

Polski min. spraw zagranieznych — mó- 
wi min. Ghika — stwierdził, że zorganizowa- 
nie rezbrojenia moralnego stanowi podsta- 
wewy warunek rozbrojenia wojskowego i 
wskazać jege główne linje w doskonałem 

memorandum z września ub. roku. Jest to 
dzieło, którego pilna konieczność musi być 
uznana i do którego zmierzać muszą w każ 
dym kraju zorganizowane wysiłki tych or- 
ganów, kt. powierzone wychowanie młodz. 

Przechodząc de problemu bezpieczeństwa 
min. popiera projekt francuski, w którym 
widzi projekt przywrócenia Lidze Narodów 
prestige'u 1 siły, zdolnej powstrzymać pań- 
stwa od wszelkich zamiarów i chęci napaści 
obecnej mentalności narodów, są niesłuszne, 
gdyż właśnie dzisiaj, w epoce brutalnego e- 
goizmu, konieczne jest istnienie siły, pozosta 
na Inne państwa. Krytyki, według których 
jącej na usługach Ligi Narodów. W dziedzi- 
projekt francuski nie odpowiada 
nie problemu rozbrojenia min. Ghika oświad 
czył, że przyłącza się do uwag ministra Za- 
leskiego w sprawie potencjału wojennego, 

którego znaczenie podkreśla, poczem w kon 
kluzji przestrzega  konierencję przed nad- 
miernym pośpiechem ti zbyt radykalnem! pro 
jektami. 

Min. Zaleski wyjechał do Paryża. 
(Teł. od własn. koresp. z Warszawy). 

Donoszą z Genewy, że dziś wieczoreia mińister Zaleski 
kilka dni do Paryża. 

wyjechał na 

Tardieu odjechał do Paryża. 
GENEWA. 17.11. (Pat.) -— Przewo 

dniczący francuskiej delegacji *Tar- 
dieu z powodu kryzysu gabinetowego 
we Francji odjechał z Genewy wraz 
z ministrent kołonij Reynoldem 9- 

raz przewodniczącym komisji wojsko 
wej płk. Fabry na kilka dni do Pa- 
ryża. Paul-Boncour, jak również inni 
członkowie delegacji francuskiej po- 
zostają w Genewie. Ž 

Wažne ošwiadczenie kanclerza Austrįi 
Austrja na drodze do zbliżenia gospedartzego Zz sąsladami? 

Jak donosi łotewska ageneja te- 

legraficzna, kanclerz austrjacki Bu- 

resch przyjął onegdaj w Wiedniu po- 

słów państw obcych i zakomuniko- 

wał im, że rząd austrjacki ma zamiar. 

wszcząć pertraktacje z państwami są 

siedniemi na temat zbliżenia gospo- 

darczego. Kanclerz prosił posłów 0 

podanie tej deklaracji do wiadomo- 

ści swoich rządów, oraz o przyjazne 

ustosunkowanie się do zamiarów A- 

  

ustrji. 
Przypisek redakcji. Powyższa deklaracja 

kancierza Burescha oznacza: poważny zwrot 

w polityce Austrji, która, pod wpływem Fran 

cji, porzuca myśl o Anschlussie i zapoczątko 

wuje próbę konfederacji państw sukcesyj 

nych, w pierwszym rzędzie. Austrji, Węgier i 

Czechosłowacji. O tych zamiarach słychać by 

ło już od pewnego czasu, ale pierwsza kon- 

kretna wiadomość przychodzi oekólną drogą 

przez Rygę. Ze źródeł polskich „brak dołąd 

potwierdzenia tego ważnego faktu, co wyda. 

je się dość dziwnem. 

    

Silne lotnictwo to poteaa Państwa! 
EMRE ———— 11 ———=—=— =": 

"Na płenum i w komisjach Sejmu. 
Szereg ustaw przyjęto w 2-iem I 3-lem czytaniu. 

Na wstępie środowego posiedzenia Sejma 
przyjęto w 3 czytaniu po referacie pos Hyli 
(BB) projekt ustawy o funduszu obrotowym 
reformy rolnej. 

Następnie po przemówieniu sprawozdaw- 
cy pos.. Tyszkiewicza (BB) przyjęto projekt 
ustawy o wykonywaniu planów parcelacyj- 
nych. : - 

Pos. Hołyński (BB) zreferował ustawę o 
ratyfikacji porozumienia między Polską a 
Czechosłowacją o cieniu chodników dywano 
wych i cieniu piwa w beczkach. Przy tej spo 
sobności referent podkreśił, że od roku 1926 
obserwujemy ogóny spadek importu trzody 
chlewnej do Czechosłowacji I widzimy, že 

jest gorzej traktowana od innych państw. 
To samo dotyczy naszego eksportu ołejów 
mineralnych. ' Ze strony Czechosłowa- 
cji nie spotkaliśmy się więc z równie przy- 
jaznem traktowaniem stosunków handlowych 
z Polską, jak to okazuje właśnie Polska. Oba 
te projekty ustawy 'ratyfikacyjnej przyjęto 
w drugiem i trzeciem czytaniu. 

Zkolei pos Ulrich zreferował projekt u- 
stawy o zwołnieniu od podatku dochodowego 
w zakładach ubezpieczeniowych nadwyżek, 
powstałych z przeszacowania nieruchomości 
Projeki 
Przyjęto następnie po referacie tegoż posła 
projekt ustawy o przenoszeniu portfeli ubez- 
pieczeniowych. 

Następnie pos. Żebracki zdał w imieniu ko 
misji prawniczej sprawozdanie o rządowym 
projekcie ustawy, dotyczącym rejestrowego 
zasławu drzewnego. Projekt przyjęto w 2-m 
i 3-m czytaniu. 

Po przyjęciu, z wjątkiem jednej. zmian 
Senatu do rządowego projektu ustawy w spra 
wie zmian w ustawie o zakresie działania mi 
nistra reform rolnych i organizacji urzędów 
i komisyj ziemskich, Izba przystąpiła do spra 
wozdania komisji reform rolnych o rządowym 
projekcie ustawy o właściwości ministra re- 
form rolnych w zakresie wykonywania meljo- 
racyj. Referent pos. Jakowicki podkreślił, że 
dotychczas sprawa mełjoracyj rolnych była 
w kompetencji 3 ministerstw — Robót Pu. 
blicznych, Rolnictwa i Reform Rolnych. O- 
becny projekt porządkuje te stosunki kam- 
petencyjne i przekazuje Ministerstwu Reform 
Rolnych całkowicie opiekę nad mełjoracjami. 
Projekt ustawy przyjęto w 2-m i 3-m czyta 
niu. 

  

   

   

astępnie pos. Jakiwcki w imieniu ko- 
misjt przedstawił referat o rządowym projek 
cie ustawy, uzupełniającej przepisy o nada- 
niu ziemi żołnierzom wojsk polskich. 

W dyskusji przedstawiciele Ukraińców i 
pos. Jeremicz (Kl. Biaroruski) wypowiadali 
się przeciwko projektowi. 

Minister reform rolnych Kozłowski oświad 
cza, że celem omawianego projektu jest o- 

stateczne zlikwidowanie i poprawienie dotych 

  

przyjęty został w 2 i 3 czytaniu, 

czasewej akcji osadnictwa wojskowego 1 
przez przyznanie działek bezpłatnych tym 
żołnierzom, którzy naskutek niedostatecznego 
zapasu ziemi nie mogłi otrzymać bezpłatnych 
działek wojskowych i nabyłi gospodarstwa 
opłatne z parcelacji rządowej, 2) przez przy- ^ 
znanie nowych działek osadniczych tym by- 
łym- wojskowym, którzy otrzymali działki, 
nie nadające się do należytego zagospodaro- 
wania. Dła uzyskania ziemi na te cele ustawa 
przeznacza grunty leśne, a więc te, które za- 
sadniczo nie są przeznaczone na cele refor- 
my rolnej Zasadniczo nowego osadnictwa na 
mocy tej ustawy nie zamierzamy przeprowa- 
dzić. Obawy tu wyrażone, jakoby wskutek 
jej zaprowadzenia miała nastąpić nowa fala 
osadnictwa wojskowego, na szkodę mniej- 
szości narodowych, są zupełnie bezpodstawne 
Deklaracje posłów ukraińskich mają tedv 
na celu tyłko szerzenie niepokoju, a przedmio 
towo są zupełnie nieuzasadnione. 

Zkolei w 2-m i 3-m czytaniu przyjęto pro 
jekt ustawy o Najwyższym Trybunale Admi- 

nistracy jnym, wprowadzającej pełny przymus 
adwokacki i nowy system opłat 

Przyjęto także nowelę do rozporządzenia 
o szłucznych środkach słodzących. 

Po odesłaniu do komisij kilku projektów 
ustaw w 1 czytaniu, nad pozostałemi wywią- 
zała się dyskusja. Przy ustawie o likwidacji 
Kom. Floty Narodowej zabrał głos pos. DU. 
BOIS z PPS. który omawiał motywy poda- 
nia się do dymisji sekretarza generalnego 
Kom. Floty Narodowej gen. Zaruskiego. 

Min. Przemysłu i Handlu ZARZYCKI, od- 
powiadając pos. Dubois ošwiadeža, że Kom. 
Floty Nar. otrzymał z Min. 670 tys. zł. sub- 
wencji z czego 360 tys. tytułem zwrotu. Zmu 
szony ciasnotą budżetu min zażądał zwrotu 

sumy. Decyzja o oddaniu pieniędzy została 
powzięta przez pełny Komitet. 

Budżet emerytur i rent 
w Komisji. - 

Podniesienie okresu służby, 
uprawniającego do emerytury. 
WARSZAWA, 17. 2. (Pat). — Senacka 

komisja skarbowo-budżetowa przystąpiła na 
środowem posiedzeniu do obrad nad budże- 
tem emerytur, zaopatrzeń i rent inwalidz: 

Wiceminister skarbu Starzyński udzielił 
wyczerpujących wyjaśnień, poczem omówił 
wniesieną do Sejmu nowelę do ustawy eme- 
rytalnej. Wice-minister wskazał, że ustawa 
dotychczasowa jest najliberalniejszą na ca- 
łym świecie. Przedłożona noweła nie jest 
bynajmniej zmianą radykalną. Pełega ona 
na następujących zasadach: 1) minimałny 
okres, po którym można otrzymać emerytu- 
rę, przesuwa się z 10 na 15 lał. Ci, którzy 
już mają emeryturę po wysłużeniu 10 wzglę- 
dnie 15 lat, będą ją otrzymywali nadał, ałe 

odpowiednie zmniejszoną; 2) roczny przy- 
rost emerytur ma wyncsić w pierwszem 10- 
leeiu po wysłużeniu 15 lat 2,4 proe., zaś w 
drugiem i0-leciu 2,5 proc. Jest to słuszne, 
ponieważ gros uprawnień emerytałnych po- 
winne być uzależnione od dalszej służby 
państwowej; 3) wysokeść składek emerytał- 
mych zostanie podniesiona z 5 na 8 próc., 
przyczem osoby, otrzymujące zaopatrzenie 
emerytualne, będą. płaciły do 1 lipca 1933 
jednelitą opłatę 8 proc, Nie ulegną rewizji 
pensje wdów do wysokości 50 zł. miesięcz- 
nie 1 sieroce pensje do 25 zł., ani też pensje 
emerytów oraz wdów i sterot byłych państw 
zaborezych. Opłata emerytałna 8 proc. nie 
obejmuje tych pensyj wódw i sierot, doty- 
czyć ona będzie natomiast emerytów państw 

- zaborezych. 

Trzecie czytanie ustawy 
o ustroju szkolnictwa. 

WARSZAWIA, 17. 2. (Pat). — Na dzisiej- . 
szem posiedzeniu sejmowej komisji oświato- 
wej odbyło się trzecie czytanie projektu usta 
wy o ustroju szkolnictwa. Projekt ustawy 
komisja przyjęła 17 głosami. Posłowie KOR- 
NECKI (KŁ Nar.) i WEŁYKANOWICZ (KL 
Ukr.| wobec odrzucenia większości swych 

poprawek oświadczył się przeciw całości 
ustawy. Poseł PIOTROWSKI (PPS) ustosun- 
kował się do projektu ustawy negatywnie. 
Zkolei przyjęto rezołucję pos. SMULIKOW- 
SKIEGO (BB) wzywającą rząd, ażeby powo- 
łując da pracy programowej ministerstwa 
czynnych pracowników szkolnictwa, powo- 
ływał ich również z pośród odpowiednich 
instytucyj naukowych, kulturalnych i oświa 
towych oraz organizacyj zawodowych. 

Komisja oświatowa Sejmu przystąpiła na- 
stępnie do rozpatrzenia projektu ustawy o 
prywatnych 'szkołach, zakładach naukowych 
& wychowawczych. Referent pos. dr. SZYSZ- 

KO (BB) omiawiał całość przedłożonego pro 
jektu, w szczególności sprawę zakładania 
szkół prywatnych oraz ich prowadzenia. Po 
przemówieniu referenta zabrał głos wice-mi- 
nister W.R. i O.P. p. PIERACKI, zaznacza- 
jąc, że potrzebę ustawy o szkołach prywat 
nych odczuwało zarówno społeczeństwo jak 
nauczyciejstwo. Nasza ustawa jest bezwzględ 
nie liberalniejszą, niź dotychczas obowiązu- 
jące za czasów zaborczych. 

Komisja administracyjna 
zmienia przepisy o kontroli 

ruchu ludności. 
WARSZAWA. 17.11. (Pat.) — Na popołu- 

dniowem posiedzeniu sejmowej komisji ad- 
ministracyjnej pos. Pacholczyk z BB. zreic- 
rował projekt ustawy o zmianie rozporządze 
nia prezydenta Rzeczypospolitej z 16 marca 
1928 roku G ewidencji i kontrołi ruchu lud- 
ności. Nowela ta daje gminom prawo pobie 
rania opłat za wydane dowody na podstawie 

   
   

Austrja żąda 
równouprawnienia 
w zbrojeniach. 

GENEWA, 17. 2. (Pat), — Po ministrze 
Ghika przemiawiał delegat Austrjt Pfluegl, 
który zaznaczył, że Austrja domaga się ró- 
wmouprawnienia w dziedzinie zbrojeń. Nie 
leży w interesie Europy, ażeby stale fstnia- 
ły duże różnice na terenie zbrojeń między 
państwami, które zwyciężyły w wojnie świa 
toewej a narodami pokonanemi. Austrja ma 
nadzieję, że wyniki osiągnięte na konferen- 
eji rozbrojeniowej przyczynią się również do 
złagodzenia ciężkiego kryzysu gospodarczego, 
który szczególnie dotkliwie daje się odezu- 
wać w Austrji. 

Po tem przemówieniu konfereneja wysłu 
ehała przemówień delegatów Finlandji, Es- 
tonji i Urugwaju, którzy przedstawił punkt 
widzenia swych krajów. 

Odroczenie posiedzenia 
z powodu kryzysu 

francuskiego. 
GENEWA. 17.11. (Pat.) — Wyzna 

czone początkowo na Środę po połud 
niu posiedzenie płenarne konferencji 
rozborjeniowej zostało odwołane. Po 
zostaje to w związku z kryzysem: ga- 
binetowym we Francji. Chodzi o prze 
ciągnięcie dyskusji generalnej tak, a- 
by prace bardziej konkretne rozpoczę 
ły się dopiero po ukonstytuowaniu się 
nowego rządu francuskiego. 

Wyjaśnienia 
min. Starzyńskiego 

w sprawie noweli do ustawy 
emerytalnej. 

Tel. od wł. kor. z Warszawę. 

P. wice-minister Starzyński przy- 
jął dziś delegatów Związku profeso- 
rów szkół wyższych i średnich. V 
jaśnił on delegacji szereg wątpliw     
ci w związku z wniesioną do Sejmn - 
nowołą do ustawy emerytalnej. Przed 
stawiciele świata  nauezycielskiego 
interesowali się szczegółowo 'sprawą 
zaliczenia 
niem państwa polskiego. P. wice-min. 
Starzyński wyjaśnił, że do 15 łat pra- - 
cy, wymaganej do uzyskania emerg- 
tury, włiczony będzie okres pracy: i 
za czasów zaborczych. 

Ferment w łonie. 
Stronnictwa Ludowego. 

(Teł. od własn. koresp. z Warszadn). 
Sekretarjat marszałka Sejmu za- 

komunikował, że p. dr. Michałkiewicz 
pisemnie zawiadomił marszałka Sej- 
mu, iż wystąpił z klubu Str. Ludowe- 
go nie wstępując do żadnego innego. 

Od kilku dni w kuluarach Sejmu 
krążą pogłoski, co w swoim czasie 
notowaliśmy, o feremncie panującym 
w łonie Str. Ludowego na tle taktyki 
władz tego klubu w trakcie debaty 
budżetowej. Niewątpliwie wewnętrz- 
nym przejawem tego fermentu jest. 
wystąpienie posła Michałkiewicza. 

Pienum Senatu. 
(Tel. od wł kor z Warszawy). 

„Jutro o godz. 4 po południu odbę- 
dzie się plenum Senatu. Na porządku 
dziennym. 1t projektów ustaw raty- 
fikacyjnych, . zmiana rozporządzenia 
P. Prezydenta o utworzeniu przedsię- 
biorstwa „Polskie Koleje Państwo- 
we“ i 5 ustaw dotyczących dziedziny 
gospodarki społecznej. 
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Uchwalenie ustawy o cłach 
przywozowych. 

LONDYN. 17.II. (Pat.) — Izba 
Gmin 451 głosami przeciw 73 odrzu- 
ciła wniosek Landsbury'ego, proponu 
jący odrzucenie projektu ustawy © 
cłach przywozowych, — przyjmując 
zarazem ów projek ustawy -— w dru- 
giem czytaniu. 

Nieudany straik generalny. 
MADRYT, 17. 2. (Pat). — Elementy o 

charakterze  anarchiczno-syndykalistycznym, 
należące do generalnej faderacji pracy, pro- 
klamowali strajk generalny, który miał wy- 
buchnąć wczoraj rano w całej Hiszpanii. 
Strajk nie udał się. Praca odbywała się nie- 
mal całkowicie normalnie zarówno w Mad 
rycie jak i w szeregu innych wielkich ośrod 
kach przemysłowych. W wiełu fabrykach ro- 
betnicy przemocą usuwali agitatorów, nawo. 
łujących do strajku. 

rejestrów mieszkańców, Pozatem zwolniono 
łudność od opłat za wszełkie dokumenty, po- 
trzebne do zaprowadzenia rejestrów miesz- 
kańców, jak metryki, podania, dowody ©- 
sobiste. Nowela również zmniejsza kary za 
uchybienia mełdunkowe. Łączne ulgi, wynika 
jące z projektu noweli dla ogółu ludności, 
wynoszą około kiłkunastu miljonów złotych. 
Projekt rządowy przyjęto, 

lat służby przed powsta- 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
NOWA SKARGA LITEWSKA PRZECIWKO 

POLSCE. 
Kowieńska „Di Idysze Sztyme* z dnia 12 

lutego donosi, iż w związku z zamknięciem 
pewnej liczhy szkół litewskich na Wileń- 
szezyźnie, mi. dr. Zaunius przesłał sekreta- 
rzowi generalnemu Ligi Naredów Sir Drum 
mondowi list z prośbą © wyjednanie od rzą- 
du polskiego naprawienia krzywdy, wyrzą- 
dzonej 360 dzieciom żydowskim, które nie 
mogą uczęszczać do szkoły. (Di Idysze Szty- 
me, Kowne, 12. II. W. I. P.). 

POWIEŚCIOPISARZ I DZIENNIKARZ 
WARSZAWSKI W KOWNIE. 

Do Kowna przybył pisarz żydowski Sega- 
łowiez, który nawiązał oficjalny kontakt z 
litewskiemi czynnikami rządowemi, a nawet 
był przyjęty na posłuchaniu u prezydenta 
państwa i poszczególnych ministrów. 

ODGŁOSY WYPADKÓW: KŁAJPEDZKICH. 

„Dienos Naujienos* podaje fotografję do- 
kumentu, jaki otrzymał były wiceprzewodni- 
czący dyrektorjum, radca szkolny Mayer, оф 
berlińskiej „Deutsche Stiftung". Instytucja ta 
donosi Mayrowi, iż znów wysyła mu 10 tys. 
mk. „na znany cel*. O dokumencie tym wie- 

dzieli: Bóttcher, burmistrz, dr. Brindlinger i 
inni. Pomimo to Mayer mianowany został rad 
cą szkołnym i przyjmował nadal pieniądz= 
z Niemiec „na ciemne cele*. Dziennik przy- 

pomina również, że nauczyciele i urzędnicy 
w Kłajpedzie, prowadzący akcję germaniza- 
cyjną, otrzymują prócz swego normalnego 
uposażenia od właściwych instancyj jeszcze 
pensję z innych źródeł za „specjalne obowią- 
zki“ Również miejscowe dzienniki niemiecki 
otrzymywały w swoim czasie subsydja od 
pewnego towarzystwa niemieckiego „Concor - 
dia“. (Fołksblat, Kowno, 9. II. ). 

Reprezentacja studencka w Kownie odbyła 
specjalne posiedzenie, poświęcone wydarze- 
niom w Kłajpedzie, na którem postanowiono 
wysłać do gubernatora Merkisa depeszą na- 
stępującej treści: „Reprezentacja studencka 
wiła gorąco w imieniu całej młodzieży aka- 
demickiej czyn Pana, polegający na rozwią- 
zaniu dyrektorjum, które obraziło honor Li- 

twy. Przy sposobności zapewniamy, że litew- 
ska młodzież akademicka śledzi jeszcze uważ 
nie przebieg wydarzeń kłajpedzkich i okazy- 
wać będzie niezbędną aktywność zawsze, gdy 

tego będą wymagały interesy kraju (Folks- 
bat, Kowno, 9. II, W. I. P.) 
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Sejm kłajpedzki potępia 
działalność gub. Merkisa. 
BERLIN. 17.4I (Pat) — Sejm kłaj- 

pedzki przyjął w dniu 17 bm. głosami 
partyj większości przeciwko 4 głosome 
posłów narodowo - litewskich wnie- 
sek posła Krausa, protestujący z na- 
ciskiem- przeciwko naruszeniu przcz 

" gubernatora Merkisa autonomicznych 
praw Kłajpedy i domagający się nie-. 
zwłocznego cofnięcia wszelkich zarzą 
dzeń represyjnych oraz przywrócenia 
stosunków konstytucyjnych w Kłaj-. 
pędzie. 

Manifestacje antylitewskie 
w Tylży. 

W ubiegłą niedzielę miały miejsce w Tyt- 
ży przed litewskim konsulatem, oraz intym 
domem, gdzie odbywało się zebranie, mani- 
festacje antylitewskie, podczas których poeta 
litewski Vidunas został poturbowany w chwi 
li opuszczania zebrania. Przed konsulatem: 
manifestanci wznosili okrzyki: „Pies litew- 
ski“, „Precz ze sztandarem litewskim „Preez. 
z Litwą”, „Deutschland erwache*, 

Podług „Eety* policja zachowyła się bier 
nie 1 ograniczyła swoje czynności do zaliez- | 
pieczenia konsulatu przed wybrykami demon 
strantów. : 2 
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Odgłosy decyzji Ligi Narodów 
Waszyngtonie. 

WASZYNGTON. 17.11. (Pat) —- 
Decyzja komitetu 12-tu Ligi Narodów 
zwrócenia się do Japonji z apelem, 
spotyka się tu z ogólną aprobatą. Prze 
prowadzana jest analogja z podob- 
nym apelem, wystosowanym w po- 
czątkach stycznia. 

Z Rosji Sowieckiej. 
Rezerwy zbożowe dla zasiewów. 

MOSKWA. 17.II. (Pat.) — Ukaza- 
ło się rozporządzenie, podpisane przez 
Mołotowa i Stalina, nakazujące koł- 
chozom tworzenie rezerw zbożowych 
dla zasiewów wiosennych. Tworzenie 
rezerw ma być zakończone do 1 kwie- 
tnia rb. Rozporządzenie nakazuje prze 
rzucenie 53 miljonów pudów zboża 
na wschód do okręgów nadwołżań- 
skich i na Syberję zachodnią, gdzie z 
powodu tegorocznego nieurodzaju po 
wstały trudności aprowizacyjne. 

slabo 

Kronika telegraficzna. 
— Strajk robotników portawych w Lon- 

dynie zakończył się, dzięki osiągnięciu poro- 
zumienia. Strajkujący wyrazili zgodę na ob- 
niżenie zarobków, poczynając od dnia jut- 
rzejszego. 

— Prezydentem Republiki Argentyńskiej 
wybrano gen. Justo, zaś wice-prezydeniem 
Junio Roca. 

— W obronie przed hitleryzmem wszy- 
stkie organizacje pacyfistyczne w Essen: ka- 
tolickie, ewangelickie i żydowskie połączyły 
się w jeden kartel. *    



  

Wiadomości Akademickie. 
Przedstawicieie Legjonu Młodych 

u Marszałka Piłsudskiego. 
W poniedziałek 8 lutego b. r. de- 

legacja Wileńskiego Okręgu ,Legjonu 

Młodych", złożona z Komendanta 

Okręgu Wileńskiego kol. Kazimierza 

Bielińskiego i jega zastępcy kol. Ste- 

fana Jędrychowskiego, została przy- 

jęta przez Pana Marszałka Piłsudskie- 

go na półgodzinnej audjencji i.zameł- 

dowała się Panu Marszałkowi w imie 

niu wileńskiej młodzieży państwo- 

wej. 

Na zapytanie Pana Marszałka re- 

prezentanci „,Legjonu' poinformowali 

o ogólnym kierunku tworzącej się w 

Wilnie nowej ideologji państwowej i 

© opracowywanym programie społe- 

czno-gospodarczym na dalszą metę, 

co zostało b. życzliwie przez Pana Mar 

szałka przyjęte. Na wspomnienie o 

tem, iż niektóre czynniki zaczynają 

nas uważać za komunistów, Pan Mar 

szałek uśmiechnął się pobłażliwie. Na 

wspomnienie delegatów 0 próbach 

konsolidacji całego ruchu i stworze- 

nia wielkiego jednolitego obozu, Pan 

Marszałek wyraził życzenie, żeby sta- 

rania te odniosły pożądany skutek, 

jednocześnie wskazując na niezmier- 

ną trudność wszelkiej akcji łączącej 

w społeczeństwie polskiem. „Więk- 

szość można uzyskać'* — powiedział 

— „ale w codziennej pracy trzeba się 

posługiwać innemi metodami“. 

W dalszym ciągu temat rozmowy 

zeszedł na cechy odrębne środowska 

wileńskiego, ekspansję Wilna na Pol 

skę oraz te niezdrowe momenty nie- 

nawiści rasowej, które przywożą ze 

sobą do Wilna tłumy akademików - 

kondotjerów z dzielnic centralnych. 

Pan Marszałek zainteresował się 

liczebnością i stanem materjalnym nie 

zamożnej młodzieży U. S. B. oraz za- 

radczą akcją samopomocową. Dłużej 

zatrzymał się nad sprawą domu aka- 

demickiego i jego urządzeniem, oraz 

wyraził uznanie z tego powodu, że 

dom został wybudowany za gotówkę, 

a nie tak, jak w innych środowiskach 

z pożyczek. Również żywo zajęła Pa- 

na Marszałka, praca pozytywna mło- 

dzieży akademickiej, a zwłaszcza do- 

robek naukowy i samopomocowy, 

podkreślając cały czas, że doraźne u- 

tarczki połityczne, stanowiące głów-' 

ną część życia społecznego, godne są 

pogardy. Interesując się szczegółami 

Wystawy Akademickiej, która ma zi-. 

lustrować pozytywny dorobek środo- 

wiska wileńskiego, Pan Marszałek 

wyraził żal, że z powodu odroczenia 

terminu otwarcia domu akademickie- 

go i wystawy, nie będzie mógł wziąć 

udziału w tej uroczystości. 

  

Zaszufladkować Dembińskiego. 
W artykule p. t. „Kłopoty redak- 

tora“ w „Slowie“, p. red. Mackiewicz 
uznał za największe nieszczęście Pol- 

ski przewagę popierających się mna- 

wzajem miernot. My widzimy klęskę 

polskiej inteligencji w czem innem: w 

szufladkowym sposobie myślenia. Ca- 

łokształt zagadnień jest porządnie 

podzielony i ułożony -w szufladkach, . 

opatrzonych odpowiedniemi nazwa- 

mi. Z nowem, powstającem, zagadnie- 

niem inteligencja polska potrafi się 

b. łatwo uporać: trzeba je tylko naz- 

wać, zakwalifikować,  zaszufladko- 

wać. I już jest się uwolnionym od 

dyskusji merytorycznej. 
Oczywiście nie posądzamy p. Cata 

o nieświadome uleganie tej metodzie 

uproszczeń myślowych. To byłoby 

godne niewybrednego pismaka z „Gło 

su Wilna”, a nie publicysty, odznacza 

jącego się dużą kulturą intelektualną. 

Gencza hasła, które rzucił p. red. Ma- 

ckiewicz: „Zaszufladkować Dembiń- 

skiego zakwalifikować go jako ko- 

munistę i tem samem zlikwidować'* 

tkwi gdzieindziej. 
Słowo” jest ostatnim prezentem 

ginącego ziemiaństwa  kresoweg ». 

Nie sposób jest przypuścić, żeby był 

to prezent zupełnie bezinteresowny. 

Bezwzgłędnie w interesie pewnych 

drobnych grup społecznych w Polsce 

nie leży nowy rueh ideowy, który о- 

garnął obecnie całą młodzież państ- 

wową. 
Ruch'.ten postawił sobie za ambi- 

cię znalezienie czegoś trzeciego mię- 

dzy ginącym kapitalizmem, a nieod- 
powiednim komunizmem. 

Oczywiście w interesie grup społe- 

cznych, które na wszelkiej ewolucji 

socjałnej muszą tracić i stracą niewą- 

tpłiwie, leży zachowanie uproszcze- 

nia—przeciwstwienia: jesteśmy wro- 

gami komunizmu, zatem musimy stać 

na. gruncie kapitalizmu. Straszakiem 

bolszewickiego, krwawego teroru tłu 

mi się tam w zarodku wszelkie próby 

reform. społecznych.  Państwowość 

trzeba interpretować koniecznie w ten 

sposób, że państwo jest organem 0- 

brony stanu posiadania, katolicyzm 

w sensie spekulacji metafizycznej. u- 

święcającej system eksploatacji gos- 

podarczej. Każde wykroczenie prze- 

“J 

ciw calemu systemowi bezpieczenst- 
wa ekonomicznego klas posiadają- 
cych — unosi oczywiście komuniz- 
mem. Wykroczył Dembiński — we- 
pchnąć Dębińskiego do „czerwonego 
raju”, zmusić go być komunistą. 

Niestety, w takim razie musiałby 
red. Mackiewicz zaliczyć do komuniz.- 
mu .całe. młode pokolenie "myślącej 
części młodzieży. Wszystkich mło- 
dych, zdolnych ludzi w Polsce. Bo 
program. przebudowy społeczno - go- 
spodarczej to nie jakiś buntowniczy 
wybryk niesfornego „enfant terrible'* 
katolicyzmu. To hasło wypisane na 
sztandarach całego idącego pokolenia 

młodzieży państwowej. 
Usiłując zaszczepić sugestję, że my 

młode pokołenie a komunizm to jed- 
no, p. red. Mackiewicz wykonywa ro- 
botę antypaństwową i antyziemiań- 
ską: przerzuca sztuczny pomost mię- 
dzy nami a komunizmem, pcha na- 
szych zwoleników w kierunku na 
wschód. 

Kiedy mówimy o trzeciej stronie 
barykady, usiłowanie wepchnięcia 
nas koniecznie na tamtą stronę jest 
igraniem z ogniem. Tembardziej, że 
tylko b. głęboka nieznajomość komu- 
nizmu rosyjskiego, albo też niedoce- 
nianie najważniejszych zagadnień my 
$Ń może usprawiedliwić takie spłyce- 
nie i uproszczenie całego problemu. 

System komunistyczny jest w o- 
statecznym, wyniku obliczony na try- 
umf materjalizmu dziejowego i zgnę- 
bienie religji. Ideologja państwa zor- 
ganizowanej pracy oparta jest na 
wspólnej społecznej etyce pracy, po- 
zatem jednak dopuszcza każdą moty- 
wację religijną i filozoficzną. To jest 
różnica dła każdego katolika i dla ka- 
żdego niematerjalisty istotna. Jedno 
z dwojga: albo p. red. Mackiewicz jest 
człowiekiem niewierzącym, albo nie 
zna komunizmu. : 

System komunistyczny opiera się 
na symplicyzie filozowicznym, nie 
dopuszczając innej interpretacji poza 
marksową i wszystkie zjawiska inte- 
lektualne, tłumaczyć walką klas. O- 
tóż jeżeli żądamy obcęgów myśli, to 
obcęgów, któreby zmiażdżyły te wszy 
stkie łupinki bezmyślności, które czę- 
sto nam każą czcić, jako naukę i sztu 

Dwie ekshumacje w dawnem 
Wilnie. 

Oto przed kilku miesiącami doko- 
nano w Wilnie wiekopomnego odkry- 
cia — odnaleziono zapomniane szczą- 
tki króla Alexandra Jagiellończyka i 
dwóch królowych: Elżbiety i Barba- 
ry w nieznanej krypcie o wybitnie 
średniowiecznej budowie i sklepie- 
niu; — nikt nie wie napewno kiedy 
się tam dostały, ani kto je przeniósł. 
Wybitni znawcy, jak p. konserwator 
Lorentz, prof. prof. Kłos i Morelow- 
ski są zdania, że dokonano tego prze- 
niesienia z kaplicy Wołłowiczowskiej 
do tej krypty, gdy się okazało, że wo- 
da zalewa podziemia kaplicy Św. Ka- 
zimierza. Dziwnem jednak wydać się 
musi bezwzględnie, że umieszczono 
quasi prowizorycznie zwłoki królew- 
skie w tak ciasnej krypcie właściwiej 
łoszku i tak skrzętnie tę kryptę zamu- 
rowano i zakonspirowano, że naj- 
mniejszego śladu ani w aktach kapi- 
tuły, ani w kronikach, ani w żadnych 
zapiskach czy pamiętnikach niema o 
nich. A potem czy nie dziwną wyda- 
jesię ta korona pieczołowicie wraz 
z łańcuszkiem i tabliczką Elżbiety 
złożona na występie muru; gdyby od- 

było się uroczyste przeniesienie zwłok 
czyżby to mogło mieć miejsce? I dla- 
tego sądzę, że kości Alexandra i Elż- 
biety — były przenoszone w stanie 
mocno podgniłym i rozsypały się przy 
pośpiesznem, może nocą, składaniu 
do krypty; wtedy to jakaś ręka bar- 
dziej pedantyczna złożyła przedmio- 
ty owe na murku. Skąd jednak ten 
pośpiech? — nocna pora i takie tro- 
skliwe zakonspirowanie krypty, że 
ani moskiewskie wojska, które w ka- 
tedrze i w innych klasztorach wygrze 
bały i rozrzuciły szczątki i kości se- 
tek rozmaitych osób tam pochowa- 
nych, — jak to zgodnie opisują kroni 
karze i współczesni naoczni šwiadko- 
wie — tam nie dotarły, ani nie do- 
tarł tam i Gucewicz przy kapitalnej 
przebudowie katedry? Mojem zda- 
niem stało się to dlatego, że przenie- 
sienie zwłok nastąpiło znacznie póź- 
niej, a mianowicie przed samym na- 
jazdem moskiewskim, w obawie pro- 

fanacji zwłok królewskich. Że taka hi- . 
poteza jest bardzo prawdopodobna, 
na to mamy dowód w analogicznej 
ekshumacji tajemnej zwłok w Wilnie 
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kę polską. Nie domagamy się nato- 
miast obcęgów dla najwyższych regjo 
nów myśli, zostawiając szeroką swo- 
bodę badawczą dla laboratorjów wie- 
dzy i sztuki. 

Komunizm rosyjski, stalinowski, 
podporządkowany obecnie imperjali- 
zmowi wszechrosyjskiemu, opiera się 
o trzecią międzynarodówkę. -Młode 
pokolenie państwowe polskie tworzy 
ruch własny, nawiązujący do trady- 
cyj niepodległościowych i odbudowy 
państwowości. Rola naszego pokole- 
nia polega na jak najlepszem urzą- 
dzeniu tego, co zdobyło poprzednie. 

Nie wierzymy i nie chcemy dykta 
tury proletarjatu. Czem różnią się sil 
ne rządy świadomej grupy, przebudo- 
wującej ustrój przy pomocy aparatu 
państwowego, od dyktatury proleta- 
rjatu, to p. red. Mackiewiczowi, jako 
monarchiście chyba dobrze wiadomo. 

Różnice między czerwoną biuro- 
kracją etatystyczną a państwem zor- 
ganizowanych w syndykaty pracowni 
ków, mających wpływ na bieg wypad 
ków, dopełniają tej wąskiej miedzy. 

Moglibyśmy wymienić jeszcze set- 
ki innych, ale nie chcemy. Parafra- 
zując powiedzenie Biblji: prędzej wiel 
błąd przejdzie przez ucho igielne, niż 
człowiek, który woli upraszczać, po 
miedzy, dzielącej nas od komunizmu. 

Na zakończenie rzut oka na drogi, 
któremi szła nasza nowa ideologja, 
nasz program: przebudowy gospodar- 
czej: 

1) artykuł kol. Henryka Dembiń- 
skiego w „Żagarach* p. t. „Defilada 
umarłych bogów”, 

2) jednocześnie art. kol. Zbigniewa 
Zapasiewicza (warszawski „,Legjon 
Młodych*) o kryzysie kapitalizmu. 

3) koreferat kpt. Edmunda Gali- 
nata w wileńskim „Legjonie Mlo- 
dych* do „Defilady umarłych bogów* 

4) Odezwa „Legjonu Mlodych“ 
wileńskiego, drukowana w „Słowie 
p. t. „Dokąd idziemy*. 

5) Referat kol. Stefana Jędrychow 
skiego na inauguracji „Legjonu Mło- 
dych w Wilnie p. t. „Trzecia strona 
barykady*', 

6) Artykuł kol. Stefana Mrożkic- 
wicza z Warszawy p. t. „Konjunktura 
czy struktura”. 

7) Zjazd młodzieży państwowej w 
Warszawie w listopadzie. 

8) Artykuł kol. Henryka Dembiń- 
skiego w „Żagarach* Nr. 6 i 7 p. t. 
„Podnosimy kurtynę“. : 

9) Koreferat w „Legjonie Mło- 
dych“ do tego artykułu kol. Stefana 
Jędrychowskiego p. t. „O państwo- 
zorganizowanej pracy*. 

Nie wymieniamy tu oczywiście 
etapu codziennej pracy, referatów, 
dyskusyj, artykułów, polemik i po. 
gadanek na innych terenach. 

Stwierdzamy: mamy do czynienia 
ze zdecydowanym i świadomym ru- 
chem ideowym młodego pokolenia 
młodzieży państwowej i żadne klepa 
nie po ramieniu nie potrafi nas za- 
straszyć. Mamy program społeczny, 
równoległy ruch przebudowy kultu- 
ralnej, organizacje akademickie, b. 
życzliwy oddźwięk na terenie robotni 
czym i zdecydowaną wołę urzeczywi- 
stnienia naszych postulatów. Może p. 
Mackiewicz zaszufladkować Dembiń- 
skiego. To nic nie pomoże. Bo nas 
jest Legjon. Legjonista. 
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Pan wojewoda u młodzieży 
akabemickiej. 

Wiczoraj o godz. 14 min. 30 przybył do 
lokalu Mensy Akademickiej pan Wojewoda 
Z. Beczkowicz w towarzystwie ks. dziekana 
Swirskiego i kuratora Bratniej Pomocy p. 
prof. Jakowickiego. P. wojewoda udał się 
do kancelarji Mensy gdzie przejrzał całą bu- 
chalterję wypytując administrację Mensy o 
najdrobniejsze szczegóły gospodarki. Następ 
nie udał się p. wojewoda na salę obiadową 
gdzie w imieniu Zarządu Bratniej Pomocy i 
młodzieży przywitał p. wojewodę referent 
Mensy Akad. kol. Piekarec, a zebrana licznie 
młodzież przywitała swojego dostojnego 
przyjaciela przez powstanie. P. wojewoda in 
teresuje się żywo „gospodarką somopomoco- 
wą młodzieży akademickiej, świadczy to, że 
wypytywał się o wszelkie szczegóły dotyczą. 
ee pożyczek na obiady ulgowe i technicznej 
strony wydawania obiadów. 

Po zwiedzeniu Mensy udał się p. wojewo- 
da do lokału Br. Pomocy przy ul. Wiełkiej 
24, gdzie zwiedził Ognisko i sale, w których 
mieści się Zarząd Bratniej Pomocy, przej- 
rzal preliminarz Bratniej Pomocy na rok 
1932, wypytując nieomal o szczegóły każdej 
pozycji budżetowej, wreszcie Zarząd Brat- 
niej Pomocy przedstawił p. wojewodzie wy- 
kresy przygotowane na Wystawę Akademic- 
ką, poczem po godzinnym pobycie opuścił 
p. wojewoda lokal, żegnany przez zebranych 
członków Zarządu. 

  

     

DYSKUSJA O SAMORZĄDZIE 
AKADEMICKIM. 

W niedzielę dnia 21 b. m. o godz. 17 
odbędzie się w „Legjónie Młodych* Kró- 
lewska 5—ł0 zebranie dyskusyjne na temat 
samorządu akademickiego i autonomji uni- 
wersytetów. Goście mile widziani. Komenda 
przypomina członkom i kandydatom, że u- 
częszczanie na zebrania jest obowiązkiem 

organizacyjnym i warunkiem należenia do 
„Legjonu“. 

ORGANIZACYJNE. 

Z dn. 14 b. m. wobec utworzenia drugie- 
go koła uczełnianego „Legjonu“, funkcje ko 
mendanta związku akademickiego objął koł. 
Stefan Jędrychowski, a kol. Kazimierz Bie- 
łiński pozostał komendantem Okręgu. 

  

Także i w Krakowie. 
Młodzi O.W.P. nie spoczywają 

Zapomnieliśmy w poprzednich Wiadomo. 
ściach Akad. donieść o jeszcze nieznanych 
większości naszych czytelników, nowych, b. 
pięknych osiągnięciach O. W. P. vel Młodz. 
Wiszechpolskiej na terenie akademickiem. Są 
to dosyć poważne nadużycia w Br. Pomocy 
Wyższej Szk. Handl. w.Krakowie, której za- 
rząd był jeszcze dotychczas w rękach ende- 
ckiej młodz. akad. I tam utonęły tysiączki... 

Sensacja zupełnie możliwa. 
Powiadają złośliwi, że po tych i innych 

ostatnich „wsypach* obwiepolskich rycerzy 
przemysłu, ma powsłać „wszechpolski zwią- 
zek samopomocowych... escamoteurów.. O. 
Wi. P.* Prezesem ma zostać p Puchalski, 
zastępcą Czerewko, sekcją aprowizacyjną zaj 
mie się znany ze swej owocnej (dla siebie) 
działalności na terenie naszej Mensy, p. Zy- 
blewski, ze skabnikiem tyłko kłopot... „Kry- 
zys zaufania”... Wysuwano wprawdzie kan- 
dydaturę p. Sobikowskiego, tak wsławionego 
ostatnio w Br. Pomocy Pobktechniki Warsz., 
jak wyjątkowo „zręcznego* (22 tysiące — 
nie byle col), ale obawiano się jego zami- 
łowania do kapłanek „lekkiej muzy”... . 

Sekretarzować ma con amore (przez pok- 
krewieństwo dusz) przedstawiciel innej, ró- 
wnie wzniosłej (kałumnjatorskiej) branży, z 
pod tegoż znaku, dosyć głoś—ny i równie 
ocho—czy oraz dziennikowaty. Pierwszym 
senjorem honorowym obrano przez wdzięcz 
ność pewnego, szlachetnego mecenasa obroń- 
cę obu branż przed przesadną surowością 
Temidy. 

Podobno nawet obmyślono już odznakę 
tego towarzystwa, która ma być zaprojekto- 
wana równie pomysłowo jak i artystycznie, 
w postaci mieczyka owiniętego łańcuszkiem 
z dwiema obrączkami... 

Ten sam, a jakże. 

Podpisanie układu handiowego między 
Polską i Brazylją. 

RIO de JANEIRO. 17.II. (Pat:) — 
Poseł Rzeczypospolitej Polskiej Gra- 
bowski i minister spraw zagranicz- 
nych Brazyłji Mello Franco podpisali 
układ handlowy między Polską a Bra 
zylją, oparty na ogółnej klauzuli naj- 
wyższego uprzywilejowania i wzoro- 
wany na projekcie tego rodzaju u- 
staw, opracowanych przez Komi- 
tet ekonomiczny Ligi Narodów. 

Układ wchodzi w życie dnia 5 mar 
ca br. Na podstawie tego układu, któ- 
ry zastępuje dotychczasowy modus 

  “ vivendi z 22 sierpnia 1929 r., towary 
brazylijskie będą korzystały na pol- 
skich komorach celnych z wszystkich 
zniżek, na zasadzie umów handlo- 
wych. Ponieważ zaś Brazyłja narazie 
nie posiada żadnych umów i trakta- 
tów taryfowych, towary połskie bę- 
dą podlegały nadal przy imporcie do 
Brazylji zniżce'35 proc. od obowiązu- 

jących stawek celnych, z której już 
korzystały dotychczas na podstawie 
dawnego modus vivendi. ` 
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Siły zbrojne Rosii sowieckiej. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

„Iskra* donosi z Genewy, że dziś 
ogłoszono kilka komunikatów konfe- 
reneji rozbrojeniowej O stanie sił 
zbrojnyeh różnych państw. Z. S. R. R. 
posiada, według tego komunikatu, 
504.303 łudzi w armji lądowej, 28.658 
ludzi w lotnictwie i 29.039 w marynar 

ee. G. P. U. pograniczne liczy 28.150 
łudzi, a G. P. U. wewnątrz kraju 17. 
tys. 240 ludzi. Rząd sowiecki rozpo- 
rządza pozatem 750 samolotami i 46 
jednostkami morskiemi. Roczne wy- 
datki wojskowe w 1831 r. wynosiły 
1.290 miijonów rubli. 

Akcia przedwyborcza w Niemczech 
Hitler przemawia. 

BERLIN. 17.11. (Pat) — Hitler 
wygłosił wczoraj wieczorem w Diis- 
seldorfie dłuższe przemówienie przed 
wyborcze, które było transmitowane 
przez radjo w kilku lokałach równo- 
cześnie. Mówca przedstawił rozwój 

prasy narodowo-socjalstycznej i za- 
powiedział, że ustrój demokratyczny 
musi w Niemczech zniknąć raz na za- 
wsze. Wybory na prezydenta Rzeszy 
wykażą całą siłę narodowych - socja- 
listów. 

Przeciw kandydaturze Hindenburga 
BERLIN. 17.II. (Pat.) — Wšlad 

za niemieckim związkiem oficerów 
również związek narodowych ofice- 
rów niemieckich, należących do obo- 

zu opozycji narodowej, wypowiedział 
się przeciw kandydaturze Hindenbur 
ga z ramienia stronnictw nieprawico- 
wych. 

Dlaczego popierają Hindenburga. 
BERLIN. 17.11. (Pat.) — Przywód 

ca frakcji socjal - demokratycznej 
Reichstagu Breitsneid oświetłił na wie 
cu w Norymberdze stanowisko socjal 
demokracji wobec bieżących zagad- 
nień politycznych w Niemczech. Jeże- 
ti socjaliści niemieccy popierają kan- 

dydaturę Hindenburga, to nie czynią 
tego jako bezwzględni zwolennicy Hin 
denburga, lecz w przekonaniu, że nie 
wolno im dopuścić do rządów tych, 
którzy pragnęliby dziś objąć władzę 
w Niemczech. 

Po dymisji rządu Lavala. 
PARYŻ. 17.11. (Pat.) — Prezydent 

Domer rozpoczął wczoraj wieczorem 
konfeerncje, Punktualnie o godz. 21 
przybył do pałacu prezydent senatu. 

Po zakończeniu rozmowy, która 
trwała 20 min. prezydent senatu oś- 
wiaądczył dżiennikarzom, że sam fakt 
iż prezydent państwa powołał go do 
siebie już tego samego dnia wieczc- 
rem, świadczy, że pragnie on dzia- 
łać możliwie najszybciej. 

PARYŻ. 17.11. (Pat.) — Wczoraj- 
sze głosowanie w Senacie było sze- 
roko omawiane w Izbie Deputowa- 

Możliwość dojścia 
LONDYN. 17.11. (Pat) — 'W Fo- 

reign Office panował dziś nastrój bar 
dzo optymistyczny co do konfliktu 
chińsko - japońskiego. Raport. otrzy- 
many od'konsula brytyjskiego w Sžan 
ghaju, wskazywać ma na możliwość 
dojścia do porozumienia między stro- 
nami zainteresowanemi,  przyczem 

nych przez posłów większości, któ- 
rzy pozostali wierni gabinetowi La- 
vala. Według ich zdania, fakt ten nie 
powinien odbić się ujemnie na po- 
stawie, przyjętej przez Francję na 
konferencji genewskiej. 

PARYŻ. 17.II (Pat) — Według kra 
żących pogłosek, min. Tardieu miał 
oświadczyć, że popierać będzie kan- 
dydaturę Paul-Boncoura na stanowi- 
sko premjera, z którym gotów jest 
współpracować, nie wzbudzając nie- 
przyjaznych nastrojów opozycji se- 

nackiej. 

do porozumienia. 
przewidziana jest możliwość przyby- 
cia do Szanghaju marsz. Czang-Kai- 
Szeka i nawiązania bezpośrednich ro 
kowań między nim a japońskim admi 
rałem Nomurą,- co zdaniem oficjal- 
nych kół Londynu wróży dobre na- 
dzieje. Rokowania te mają być poprze 

done rozejmem. 

W oczekiwaniu olbrzymiej ofenzywy 
-. powietrznej. 

SZANGHAJ. 17.IL (Pat.) — Łicz- 
ba samołotów, zgromadzonych przez 
Japończyków w Szanghaju, wynosi 
ponad 100, w: razie więe jeżeli doj- 
dzie do ofenzywy, będzie to najwięk- 
szą ofenzywa powietrzna od czasów 

wielkiej wojny. в 
Na terytorjum angielskiej konce- 

sji granaty chińskie raniły dwu ma- 

rynarzy angiełskich. Rany odniosło 
także kilku pasażerów na pokładzie 
okrętu angielskiego, przyczem dwu 
Anglików rannych jest bardzo ciężko. 
Przez całą noc słychać strzelaninę. 
Na terytorjum międzynarodowem pe 
eisk japoūski zabił dwóch Chińczy- 
ków. 

Z bólów mie mogła już się wcale poruszać — 
teraz p zbyła się zupełnie reumatyzmu. 

Co za okropne uczucie nie móc samemu 
wstać z łóżka, tak sztywne są nogi i ramiona. 
Niezdolna do pracy — to zrozpaczona ofiara 
reumatyzmu. Lecz dziś znów żwawa i ruchłi 
wa jak dawniej i nie odczuwa żadnych bó- 
łów. Pani W. Sajkowa, Grudziądz, Szewska 
16/1 pisze nam o tem: Od dłuższego czasu 
cierpiałam na reumatyzm w nogach-i ramio- 
nach, Bóle mi tak dokuczały, że często przez 
całą noć nie mogłam zmrużyć oka. Nogi irę 
ce stały się z czasem do tego stopnia sztyw- 
ne, że nie mogłam prawie wcale się poruszać 
Nie mogę poprostu nikomu opisać, co przez 
ten czas przecierpiałam. W ciągu 7 miesięcy 
próbowałam najrozmaitszych łeków, chcąc 
uwolnić się od tych strasznych cierpień, lecz 
prawdziwa poprawa nastąpiła dopiero, gdy 
zaczęłam zażywać tabletki Togal. Już po ty- 
godniu bóle ustąpiły i mogłam znowu spo- 
kojnie sypiać. Zachęcona tym pomyślnym wy 
nikiem zażywałam w dalszym ciągu Togał 
ściśle według przepisu. Z czasem czułam też 

wyraźnie, jak ramiona i nogi stawały się 
coraz bardziej giętkie i elestyczniejsze. Te- 
raz już zupełnie pozbyłam się tej przykrej 
choroby, tak że w tym roku dzięki Togalowi 
mogłam śmiało zrezygnować z podróży do 
uzdrowiska. Rzeczywiście Togal jest radykal- 
nym środkiem! Podobnie świadczą tysiące 
cierpiących, którzy. przyjmowali Togal. przy 
reumatyźmie, podagrze, łamaniu w kościach. 
bólach nerwowych i głowy, grypie, przezię- 
bieniach i pokrewnych cierpieniach. Nieszko- 
dliwe dla serca, żołądka i innych organów. 
Togal nietylko uśmierza bółe, lecz w zarod- 
ku zwalcza te niedomagania. Dlatego też na- 
wet w pomocy Togału nadspodziewanie po- 
myśnie rezultaty. Jeśłi pondto tysiące leka- 
rzy lek ten ordynuje, to przecież każdy z peł 
nem zaufaniem zakupić go może. Spróbój 
cie więc sami dziś jeszcze, lecz żądajcie wy 

raźnie tyłko Togal. We wszystkich aptekach. 
Kom. Rządu m. st. Warszawy. 

przed tymże ńajazdem. 
Oto w: roku 1602 umiera przeor 

klasztoru dominikanów przy koście- 
le Św. Ducha w Wilnie, Mełchior We- 
rowski. Ponieważ odznaczał się on 
wielką Świątobliwością i nauką, oruz 
z powodzeniem wypędzał z ludzi dja- 
błów (jak opiewa kronika dominikań - 
ska, znajdująca się w bibljotece uni- 
wersyteckiej pod nazwą kroniki x. 
Giecierskiego) pochowano go z wiełką 
uroczystością i wielkim żalem współ- 
braci zakonnych i szerókich mas lu- 
du, który długo czcił jego pamięć. 

Gdy po 40 latach przy okazji zgo- 
nu innego. zakonnika otworzono kry- 
ptę i zajrzano do trumny, znaleziono 
nietknięte zębem czasu zwłoki. Spra- 
wiło to ogromne wrażenie i rozeszło 
się wśród ludu. Nie będziemy dalecy 
od prawdy, gdy przypuścimy. że zro- 
dziła się myśl kanonizacji świątobłi- 
wego męża; prawdopodobnie były na- 
wet jakoweś nabożeństwa wpoblżu 
krypty. Lecz życie płynęło nie tak 
gorączkowo i nim się ojcowie zakon- 
ni porozumieli z jenerałem, z dalekim 
Rzymem, nim zaczęli zbierać materja 
ły, nastąpił najazd — i w przededniu 
samego już najścia na Wilno, słysząc 
o straszliwych okrucieństwach i best- 
jalskiem niszczeniu wszystkiego — 
pobożni braciszkowie w największej 

tajemnicy przenieśli ten skarb t. j. 
drogocenne zwłoki Melchjora w nie- 
wiadome miejsce i tam tak pochowa- 
li, że pomimo skrzętnych poszukiwań 
nigdy ich nie odnaleziono, jak opi- 
suje w tejże kronice zakonnik domi- 
nikanin, świadomy dziejów kościoła 
Św. Ducha i klasztornej braci. Doda- 
je on, że wszyscy zmarli na morową 
zarazę. 

Chociaż analogja nie jest zupeł- 
nym dowodem, ale jednak należy po- 
myśleć, że jeżeli w Wilnie braciszko- 
wie dominikańscy, tak dbali o zwło- 
ki jakiegoś b. świątobliwego zakonni- 
ka, łecz w każdym razie, według ów- 

* czesnych pojęć, zwykłego śmiertelni- 
ka, to tem bardziej kapituła ówczesna 
z biskupem na czele, wywożąca, jak 
to wiemy, cenne przedmioty hen dale- 
ko przez Żmudź, aż do Prus, musia- 
ła chyba zatroszczyć się i o zwłoki 
dobrodziejów tegoż košciola katedrai 
nego i ukryć je w największej tajem- 
nicy. w zakonspirowanej krypcie, 
gdzie spoczywały przez kilkaset łat 
pomimo licznych pożarów, wojen, te- 
wolucyj i przebudowań. 

Jak trudno było uchronić po 
dziemia kościelne od spustoszeń w 
ciągu wieków, może posłużyć przy- 
kładem płondrowanie podziemi skrom 
nego kościołka Św. Ignacego w roku 

1812 przez francuskie wojska; wów- 

czas rozbestwieni żołnierze rzucili się 
do szukania tam skarbów i przy tej 
sposobności dokonali gwałtownej eks 
humacji rozmaitych nieboszczyków, 
w tej liczbie i zwłok biskupa kijow- 
skiego Tomasza Ujejskiego, zmarłego 
tamże w klasztorze jezuickim, jako 
zakonnik 1 września 1689 r. w wieku 
lat 76, a zakonnego życia lat 12. Po 
ujawnieniu tego faktu, wychowańcy 

medycznego wydziału — anatomicy 
— przenieśli zwłoki do laboratorjum 
swego. Dowiedziawszy się o tym fak- 

cie biskup łucki Cieciszowski zwrócił 
się z prośbą (sie! a nie z żądaniem ) 
o wydanie mu tych szczątków. Ks. 

Mamert Herburt, rektor seminarjum 

głównego, rozkazał przenieść je do 
kościoła augustjanów, polecił zrobić 
nową trumnę i insygnja biskupie, po- 

czem; przewieziono je z wielką uro- 
czystością do Żytomierza. Na tablicy 
dawnej trumny czytać można było, 
że służył on w senacie najgorliwiej 
jako biskup w czasie panowania 3 
królów: Jana Kazimierza, Michała i 
Jana Sobieskiego; — są kazania wy- 

drukowane w Wilnie z portretem jego 
w czasie eksportacji. Tomasz Ujej- 
ski był sekretarzem królewskim, ka- 
nonikiem warmińskim, biskupem ki- 
jowskim; po zrzeczeniu się dosto- 

jeństw za zezwołeniem papieża, został 
jezuitą — nasamprzód rektorem ko- 
legjum jezuickiego 4 probacji p. we- 
zwaniem Św. Rafała w Wilnie; speł- 
niał swe obowiązki z wielką gorliwo- 
Ścią i dokładnością. Złożywszy wresz- 
cie obowiązki te, przeniósł się do kla- 
sztoru Św. lgnacego, gdzie był nie- 
zrównanynt przykładem pokory i 
świątobliwości dla wychowańców no- 
wicjatu aż do zgonu. 

Kościół Św. Ignacego założony 
przez jezuitów, po ich kasacie został 
wprędce oddany dla nabożeństw Nie- 
mców, zamieszkałych w Wilnie, a po- 
tem przerobiono go razem z klaszto- 
rem na mieszkanie dła żołnierzy. 

Ile takich ekshumacyj gwałtow- 
nych lub tajemniczych przeżyło na- 
sze starożytne Wilno i czy nie należy 
sądzić, że i zwłoki wielkiego Witoł- 
da, a i braci Jagiełły spoczywają w 
ukryciu aż tajemniczy traf, jak i ta- 
jemnicze ukrycie odsłoni szczątki zni 
komych zwłok ludzkich, których 
duch panuje nad tą piękną naszą zie- 
mią? Oby odkrycie to nastąpiło jak 
najprędzej! 

Eaizebjusz Łopaciński. 

oafigora
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Oszušci 
Na terenie wojewydztw wschodnich od 

pewnego ezasu grasują oszuści mianujący się 
delegatami i kontrełerami Ministerstwa 5Каг 
bu ! Urzędu Pożyczck Państwowych.  Oszu- 
ści wyłudzają pod różnemi pozorami od 

Nowy objaw kryzysu: 

„Samogonka“. 

Dochodzą z rozmaitych stron wia- 
domości o likwidowaniu składów i 
hurtowni spirytusu monopolowego, o 
zamykaniu sklepów i handlu wódek 
Czyżby wzmożona faia abstyne 
Czy objaw kryzysu, brak pienię 
na wódkę? Bynajmniej, owszem wieś 
pije jak piła, tylko pije swoją wódkę, 
nie „kazionną”. Cała sieć tajnych go 
rzelni rozciąga się po gminach, dosko 
nale rozmieszczona, by jedna drugiej 
nie robiła konkurencji, każda ma 
pewnioną klijentelę, każda swój nie- 
prawy żywot ubezpiecza rozmaitemi 
fortelami. Przyrządy są udoskonalo 
ne, wytwarzają wcale dobrą aqua vi- 
tae, a chłop rozumuje logicznie, że je- 
żeli zboże jest tak tanie, i nie ma na 
nie kupców, to lepiej je przetworzyć 
na wódkę i w ten sposób osiągnąć po- 
trzebne pieniądze na podatki. za któ- 
re ostatnią krowę zabierają, Także 
wolą płacić złotego za butelkę samo- 
gonki, niż drożej za monopolkę. Oto 
jeszcze jedna strona życia ekonomicz 
nego i gospodarczego, która ulega 
zwyrodnieniu wskutek niskiej ceny 
żyta i niemożliwości zbycia produk- 
tów rolnych. 

Zaznaczyć należy, że dziwne są po 
rządeczki u pp. sekwestratorów, bo 
niejednokrotnie się zdarza, że przy- 
jeżdżają opisywać gospodarstwa, za 
zapłacone podatki i gdy się im pokaże 
kwity, odjeżdżają stwierdziwszy „nie- 
porozumienie", które trochę za czę- 

sto się zdarza. . x. 

Plisa. 
Zbiegli z aresztu. 

W ostatnich dniach z aresztów gminnych 
w kKozłowszezyźnie, Piinie, Hancewiezach 
zbiegło 4 aresztowanych. Jednego ze zbie- 
gów w dniu wezorajszym ujęto na graniey 

wpobliżu Rakowg, 2-ch zaś bsaczono w lesie 
koło - Haneewicz. 

   

   

   

    

nieświadomych posiadaczy pożyczek państ- 
wowych, obligacje i kupony. Jednego z ta- 
kich „dełegałów* aresztowano na terenie 
gm. kozłowskiej. Jest to Jan Szymczak 

„niebieski ptak* rodem z Warszawy. 

Mołodeczno. 
Zagadkowa śmierć 11-letniego 

chłopea. 

Wi jednym z domów we wsi Pigezenewo, 
gminy mołodeczańskiej ujawniono zwłoki 
li-letniego mieszkańca tej wsi Edwarda 
Węeławskiego. Powiadomiona o tem poli- 
eja wszczęła dochodzenie, w wyniku -któ- 
rego zostało ustalone, że Węcławski zmarł 
wskutek zatrucia organizmu jakąś mocno 
działającą trucizną. Obeenie prowadzone 
jest dalsze dochodzenie, celem ustalenia czy 
li-letni chłopak popełnił samobójstwo czy 
też został podstępnie otruty. te) 

Kraśne n/Uszą. 
Współpraca z B. B. W. R. 

2 roku w lokalu 

  

W dniu 15 lutego 19 
urzędu gminy kraśnieńskiej odbyło się re- 
organizacyjne zebranie członków BBWR. 
z następującym porządkiem dziennym: 
1) Zagajenie zebrania, 2) wybory prezydj 
3) wybory Zarządu i 4) wolne wniosi 

Zebranie zagaił p. Boczoń Karol, który 
w krótkich słowach określił i zarysował cel 
i znaczenie przyszłej p: a następnie do- 
konano wyborów pre um, do którego po- 
wołano pp. Stefanowicza — jako przewod- 
niczącego, Skrutyńskiego jako sekretarza, 
Garlińskiego, Moroza i Kisiela jako człon- 
ków. 

Po ukonstytuowawiu się prezydjum przy- 
stąpiono do wyborów Zarządu. 

Przed rozpoczęciem wyborów powołany 
do prezydjum członek p. Garlińs 
przemówił do zebranych podkreślając wielką 
rolę, którą odeg a współpraca z Rządem, 
a następnie zostały przeprowadzone wybory 
do Gminnego Komitetu BBWR. w skład 
którego weszło 9 osób. 
W wolnych wnioskach wywiązała się oży- 
wiona dyskusja i poruszono szereg spraw, 
w której między innemi zabierali głos pp. 
Krzywobłocki Kazimierz, Greber Władysław, 
Rybarczyk Antoni, Kisiel Antoni i Doma- 

galski Józef, poczem jednogłośnie postano- 
wino wysłać depeszę z wyrazami czci i hoł- 
du do Pierwszego Marszałka Polski Józefa 
Piłsudskiego. 

Wkońcu przemówił przewodniczący 
bramia p. Stefanowicz Konstanty dziękując 
obecnym za przybycie i wzniósł okrzyk na 
część Marszałka Józefa Piłsudskiego, który 
entuzjastycznie i trzykrotnie powtórzony zo- 
stał przez obecnych. 

Pamimo niesprzyjającej * pogody, 
wencja była nadspodziewanie duża, 

   

  

   

  

   

    

  

       

    

  

  

frek- 
K.K. 

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

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

3 i ij DZIŚ |Miejski| 
4 Kino - Teatr Dźwięk. 

w Nowogródku dźwięk.   
Rango Już wkrótce Ro mans 

W rolach głównych: Greta 

Garbo i Levis Stone.     

Nowogródek. 
Wieczór pieśni i muzyki. 

WI dniu wczorajszym w teatrze miejskim 
w Nowogródku urządzono staraniem miej- 
scowego seminarjum nauczycielskiego wie- 
czór pieśni i muzyki. Chór pod kierwnic- 
twem prof. Wołyńczaka wykonał kilka pieś- 
ni w języku polskim i białoruskim, poczem 
"orkiestra odegrała kilka utworów muzycz- 
nych. Również nowozorganizowany kwintet 
muzyki salonowej wykonał parę utworów. 

Wieczór cieszył się dużem powodzeniem. 
W imprezie brały udział tylko siły miej- 
scowę z pośród młodzieży białoruskiej. 

Nowe budynki szkolne, 

W: tych dniach odbyło się poświęcenie 
i oddanie do użytku publicznego 2 gmachów 
szkolnych w pow. nowogródzkim: w Ku- 
pusku dla 2-klasowej szkoły powszechnej 
i w Lubczy dla 4-klasowej szkoły powszech- 
nej. Place pod budowę szkół oraz robo- 
ciznę niewykwalifikowaną dała zaintereso- 
wana w budowie tych szkół ludność oko- 
liczna, zaś koszta materjału i robocizny w 

sumie 30 tys. zł. pokryła gmina w Lubczy. 
Budowa prowadzona była sposobem gospo- 
darczym, co pozwoliło na znaczne oszczęd- 
ności w kosztach budowy. 
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JAKOB WINER i S-ka 
LI D A, Suwałska 58, tel. 90 (obok kino-teatru Nirwana) 

Poleca: jedwabie, wełny, korty, sukna, płótna, 
= " oraz futra i okrycia damskie I męskie. 
  

  

  = 

Lida. 
Organizacyjne Zebranie Powiatowego 
Komitetu Obehoda Uroezystości Imie- 
nin Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Jak w latach ubiegłych tak i w tym 
roku spałeczeństwo łidzkie zabiera się z ca- 

zapałem do uroczystego obchodu imie- 
nin ukochanego Wodza Narodu Polskiego, 
Pana Marszałka Piłsudskiego. 

W: dniu 15-go b. m. o godz. 19 z inicja- 
tywy Związku Legjonistów i Peowiaków w 
Lidzie w sali gimnazjum Miejskiego zebrali 
Się przedstawiciele władz, urzędów państwo- 
wych, samorządowych, duchowieństwa, 
Szkolnictwa, organizacyj społecznych i za- 
Wodowych, wojska, kupców i przemysłow- 
<ów, by zorganizować Powiatowy Komitet 
Obchodu Imienin Pana Marszałka. Zebranie 
zagaił p. burmistrz Zadurski powidarmia jąc 
Zebranych, że powstał projekt by w tym 
Toku dzień ten obchodzony był przez spo- 
łeczeństwo lidzkie jeszcze bardziej uroczy- 
Ście niż w latach ubiegłych i by uroczystość 
ta wyszła z poza ram utartego szablonu i 
Przeszła w formie zabaw ludowych, kon- 
'tertów publicznych i t. p. 

Na wniosek przewodniczącego powołano 
do życia Pow. Komitet Obchodu  Uroczy- 
stości Imieninowych, w skład którego we- 
Szli wszyscy obecni na sali. Zkolei przystą- 
piono do wyboru Prezydjum Komitetu, do 
którego weszli pp. prezes S. O. Bukowski 
lako przewodniczący, burmistrz Zadurski 
Jako wiceprzewodniczący, Bożek Jan jako 
Sekretarz oraz pułkownik Śliwiński, komi- 
Sarz Okr. Kasy Chorych Sokołowski i in- 
Spektor szk. Rogowski jako członkowie. 

Następnie wyłoniono trzy sekcje a mia- 
wi 1) sekcja propagandowo-organiza- 

€yjna, która będzie miała za zadanie zorga- 
Nizowanie obchodu na terenie powiatu, a do 
tórej weszli: przewodniczący p. prof. Smo- 

ter oraz członkowie pp. Orkusz prezes pow. 
ŻW. Naucz. Szk. Powsz., por. Baron pow. 
Komendant P. W. i W. F. Cała instr. Ośw. 
ozaszk., por. Gawlik, Bożek, insp. Rogow- 

ski, insp. Wilczyński, prof. Hanus i prof. 
Ozłowski; 2) sekcja finansowa, do której 

_Weszli jako przewodniczący p. dyr. Gimn. 
iejskiego Piekarski, oraz jako członkowie 

Pp. sędzia S. O. Mianowski, dr. Zarcyn pre- 
es Gminy żyd. Komend. Pow. P. P. komi- 
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sarz Dodeszko-Wierciński, Jabłoński właści- 
ciel kino-teatru „Nirwana”, z-ca burmistrza 
Karczmar i p. Bulandowa; 3) sekcja Uroczy- 
stošai Miejskich, do której weszli jako prze- 
wodniczący p. dyr. Gimn. Państw. Biało- 
koz oraz jako członkowie P. p. kpt. Wiltos, 
prof. Brylski, kpt. pilot Pytel, nacz. Poczty 
Jakutis, sędzia śl. Achmatowicz, ksiądz Nie- 
lubowicz, rabin Rabinowicz, Mikuła i pani 
burmistrzowa Zadurska. Po dokonaniu wy. 
borów wywiązała się ożywiona dyskusja nad 
sposobem ułożenia programu. Między innemi 
powstał projekt by w dniu tym. Komitet 
wraz zMiejskim Komitetem do Spraw Bez- 

robocia i przy pomocy władz wojskowych 
miejscowego garnizonu wydał dla wszyst- 
kich bezrobotnychn a terenie m. Lidy obia- 
dy na wzór 77 p. p., który tę akcję prze- 
prowadził w dniu swego święta pułkowego. 

M-ur. 

Zjazd rołniczy. 

W. niedzielę dnia 14 lutego odbył się 
w Lidzie pierwszy wojewódzki zjazd rolni- 
czy, zwołany przez Wojewódzkie Towarzyst 
wo Organizacyj i Kółek Rolniczych, W zje- 
ździe wzięło udział powyżej 320 delegatów 
kółek i ogranizacyj rolniczych. Obrady zja- 
zdu toczyły się w sali recepcyjnej Starostwa 
lidzkiego, a przewodniczył im prezes Woj. 
'Tóow. Org. i Kółek Roln. p. Dębicki. 

Oprócz delegatów uczestniczyli w zjeź- 
dzie: prezdstawiiciel wojewody nowogródz- 
kiego nacz. Pałosz, naczelnik wojewódzkiego 

wydziału samorządowego Gałasiewicz, na- 
czełnik wydziału rolnictwa Bokun, dyrektor 
wileńskiego Oddziału Państwowego Banku 
Rolnego Maculewicz, dyrektor związku rewi- 
zyjnego Spółdzielni Mleczarskiej Kokociński, 
reprezentant Okręgowego Urzędu Ziemskie- 
go w Grodnie Majewski, przedstawiciel Cen- 
tralnej Kasy Spółdzielczej Bukowski, przed- 
stawiciel B. Gosp. Kraj. w Wilnie dyr. Bar- 
baro. z 

Z Warszawy przybyli przedstawiciele 
Centralnego Towarzystwa  Organizacyj i 
Kółek Rolniczych inž. Rosochacki i Gra- 
bowski. Dalej brali udział w zjeździe sta- 
rostowie  Bogatkowski (Lida),  Siellawo 
(Szczuczyn), Hryniewski (Nowogródek), po- 
słowie sejmowi Malski, Tołpyho, Kamiński, 
Kuc i Małynicz, sen. Jeleński, wreszcie przed 
stawiciele pokrewnych lokalnych i okolicz- 
nych organizacyj i instytucyj gospodarczych. 

KUR JER 

WIEŠCII OBRAZKIZKRAJU. 
grasują. spółdziełczych, handlowych i społecznych. 

Na przedpołudniowem plenarnem posie- 
dzeniu wygłosił referat p. Grabowski z 
Warsżawy, poczem zjazd podzielił się na 3 
komisje, mianowicie — komisję finansową, 
gospodarczą i komisję zbytu, które obrado- 
wały do godź. 17. Po przerwie odbyło się 
ponowne posiedzenie. plenarne, - na którem 
dyrektor Wileńskiego Oddz. Państwowego 
Banku Rolnego p. Ludwik Maculewicz wy- 
głosił reefrat na temat kryzysu w rolnictwie 

  

i spraw lniarskich. Przewodniczący komisyj 
złożyli następnie sprawozdania. Ogółem u- 
chwalono około 100 wniosków i dezydera- 
tów, które zebrani przyjmowali gromkiemi 
okłaskami, gdyż obrazowały doskonale obec- 
ny stan rolnictwa w Nowogródczyźnie i 

kro- 

    

wskazywały drogi, po których należy 
czyć, ażel wydźwignąć się z obecnej 

kiej sytuacji gospodarczej. Zjazd byl do- 
skonałe zorganizowany. Był on po zjeździe 
powiatowym oszmiańskim pierwszym gene- 
ralnym zjazdem gospodarczym w Nowo- 
gródczyźnie. 

       

  

Pierwsze Zebranie nowoobranego Za- 
rządu L. O. S. P. 

W dniu 12-go b. m. o godz. 21 w lokalu 
Magistratu m. Lidy odbyło się pierwsze po- 
siedzenie nowo obranego Zarządu T-wa 
Lidzkiej Ochotniczej Straży Pożarnej pod 
przewodnictwem p. Zadurskiego. Na forum 
obrad było ukonstytuowanie Zarządu. Pre- 
zesem Zarządu został p. Zadurski burmistrz 
m. Lidy. wiceprezesem p. inż. M. Pupko, 
sekretarzem p. Z. Wolhman i skarbnikiem 
p. Haber. Po ukonstytuowaniu się Zarządu 
wydzielono Komisję do zbadania spraw Klu- 

3 do stwierdzenia sta. 
nu majątkowego St i oszacowania po- 
szczególnych przedmiotów co do ich warto- 
ści. 

  

       

Gdzie się dwóch bije, tam trzeci ko- 

rzysta, 

Lida przeżywa niebywałą sensację. Sen- 
sacja ta spłynęła na spokojną publikę lidz- 
ką tak nagle, że prosto ludziska nie chcą 
wierzyć w to, co się dzieje, a raczej co się 
dziać będzie. Bo i rzeczy e. Któżby pr 
puszczał, że mi stąd ni zowąd znajdujące się 
obecnie dwa przedpotopowe kina w Lidzie 
przeistoczyć się mają w  stuprocentowe 
dźwiękowce. 

Tak jest, i to bez najmniejszej błagi, po- 
nieważ otwarcie udźwiękowionych kin „Nir- 
wana“ i „Edison“ zapowiedziane zostało 
oficjalnie przez szumnie brzmiące ułotki, 

  

   

  

anonsy w afiszach i solenne zapewnienia wła | 
ścicieli tych kin pp: Jabłońskiego i Lewina. 
Widzimy więc. że trwająca już od trzech 
tygodni zacickła walka konkurencyjna po- 
między tutejszymi możnowładcami kinowemi 
ma niezaprzeczenie dobre strony, ujawnia 
nam przedewszystkiem, że jak się chce, a ra 
czej jak trzeba coś zrobić to się zrobi, bo- 
wiem w czasach pamiętnej spółki tych pa- 
nów kiedy publiczność prosiła o lepsze ob- 
razy i o udźwiękowienie choćby jednego 
kina, to panowie ci wzruszając rabionami 
odpowiadali, że teraz jest kryzys i niema 
pieniędzy na podobne rzeczy. Co się teraz 
okazuje? Pieniądze się znslazły i nietylko 
na dobre obrazy ałe nawet na udźwięko- 
wienie obu kin. Ale to wszystko stało się 
dlatego, że „przewielebną* spółkę licho 
wzięło. 

Pan Jabłoński właściciel kina „Nirwana* 
zapowiedział otwarcie swego dźwiękowca w 
sobotę dnia 20 b. m, a obecnie dowiaduje- 
my się, że p. Lewin właściciel kina „Edi- 
son“ rėwniež instaluje dźwiękowiec w koń 
publiczność i miasto na tem korzysta. Brawo 
towy. Na pierwszy ogień pójdzie film „V 
27 z Marleną Ditrich. Lida ewropeizije się 
w całem tego słowa: znaczeniu. Z powyż- 
szego wynika, że słuszne jest przysłowie: 
gdzie się dwóch bije tam trzeci korzysta 
Właściciele kin pp. Jabłoński i Lewin pro- 
wadzą zapamiętałą walkę konkurencyjną a 
pubłiczność imiasto na tem korzysta. Brawo! 
Walczcie panowie dalej i nie dajcie się. 

M-ur. 

Mir. 
Ujawnienie zakonspirowanej jaezejki 

komunistycznej. 
T-wo „naukowo-sportowe' — organizacją ko- 

inunistyczną. 

W tych dniaeh- władze Śledcze ujawniły 
na terenie gminy mirskiej dobrze zakonspi- 
rowaną jaczejkę komunistyczną. Na czełe 
Jaczejki stał niejaki Abram Minlkier, który 
przybył na teren gminy przed trzema mie- 
slącami | w ciągu tego, stosunkowo krótkie- 
go e€zasu, zdołał założyć jaczejkę komunisty 
ezną. Do utworzonej organizacji sprytny а- 
gent potrafił wciągnąć młodzież szkolną 1 
parobków. Uezynił to w ten sposób, że orga- 

    

  

nizecję swoją nazwał związkiem naukowo-. 
sportowym, wobee czego rodzice nie nie 
wiedzieli o właściwym celu tej organizacji. 

Dopiero później gdy dzieci zaczęły przy- 
nosić do domu szkodliwą literaturę prawda 
wyszła najaw I rodziee powiadomili policję 
Minikiera i trzech jego wspólników areszto- 
wano. (e). 

Baranowicze. 
Pożar. 

W] dniu 16 b. m. w nocy przy ul. Hoo- 
vera 15, w zabudowaniach Szymona i Jo- 
cheła Jelinów, wybuchł groźny, pożar, który 
z trudem został zlokalizowany przez miej- 
scową straż pożarną. Pastwą płomieni padł 
dom mieszkalny wraz ze stajniami i stodołą, 
zapełnioną zbiorami. Ogólne straty sięgają 
20 tys. zł. Akcja ratunkowa była niezmier- 

"nie utrudniona z powodu mrozu i braku 
wody. 

Wołożyn. 
Katastrofa samochodowa na szosie 

Mołodeczno— Wołożyn. 

Na szosie Mołodeezno-Wołożyn w pobliżu 
Rakowa wyrwóciło się auto osobowe prowa- 
dzone przez kierowcę Piotra Basińskiego. W| 
samochodzie oprócz kierowcy znajdowali się 
Zygmunt Czarman i Wiktor Kołysz, którzy 
padająe do rowu odnieśli pokaleczenia, Ran- 
nych odwiezione do szpitala. (e) 

Aresztowanie wywrotowców. 

W ostatnich dniach władze bezpieczeń- 
stwa publicznego w pogranicznych gminach 
pow. wołożyńskiego aresztowały kilku wy- 
wrotowców, którzy prowadzili antypaństwo- 
wą działalność wśród mieszkańców tych 
gmin. Aresztowano 7 osób w tej liczbie je- 
dnego agenta komunistycznego, pochodzące- 
go z terenu Białorusi Sowieckiej. 

Aresztowanych przekazano władzom są- 
dowym. 

100 tys. kg. ziemniaków 
na bezrobotnych. 

Z Wołożyna donoszą, że właściciel mająt- 
ku Horodźki p. Wóołczacki zamiast zaległych 
podatków zaofiarował 100 tys. klgr. ziemnia- 
ków, które zgodnie z obowiązującemi prze- 
pisami, przekazane będą kom. do spraw bez- 
robocia. 

     

  

W I. ER SKI 

Prawda czy podstęp 
w celu wyłudzenia pieniędzy ? 

Przy uley Bełlny mieszka właścielełka 
straganu w hali miejskiej niejaka Anna Pek 
lerowa. W roku 1914 mąż Poklerowej zo- 
stał zmohilizcwany do armji rosyjskiej i od 
tego ezasu nie ona o nim nie wiedziała. W 
ten sposób minęło lat 17 i Peklerowa nie 
miała nadziei otrzymania jakiejś wiadomo- 
ści o zaginionym. Tymczasem w ubiegły pią 
tek do mieszkania Peklerowej zgłosił się ja- 
KiŚ$ nieznany jej osobnik, który oświadczył 
że przynosi wiadomość o zaginionym mężu. 
Według opowiadania nieznajomego. jest on 
bliskim przyjaciełem jej męża ponieważ wal- 
czył podczas wojny w jednym szeregu, ra- 

zem trafili do niewołi i powrócili do Rosji 
Oraz razem przed kilku tygodniami zbiegli 
z Z. S. R. R. Wpobliżn Warszawy zostali 
aresztowani i esadzeni w „Pawiaku* skąd 
został wkrótce zwolniony. Przed zwołnieniem 
Pekler prosił go, by po odzyskaniu wolności 
udał się do Wilna i poprosił u jego żony o 
400 zł., które mają być złożone jako kaucja 
ze którą odzyska wołność. Pe pierwszych 
ehwilach radości Peklerowej nasunęły się 
wątpliwości czy aby nie padła ofiarą oszu- 
stwa. Wobee tego zwróciia się listownie do 
polieji warszawskiej, prosząc 0. zbadanie 
całej sprawy. każ (ej: 

Aresztowanie oszusta dolarówkowego 
Donosilišmy już kilkakrotnie o spryt- 

nych oszustwach dokonywanych w mieście 
przez niejakiego Pawłowieza, zamieszkałego 
przy ul. Majowej 6. Pawłowicz oszukiwał 
wyłącznie właścicieli dolarówek, wyłudza 
jąc od nieh pieniądze lub też przywłasz- 
czająe delarówki i spieniężając je w ban- 
kach a najczęściej na ezarnej giełdzie. 
Aresztowany przed paru dniami Pawłowiez 
zwolniony został przez sędziego Śledezego 
pod dozór policji do czasu rozprawy sądo- 

wej. Po edzyskaniu wolności Pawłowicz 
znowu popełnił szereg nowych oszustw, 
zaś obawiając się aresztowania ukrył się. 
Dopiero wczoraj po dłuższej obserwacji 
agentom wydziału śledczego udało się wy- 
tropić oszusta i aresztować. Sędzia śledczy 
zestosował tym razen: względem niepopraw- 
nego „klijenta* jako Środek zapobiegawczy 
areszt bezwzgłędny, wobec czego Pawłowieza 
osadzono na Łukiszkaeh. 

Ostrożnie ze znalezionemi rurkami! 
Ciężkie pokaleczenie ucznia. 

Uczeń szkoły powszechnej 14-letni Jerzy 
Staeewicz (ul. Trębacka 30) znalazł zapalnik 
od granatu, który zaniósł do dema, gdzie 
zaczął go ogrzewać na prymusie. Skutki tej 
nieostrożności były fatalne. Zapalnik sknut- 
kiem ogrzania eksplodował przyczem niesz- 
częśliwemu chłopcu oderwane zostały 5 pal- 

ców na lewej ręee i poeharatane dwa pra- 
wej ręki. Pozatem Staeewicz poraniony z0- 
stał w pierś. 

Zawezwane pegotowie ratunkowe prze- 
wiozło go w stanie cięžkim do szpitala Św. 
Jekóba. (ej. 

Na tropie sensacyjnej afery. 
W dniu wczorajszym wpobłiżu hotelu 

Handlowego, przy ul. Sadowej aresztowano 
właściciela stacji benzynowej w Raduniu, nie- 
jakiego Cedrowicza, oskarżonego o udział w 
aferze, polegającej na tem, że Cedrow 
biecując pewnym wileńskim kupcom zatai- 
wić pewną sprawę, wyłudził od nich wię 

sumę pieniędzy. Przedwczoraj znowu przy 
był on do Wilna, w celu wyłudzenia od tych- 
że kupców pieniędzy. Steroryzowani kupcy 
nie mogąc w żaden sposób uchronić się od 
dalszych strat pięniężnych zwrócili się z za- 
żaleniem do policji, która Cedrowicza zatrzy- 
mała. Badany Cedrowicz nie przyznał się do 

ski 
18 | wachód šlakoa > 4. 61078 
Luty Zachód || —8. 16m.28 

Spestrzeższia Zakładu Weisarelegii U. 8, E. 
w WHmie : dnia 17 11 — 1372 reku, 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 776 
Temperatura średnia — — В° С 

Z sajwyżoza: — 37 C 

5 najniższa — 16 C. 

Opad: — 
Wiata: północny. 

Tendencja: wzrost. 

Uwagi: pogodnie. 

  

   

  

   

    Dziś: Symeana. 
Jutro: Konrada. 

  

OSOBISTA 
— Pan Dyrektor Kolei Państwowych inż. 

K. Falkowski wyjeżdża w dniu 17 b. m. w 
sprawach służbowych na kiłka dni do War- 
szawy, gdzie weźmie udział w konferencji 
Naczelników Wydziałów Finansowych, która 
się odbędzie pod przewodnictwem p. mini- 
stra Komunikacji. 

MIEJSKA. 
— Starania © pożyczkę. W dniu wczo- 

rajszym wyjechał do Warszawy prezydent 
miasta mec. Folejewski. Wyjazd jego do, 
Stolicy związany jest ze staraniami o po- 
życzkę oraz ma na cełu porozumienie się 
z przedstawicielami władz centralnych w 
sprawie udziału rządu w spłacie przez mia- 
sto przedwojennej pożyczki angielskiej. 

— Uregulowanie komunikacji miejskiej. 
Wczoraj w godzinach popołudniowych wyło- 

' niona przez Radę Miejską" Komisja "przy 
udziale prezydjum Magistratu przeprowadzi- 
ła lustrację garażów i warsztatów samocho- 
dowych „Arbonu“ w cełu zaznajomienia się 
z całokształtem komunikacji miejskiej. Jak 
się dowiadujemy, z lustracji tej Komisja od- 

. niosła bardzo dodatnie wrażenie.. Szczegó- 
łowy referat w tej sprawie zostanie wkrót- 
ce opracowany i przedłożony na jedno z 
najbliższych posiedzeń Rady Miejskiej, któ- 
ra ma wydać Magistratowi dyrektywy w 
kwestji uregulowania na terenie miasta ru- 
chu autobusowego. 

— Przyznanie nagrody literackiej m. Wil- 
na. W związku ze zbliżającym się terminem 
przyznania na. ten rok nagrody literackiej 
m. Wiilna dowiadujemy się. że do wydziału 
szkolnego Magistrału nadeszło kilka prac 
kandydatów, reflektujących na otrzymanie 
nagrody. Pozatem kilku kandydatów wysu- 
nęli członkowie Sądu Konkursowego na о- 
statniem posiedzeniu. Ostateczne rozstrzyg- 
nięcie konkursu nastąpi w pierwszych dniach 
marca r. b. 

— 12 nowych wozów „Arbonu*. Wobec 
kategorycznego żądania uregulowania komu. 
nikacji miejskiej, „Arbon* powiadomił Ma- 
gistrat, że w najbliższym czasie ma przybyć 
do Wilna jeszcze 12 wozów. W ten sposób 
komunikację miejską będzie obsługiwało 50 
autobusów. Jednocześnie dowiadujemy się, 

że Dyrekcja „Arbonu* opracowuje nową ta- 
ryfę opłat za przejazdy. W myśl nowej ta- 
ryfy nastąpi pewna, aczkolwiek stosunkowo 
nieznaczna zniżka cen. 

GOSPODARCZA. 
— Ceny na mięso. Starosta Grodzki Wi- 

leński podaje do ogólnej wiadomości i przy- 
pomina, że ceny na mięso wołowe obowią- 
zują nadal następujące: 

1) mięso wołowe I gał. z dodatkiem 
30 proc. kości za 1 klg. — 1 zł. 10 gr. 

2) Mięso wołowe I gat. bez kości za 1 
klg. 1 zt. 50 gr. 

3) Mięso wołowe II gat. z dodatkiem 
30 proc. kości za 1 klg. 85 gr. 

4) Mięso wołowe II gat. bez kości za 1 
klg. 1 zł. 30 gr. 

5) Mięso wołowe koszerne 1 zł. 80 gr. 
Ponieważ zdarzają się wypadki pobiera- 

nia cen wyższych od wyżej wskazanych, 
winni przekroczenia będą z całą bezwzględ- 
nością karani, zgodnie z istniejącemi prze- 
pisami do 3000 zł. kary grzywny luh 6 tygo- 
dni aresztu. 

— Skutki kryzysu. Z ótrzymanej staty- 
styki z roku ubiegłego wynika, iż w ciągu 
1931 roku na terenie m. Wilna uległo lik- 
widacji 176 sklepów  spožywczo-kolonjal- 
nych, 13 mleczarń, 19 zakładów przemysło: 
wych, 4 sklepy cukiernicze, 39 piekarń, 18 
restauracyj, 7 kawiarń, 3 zakłady apteczne, 
18 sklepów galanteryjnych, 11 skórzanych, 
17 bławatnych, 8 futrzanych. 13 składów z 

„Szumsku i Olkienikach, 

winy i ošwiadezyl, že przybyl do Wilna nie 
w celu wyludzenia pieniędzy, lecz aby się 
zabawić z narzeczoną Swoje częste wizyty w 

inie Cedrowicz tłumaczy tem, że podróż 
go nie kosztuje, gdyż jako właściciel stacji 

3 j utrzymuje stałe stosunki han- 
dlowe z właścicielami autobusów kursujących 
na linji Wilno— Raduń i korzysta z bezpłat- 
nego przejazdu. 

Szczegóły afery, o którą posądzony jest 
Cedrowicz przedstawiają się nader Sensac., 
lecz ze wzgłędu na toczące się pierwiastko- 
we śledztwo nie mogą narazie być ujawnione. 

2 (e). 

   

  

RONIKA 
mąką, oraz 86 innych. Pozatem zamknięto 
60 warsztatów szewskich, 24 krawieckich, 
51 stolarskich, 17 šlusarskich, 6 kušnier- 
skich, 14 blacharskich i4 technicznych, oraz. * 
różnych 78. 

SAMORZĄDOWA. 

— Budżet sejmiku wil.-trockiego. Dnia 
15 lutego odbyło się plenarne posiedzenie Sej 
miku wiłeńsko-trockiego, na którem uchwa- 
loBo budżet Sejmiku na rok 1932-33, zbilań- 
sowany zarówno po stronie dochodów zwy- 
czajnych, jak i wydatków w sumie 548050 zł. 

W słosunku do budżetu na rok 1932-32, 
który wynosił 792885 zł, uchwalony budżet 
niniejszy jest mniejszy o 31 proc. 

Według działów budżęt po stronie wydat- 
ków przedstawia się jak następuje: 

.„ Administracja ogólna — 71096 zł. 

. Majątek komunalny — 11173 zł. 
Przedsiębiorstwa komunalne — 
Spłata długów — 42134 zł. 
Drogi i płace publiczne 255152 zl. 
Oświata — 6000 zł. у 
Kultura i sztuka — 500 zł. 

. Zdrowie publiczne — 45626 zł. 
. Opieka społeczna — 25528 zł. 

10. Piepieranie rolników -— 69776 zł. 
11. Popieranie przemysłu i handlu — 

2100 zł. 
12. Bezpieczeństwo publiczne — 2000 zl. 
12-a. Świadczenia na rzecz innych związ- 

ków komunalnych — 9615 zł. 
13. Wydatki różne — 7360 zł. 
Razem — 548050 zł. “ 

Przy zmniejszonym w porównaniu z ro- 
kiem 1031-32 budżecie prawie o 1/3, Sejmik 
Wfileńsko-Trocki potrafił jednak utrzymać 
swoje dotychczasowe agendy, a mianowicie: 
lecznicę dla zwierząt w Wilnie, szpitale w 

: stacje opieki nad 
matką i dzieckiem w Rudziszkach i Niemen 
czynie, 6 rejonów lekarskich w Turgielach, 
Mejszagole, Wornianach, Podbrzeziu,  Nie- 
menczynie i Trokach, 2 przychodnie przeciw 
jagliczne w Wornianach i Olkienikach oraz 
szkolę. rolniczą i przedsiębiorstwo szkółek 
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"drzew" owocowych \ Bukiszkach. 
Zmniejszenie wydatków zostało wykona- 

ne przez obniżkę poborów pracowniczych i 
kompresją wszystkich wydatków rzeczowych 
Wydatki na somochody zmniejszone zostały 
o 7000 zł. 

W: dalszym ciągu sejmik zmniejszył sa- 
moistne opłaty drogowe o 20 proc, ze wzglę- 
du jednak na spadek płac robotniczych oraz 
na zniżkę cen na materjały będzie mógł wy- 

konać nie mniejszą ilość robót drogowo-bu- 
dowlanych niż w roku ubiegłym. 

Opłaty ambułatoryjne za wizytacje cho- 
rych przez sejmikowych lakrzy rejonowych 
zostały zmniejszone do 1 zł. zamiast zł. 3, 
dotąd obowiązujących. 

W dziale weterynarji stworzono 3 nowe 
rejony lakarzy weterynaryjnych w Mejsza- 
gole, Wornianach i Trokach przy jednocze- 
snem obniżeniu opłat za badanie zwierząt 
rzeźnych prawie o 50 proc. 

Co się tyczy budżetu inwestycyjnego, to 
sejmik ograniczył się do zapreliminowania 
2906 zł. na konieczne rozszerzenie przeds 
biorstwa szkółek drzew owocowych w Buki- 
szkach, które w następnym roku budžeto- 
wym będą bezwzględnie przedsiębiorstwem 
rentownem wobec znacznego zapotrzebowa- 
nia szczepów owocowych na Wileńszczyźnie. 

Na temże posiedzeniu wobec zgłoszonej 
rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej mec. 
Wincentego Łuczyńskiego powołano na jego 
miejsce inż. Józefa Fiedorowicza. Bi. 

Z POCZTY. 

— Dyrekcja Poczt i Tel. w Wilnie ko- 
munikuje: Od 1 lutego r. b. wprowadzono 
ogólny ruch telefoniczny między Połską a 
Wiełką Brytanją, Półn 4 Irlandją i Wol- 
nem Państwem Irlandji. Dopuszczone są tyl- 
ko rozmowy państwowe zwykłe, prywatne 
zwykłe i abonamentowe. W okresie słabego 
ruchu t. j. od godz. 19 do 8-ej opłata za 

atną rozmowę zwykłą wynosi */5 nor- 
opłaty. Opłata za trzyminutową roz- 

mowę zwykłą wynosi z Wilna do Londynu 
20 fr. 

Z powodu uruchomienia bezpośredniego 
przewodu telefonicznego Warszawa—Gene- 
wa zostały zniżone od 10 lutego r. b. w ru- 
chu telefonicznym między Polską i Szwaj- 
carją opłaty za trzyminutową rozmowę 
telef. zwykłą o 1 fr. 

Opłata za trzyminutową rozmowę tele- 
foniczną z Wilna do wszystkich miejsco- 
wości w Szwajcarji wynosi obecnie 9 fr. 
95 c. 

  

   

          

    
Nareszcie Wilno ujrzy największy 

film świata 

„AKÓCjA KATAMAZOWY" 
podług nieśmiertelnej powieści 

T. Dostojewskiego 
Jutro w kinie „BOLLYWOOD 

ELL ADS TTK MENA 

ŻYCIE LITEWSKIE. 
— ННа rocznica litewskiej  Taryhy. 

W związku z 14 rocznicą powołania do ży- 
cia litewskiej Taryby oraz 10-lecia uniwer- 
sytetu w Kownie miejscowe społeczeństwo 
litewskie urządziło uroczysty obchód. W: sań 
Kl. Przem.-Handl. odbyły się specjalne po- 
gadanki i odczyty, zaś w towarzystwach li- 
tewskich wygłoszono specjalne odczyty po- 
łączone z produkcjami wokalno-muzyczne- 
ml. 

Społeczeństwo litewskie w pow. świę- 
ciańskim również uczciło tę rocznicę uro- 
czystym obchodem, w którym uczestniczyła 
młodzież szkół litewskich. 

  

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 

— Rewizja w lokalu „Miszmeres Choj- 
lem*. Na skutek poufnych doniesień organa 
śledcze dokonały rewizji w lokalu towarzy- 
stwa „Miszmeres Chojlem* w Wilnie, gdzie 
miała znajdować się tajna szkoła dentystycz- 
no-lekarska. Podczas rewizji funkcjonarjusze 
wydziału śledczego nie kompromitującego 
nie ujawnili. Dalsze dochodzenie w toku. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— Stan. bezrobocia. Podług ostatnich da- 
nych na terenie m. Wilna »najduje się 5817 
bezrobotnych, w tem największą iłość sta- 

nowią robotnicy niewykwalifikowani oraz 
pracownicy umysłowi. W.porównaniu z ty- 
godniem poprzednim bezrobocie zwiększyło 
się o 97 osób. W: dalszym ciągu utrzymuje 
się tendencja zwyżkowa. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Zebranie Oddz. Grodzk. Zw. Nanez. 

Polsk. W! dniu 15 lutego r. b. odbyło się 
Nadzwyczajne Włalne Zgromadzenie Oddzia. 
łułu Grodzkiego Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w Wiilnie, na.którem pos. Do- 
bosz wygłosił referat o rządowym projek- 
cie ustroju szkolnictwa. W dyskusji nad re- 
feratem wszyscy obecni uznali wartość i zna 
czenie projektu ustroju szkołnictwa, odno- 
sząc się z uznaniem dla zasad, na których 
się on opiera. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Doroczne Walne Zebranie Stowarzy- 
szenia Teehników Polskich w Wilnie odbę- 
dzie się dnia 3 marca r. b. o godz. t9-ej 
w lokalu własnym (Wileńska 33). 

— Klub Włóczęgów. W piątek dn. 19 
b. m. w lokalu przy uł. Przejazd 12 odbę- 
dzie się XXII zebranie Klubu Włóczęgów 

   

'Senjorów. Początek o godz. 19 dla człon 
ków, o gedz. 20 dla zaproszonych gości. 
Na porządku dziennym: 1) p. redaktor Ka- 
zimierz Okulicz omówi sytuację międzyna- 
rodową przez pryzmat (renewy, 2) w godz. 
19—20 — sprawy programowe Klubu. 

TEATR I MUZYKA 
— „Mam lat 265 — (ostatnie dni). Dziś, 

w czwartek dnia 18-go b. m. o godz. 8 w. 
niezwykła sztuka „Mam lat 26“ w oryginal- 
nej inscenizacji WW. Radulskiego: „Mam lat 
26“ — jest to reportaż obecnych kryzyso- 
wych czasów, uwidoczniający dzieje dzisiej- 
szego inłeligenta. Reżyserja podkreśla i 

«wzmacnia umiejętnie zastosowanemi wstaw. 
kami tanecznemi ideję przewodnią, Ną wido: 

wnię idzie ze sceny wiew niesamowitości, 

Z powodów repertuarowych „Mam lai 26“ 
w najbl. czasie schodzi z afisza ustępując 
miejsca sztuce Wi. Szekspira p. t. „Dwunasta 

'noćc* również w reżyserji W. Radulskiego. 
Te ostatnie dni są jedyną już sposobnością 
do ujrzenia nieprzeciętnej sztuki węgierskiej 
„Mam lat 26“, A 

—Ostatnie przedstawienie „Ta, której 
szukamy — w Lutni. Dziś w czwartek dn. 
18 lutego b. m. o godz. 8 w. po raz ostatni 
„Ta, której szukamy” po cenach zniżonych 
o 50 proc. Jest to komedja wesoła, pełna 
niefrasobliwego humoru i smaku, doskonała 
rozrywka na wieczór, po całodziennych tros- 
kach i.pracy. Komedja ta świetnie kontra- 
stuje z graną na Pohułance sztuką p. t. Mam 
lat 26". Jutro w piątek dnia 19 lutego b. r. 
przedstawienie zawieszone z powodu próby 
generalnej. 

PREMJERY W, TEATRACH MIEJSKICH. 

— „Dwunasta noe* — W. Szekspira. 

Wi początkach przyszłego tygodnia (23 
łutego b. r.) Teatr na Pohulance wystąpi z 
premjerą sztuki Szekspira p. t. „Dwunasta 
noc“ albo „Co chcecie“. Próby z tej komed- 
ji, która obudziła wielkie zainteresowanie 
społeczeństwa wileńskiego dobiegają końca 
pod kierownictwem reżysera Wacława Radul 
skiego. 

— „Co może kobieta* w Teatrze Lutnia. 
W. sobotę dnia 20 lutego o godz. 8 w. po 

raz pierwszy ukaże się arcywesoła komedja 
niezrównanego Antoin'a p. t. „Co kobieta 
może”, Świetny autor, bożyszcze kobiet Pa- 
"róża w sposób perworsyjny i wykwintny po- 
rusza wiecznie żywy problem „Nieprzyjaciół 
ki“. 

— Koncert. Dnia 27 lutego odbędzie się 
w Sali Klubu Handł. Przem. (Mickiewicza 
33-a) koncert uczenie i uczniów znanej pia- 
nistki prof. T. Girszowicr. Przedsprzedaż 
biletów w księgarni „Lektor* uł. Mickiewi- 
cza 4). 

— Wieczór sonat w Konserwatorjam. 
W. najbližszą niedzielę 0 godz. 20.30 w sali 
Konserwatorjum Muzycznego odbędzie się 
bardzo interesujący wieczór sonat z udzia- 
łem pp. prof. prof. Wandy Halki Ledóchow- 
skiej i Cecylji Krewer, które odtworzą naj- 
piękniejsze perły muzyki kameralnej. W pro- 
gramie Respighi, Beethoven, Szymanowski 
i i. Bilety sprzedaje biuro „Orbis* Mickie- 
wicza 11-a. 

R



RADJO 
CZWARTEK, dnia 18 LUTEGO 1932 ROKU. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Kom. meteor. 
12.15: Odczyt rołniczy. 12.35: Poranek szkol- 
ny. 15.00 Progr. dzienny. 15,05: Kom. 15.25: 
„Wśród książek". 15.50: Audycja dla dzieci. 
16.02: Aud. dla dzieci: .,Miciasek*. 16.20: 
Lekcja francuskiego. 16.40: Codzienny odci- 
nek powieściowy. 16.50: Słyńni skrzypkowie 
(płyty). 17.10: „Jak długo żyją zwierzęta” 
odczyt. 17.35: Koncert popul. 18.50: Kom. 
„Sokota“. 19.00: „Skrzynka pocztowa Nr. 
189“. 19.20: Nowości teatralne. 19.35: Progr. 
na piątek i rozm. 19.45: Pras. dzien. radj. 
20.00: „Polska rodzina Szwejka“ feljeton. 
20.15; Muzyka lekka. 21.10: Dod. do pras. 
dzien. radj. 21.15: Aud. literacka, 22.00: 
Tr. z teatru „Morskie oko”. 23.15: Kom. 
23.20: Spacer detektorowy po Europie. 

PIĄTEK, dnia 19-go LUTEGO 1932 ROKU. 

11.58: Sygnał czasu. 14.10: Program dzien 
ny. 14 Utwory P. Czajkowskiego (płyty). 
15.15: Kom. 15.25: „Trylogja Sienkiewicza” 
— odczyt. 15.50: Aud. dla chorych ze Lwowa. 
16.20: „Kondotjer włoski z XV w. — Fran- 
cesko Carmagnola“ — odczyt. 16.40: Codzien 
ny odcinek powieściowy. 16.55: Lekcja an- 
gielskiego. 17.10: „Don Carlos“ — SchiMera“ 

° — odezyt. 17.35: Koncert (plyty). -— 18.50: 
Kom. LOPP-u. 19.00: Polakom na Kowień- 
szczyźnie. 19.15: „Przegląd pracy rolniczej 
krajowej i zagranicznej 19.26: „Kłopoty 
Oszmiańczuka" — felj. regjonalny. 19.40: 
Program na sobotę. 19.45: Prasowy dziennik 
radj. 20.00: Pogad. muz. 20.15: Koncert sym- 
foniczny z Filharm. 22.40: Kom. 

SPORT 
MECZ BOKSERSKI z 

O MISTRZOSTWO OKR. WILEŃSKIEGO. 

Tegoroczne mistrzostwa okręgowe roało- 

żone zostały przez Wydział sportowy na 
dwa terminy ze względu na konieczność 
wyeliminowania finalistów. 3 

Walki odbędą się w за ОбгойКа Wy- 
chowania Fizycznego przy ul. Ludwisar- 
skiej 4 w dwóch kategorjach — senjorów 
i junjorów. 

Półfinały w dniu 21 lutego r. b. o g. 18. 
Finały w dniu 28 lutego r. b. o g. 10-ej. 
Ważenie zawodników w sobotę o godz. 

20—22 w Ośrodku Wychowania Fiz. 

ZAWODY NARCIARSKIE. 

Okr. Ośrodek W. F. Wilno w dniu 21.11. 
1932 r. organizuje zawody narciarskie o od- 
znakę Polskiego Związku Narciarskiego, 
które są dostępne dla wszystkich narciarzy 
stowarzyszonych, jak również i niestowa- 
rzyszonych. 

PROGRAM ZAWODÓW: 

a) Bieg 12 klm. — dła narąciarzy ponad 
18 lat. 

b) Bieg 8 klm. 
17 lat. 

c) Bieg 9 klm.—dla junjorów od 15—18 1. 
9) Bieg 4 kilm. — dla młodszych ód 

12—15 lat i dziewcząt od 14—17 lat, 
Trasa biegów, jak w roku ubiegłym. 
Zgłoszenia przyjmuje Okr. Ośrodek W. F. 

tul. Ludwisarska 4. Wpisowe w wysokości 
1 zł. 50 gr. należy nadsyłać równocześnie 
ze zgłoszeniem. 

  

   
  

      

— dla narciarek ponad 

Zgłoszenia bez uiszczenia wpisowego i- 
bez karty zdrowia Poradni sportowo-lekar- 
skiej, nie będą uwzględniane. 

Losowanie numerów odbędzie się w dniu 
26.П. 1932 r. o godz. 17 w sali szermierczo- 
bokserskiej Okr. Ośrodka W. F. 

Start i meta zawodów 
© godz. 11-е} zbiórka zawodników o godz. 
10.30. 

MECZ TOWARZYSKI W SIATKÓWKĘ. 

W' dniu 14 b. m. w sali Kolejowego P. W. 
odbył się mecz towarzyski w siatkówkę, 
pomiędzy drużynami Koł. P. W. a hufcem 

W. Kursów maturalnych im. Edukacji 
Narodowej. Mecz ten zorganizowano z ini- 

na Belmoncie - 

cjatywy p. por. Dobrskiego Komendanta 
P. W. na Wilno-miasto III, i przy poparciu 
tejże Ko-dy. Zaznaczamy, iż był to pierwszy 
na terenie Wilna mecz siatkówki, w którym 
wzięły udział drużyny P. W. i to, że w 
drużynie Kolejowego P. W. grały osoby do- 

chodzące już do 50 roku życia. 
Synowie niejednego z nich zdobywali 

mistrzostwa w różnych dziedzinach sportu, 
i znani są na gruncie sportowym. W: dużej 
mierze przyczynił. się do odbycia meczu 
kprl. Brancewicz, który nie szczędząc swego 
cennego czasu wytrenował odpowiednio obie 
drużyny i zawsze chętnie służył cennemi 
wskazówkami. które uzyskał na kursach 
w Ośrodkach W. F. 

Wyniki meczu przedstawiają się nastę- 
pująco: 30:16—15:12 do przerwy na ko- 
rzyść drużyny Edukacji Narodowej. Wynik 
nie jest zbyt dobry, ale musimy przyznać, 
iż był to pierwszy krok w siatkówce nowo- 
zorgamizowanych drużyn. Z graczy najłepiej 
wyróżnili się Langner z Edukacji i Lacho- 
wicz z K. P. W. Sędziował p. plut. Sadow- 
ski z Ośrodka W. F. Po meczu p. major 
Zaremba Komendant Obwodowy P. W. 1 
Pp. p. Leg. wygłosił okolicznościowe przemó- 
wienie poczem obu du nom wręczył pa- 
miątkowe dyplomy za udział w meczu, ży- 
cząc im dalszej awocnej pracy na terenie 
P. Wi. Sądzimy, że częściej podobne mecze 
będą urządzane, a tem samem rozwinie się 
większa propaganda i zapał w życiu spor- 
towem. Komendzie P. W. należą się gorące 
słowa uznania za pracę na terenie naszego 
grodu. Jeden z widzów. 

  

  
  

  

   
   

CIEKAWY MECZ HOKEJOWY. 

Szkoła Handlowa — Reprezentacja Szkół 
Średnich 1: 1. 

Po licznych rozgrywkach uczniów niemal 
wszystkich Szkół Średnich, które ostatecznie 
wyłoniły mistrza, którym została Szkola Han“ 
dlowa zdobywając tem samem puhar ufun- 
dowany przez Kom. Oś. Wfych Fiz. kpt. Her- 
holda, odbył się wczoraj atrakcyjny mecz 
między najlepszymi graczami Szkół Średnich 
a Szkołą Handlową. Przed zawodami odbyła 
się wspólna fotografja oraz wręczenie żeto- 
nów i puharu przez kpt. Herholda, drużynie 
Szkoły Handlowej. 

Po tej ceremonji rozpoczęto mecz. Już 
w pierwszych minutach gry dało się zauwa- 
żyć, że „trafiła kosa na kamień' i że nawet 
Andrzejewski najlepszy gracz Szkoły Hand- 
lowej dużo nie pomoże. Tak się też i stało 
reprezentacja Szkół ma wych  szere- 
gach większą ilość graczy indywidualnie wy 
żej stojących od handlowców potrafiła dziel 
nie stawić opór drużynie Szkoły Handlowej 
a raczej — Andrzejewskiemu i utrzymać w 

pierwszej tercji wynik bezbramkowy. W” dru 
giej ter gra staje się coraz ży ą i coraz 
częściej, jak jedni tak i drudzy czynią soło- 
we wypady. W 2 min. gry sołowy „rajd” 
Janczysa (Szkoła Handlowa), strzał, obrona 
bramkarza „sztubaków* lecz odbity krążek 
wijący się pod bramkę Repr. Szk. Śred. tra- 
fia na kij Andrzejewskiemu i znajduje miej 
sce w „Świątyni* sztubaków -— bramie. Nie 
długo się jednak «cieszyli Handłowcy, gdyż 
już w kiłka minut potem Nuszeł — wyrów- 
nuje. Wynik ten utrzymuje się w drugiej i 
trzeciej tercji i jest zupełnie sprawiedńwy. 

Na zawodach tych widzieliśmy kilku graczy 
bardzo utalentowanych jak: Nuszel,,Smolkin, 
Andrzejewski no i Jan . którzy o iłe bę- 
dą racjonalnie trenować mają szanse, Oczy- 
wiście za parę lat, dorównać naszym olimpij. 
czykom — Godlewskim. Na wyrównienie za- 
sługują właśnie ci gracze. Sędzia p. Okuło- 
wicz, lepiej gra aniżeli sędziuje. 

PER KLYKEN ma PRZYJECHAĆ do WILNA 

„P. Z. N. nadesłał list do Wil. Z. № 
może przysłać do Wilna trenera, nar 
skiej drużyny WE Per Klyken. 
dzimy że Wól. Z. N. dołoży wszelkich sta 
rań, aby go pozyskać. 
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: L-wiez. 

IEEE TORE 

Popierajeie Przemysł Rrałowy 

Konieczność imiermowania ruchu 
autobusowego zamiejskiego. 

Od kilku już lat łączy Wilno z bliższą 

lub dalszą prowincją komunikacja autobu- 

sowa. O ile w początkach swego istnienia 

zachodziła ze strony przedsiębiorców pewna 

troska o zyskanie „klijenteli*, o tyle dziś in- 

teresy podróżnych schodzą na plan drugi, a 

na pierwszy występuje źle zrozumiany i nie- 

oględny doraźny interes właściciela autobu- 

su. To żeż na tej drodze, uwzględniając całą 
wagę zagadnienia sprawnej komunikacji, na- 

leży zwrócić uwagę czynników miarodajnych 

aby zechciały uwzględnić przedewszystkiem 

interesy tych, dla kogo została zainicjowana 

komunikacja zamiejska, interesy 

podróżnych. W zachowaniu tych interesów 

tkwi też istotny dobrze zrozumiany interes 

przedsiębiorcy. 

Przedew: tkiem więc o bez. 

względne utrzymanie naczelnej zasady każ 

dej komunikacji, a mianowicie regularności 

i punktualności komunikacji. Nie można się 

tłumaczyć zepsuciem wozu lub motoru. W 

miejsce zepsutego winien niezwłocznie być 

postawiony inny zapasowy i gotowy do jiz- 

dy autobus. 

Koncesje winny być udzielane tyłko tym 

przedsiębiorcom, którzy na piśmie się zobo- 

wiążą do posiadania takiej zapasowej maszy 

ny i bezwzględnego przestrzegania punktual- 

ności rozkładu jazdy, płacąc wysokie kary za 

każde naruszenie tego zobowiązania, Ale nie 

tylko godziny odjazdu z Wilna muszą być 

przestrzegane, nie mniej każdy -przyjazd do 

Wilna autobusu dalekobieżnego winien być 

to znaczy 

chodzi 

    

meldowany na miejscu, aby każdy podróżny 

miał gwarancję zapewnionego na czas po: 

wrotu. Dzisiejszy stan pod tym względem 

jest tak beznadziejny, że wiele osób zmusza- 

nych bywa do stosowania najbardziej piec 

wotnych sposobów komunikacji, jak np. do 

jazdy koniem lub rowerem, a nawet do cho- 

dzenia piechotą, o ile chce mieć zapewniony 

na czas powrół do miasta W tem też tkwi 

główne niebezpieczeństwo da samych przed- 

siębiorców autobusowych. 

Zarówno interes obywatela, jak też do- 

brze zrozumiany interes przedsiębiorcy wy- 

magają uregulowania ruchu autobusowego. 

Trzykrotnie stwierdzone zaniedbanie  regu- 

larnego ruchu, oprócz wspomnianej już do- 

raźnej kary pieniężnej, winno powodować 

niezwłoczne odebranie koncesji Niech lekce- 

ważący komunikację autobusową  przedsię- 

biorcy zajmą się czemś innem, w ich mnie- 

maniu pożyteczniejszem, a zajmowane dzić 

placówki oddadzą innym. Zupełnie na cza- 

„sie byłoby rozważenie oddania całej komu- 

nikacji zamiejskiejj na wzór miejskiej, fir- 

mie podobnej do T-wa Arbon, która zobo- 
wiązałaby się zapewnić, może rzadszą, ale 

zato punktualniejszą, regułarniejszą i stalszą 

komunikację międzymiastową. 

„Podróżny. 

KINA I FILMY 
„STRASZNA NOC* > 
(Kino — „Pan“). 

Idziemy na szarym końcu twórczości i 
produkcji filmowej świata. Kto robi od nas 
gorsze filmy — rzeczpospolita Liberja czy 
królestwo Sjamu? Chociaż, kto wie, czy goór- 
sze (jeśli je robij.. Myśląc o tem co „się dzie- 

W 1 DE R SK I 

je u nas w tej dziedzinie (w porównaniu np. 
z Czechami!), niejednokrotnie klnę szpetnie. 
Wstyd, zmartwienie i złość. Zastanawiam stę 

częste nad, doprawdy dziwaczną, tajemnicą 
tego przykrego stanu kinematografji u nas. 
Jest to jeden z paradoksów naszego życia 
w niepodległej Rzeczypospolitej. 

Jego rozwiązanie oczywiście znajdujemy 
gdy przyjrzymy się składowi personalnemu 
t. zw. pp. realizatorów filmowych.. Ignoran- 
cja, ambicje wyłącznie... gotówkowe, arty- 
stycznych żadnych. Jeśli coś artystycznego się 
znajdzie to zupełnie przypadkowo, 

Ale ta jeszcze nie będzie w: tko. Inna 
rzecz pozostaje nierozwiązana. Zagadką jest 
ta dziwna inercja w całem naszem społeczeń- 
stwie, a zwłaszcza w jego intelektualnych i 
artystycznych sferach. Dłaczego tu nie znaj- 
dą się ludzie którzyby poprowadzili te spra- 
wy. Czyż mając taką starą i bogatą Kuliuso 
narodwą, nie stać nas na coś, czy kogoś lej. 
szego? Z niewysłowioną niecierpliwością cze- 
kam na jakieś dzieła naprawdę wysokiej 
klasy i codzień nadzieja moja na drczeknię 
się go słabnie. Wprawdzie postę PY, SĄ. ule ob- 
jektywnie, indywidualnie biorąc, jako dzieła, 
jakże nikłe. Wprawdzie tacy „Ułani*, to jest 

epoka w naszym filmie, a przecież nic w po- 
równaniu, czy to z „Fełdmarszałkiem*, czy 

z filmem „On i jego siostra“. 

Teraz „Straszna noc“. Niewątpliwie, jak 
na nasze stosunki — sporo. Nareszcie nowy 
temat inne, środowisko. Po raz pierwszy na- 

prawdę znaleźliśmy się na morzu i jego wy. 
brzeżu. Te wszystkie „Zewy* i „Wiatry 
to bardzo niewiele miało z morzem wspólne 
go. Tu pierwszy raz wszystko z niem było 
związane. Ludzie — Kaszułń, rybacy. cała 
akcja, jej zawiązanie, epilog. Piękne zdję 
cia, niezłe tło. Ale często gęsto wyłazi przyk- 
ra latanina, niekonsekwencja, luki w akcji 
Wady w scónarjuszu, niedopatrzenią reży- 
serji. To wszystko czego można było uniknąć 
przy większej staranności i pracy. Przecież 
łatwo dałoby się usprawiedliwić jakoś ten ha 
ppy end z Brodziszem na statku Tak samo 

szarża wykonawcy postaci Rzepy (p. Gucki?j 
mogła być przez reżyserję stonowana. Nie 
jest wytłumaczone milczenie starego Owsika, 
niewinnie posądzonego o zamordowanie Kun- 

kego. Groziło mu to śmiercią przeciż, a czło- 
wiek w takich sytuacjach, jak mówi Mała- 

czewski, staje się bardzo elokwentny. 

Nie znam Kaszubów, nie mogę osądzić w 
jakim stopniu jest ten film  etnograficznie 
wierny, kto wie czy i tu nie znalazłyby się 
jakieś kwiatki. 

Z zalet wymienić trzeba jeszcze rzecz o 
decydującem zazwyczaj w filmie znaczeniu 

— tempo. Jest tu ono bardzo dobre. Cała 
akcja jest doskonale wytrzymana, ani za 

Szybka, ani za wołna. Widz wprowadzony zo 
staje w nią doskonałym wstępem w postaci 

szeregu obrazów z wybrzeża i morza, w 
rzających skutecznie odpowiedni nastró 
operowanie krajobrazem, może jeszcze nie- 
zupełnie dostateczne, ale już wykazuje pew- 
n, dobrego gatunku zamierzenia, które w 
swojej dalszej pracy, być może, iż p. Megiic- 
ki, reżyser „Strasznej nocy', w następnem 
swojem dziele zrealizuje w pełni. | 

A propos ,„Strasznej nocy”. Tytuł conaj- 
mniej nie zrozumiały, nie ma zupełnie po- 
twierdzenia w treści, wygląda tylko jakby 
następnem dziełem p. M. miał być „Sądny 
dzień... 

(sk. 

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 
— Jako dalszy ciąg wydawnictwa „Wilno 

ł Ziemia Wileńska* ukazały się w druku 
nakładem Wijewódzkiego Komitetu Regjo- 
nalnego mapy w iłości 12, ilustrujące sto- 
sunki wyznaniowe, narodowościowe, szkolne, 
rołnieze i Ł p. w województwie wileńskim. 
Mapy zostały opracowane przez p.Janusza 
Ostrowskiego, członka Komitetu Redakcyj- 

                

   

      

  

  

nego wydawnictwa „Wilno i Ziemia Wileń- 

ska,. Mapy te, odpowiednio zbroszurowane, 
są do nabycia we wszystkich księgarniach 
po 5 zł. za komplet Skład główny w księ- 
garni Św. Wojciecha, ul. Dominikańska 4. 

Wojna powietrzna 
i chemiczna. 

Operacje wojenne w  Mandżurji i pod 
Szanghajem wysunęły znowu kwestję zabez- 
pieczenia ludności cywiłnej przed skutkami 
wojny powietrznej i chemicznej. Sprawa ta 
zajmowała już oddawna umysły zarówno 
wojskowych jak dyplomatów i prawników. 

Próby ujęcia działań. wojennych w tej dzie- 
dzinie w ramy norm prawnych w sensie 
międzynarodowym datują się już od naro- 
dzin nietylko awjacji, ale balonów, jako na- 
rzędzia wojennego. 

Już w r. 1874 opracowany został projekt 
tzw. deklaracji brukselskiej, która zabra- 
niała użycia podczas działań wojennych tru- 
cizn oraż broni zatrutej. Szczegółowiej po- 
traktowały sprawę obrony ludności cywil- 
nej przed wojną konferencje 1899 i 1907 r. 
odbyte w Hadze. Konferencja z roku 1899 
przyniosła pisemną zgodę biorących w niej 
udział państw nan iesosowanie w ciągu 5 
łat pocisków wybuchowych, zrzucanych z 
balonów. Deklarację powyższą podpisało 25 
państw, ale ze względu na ówczesny stan 
awjacji, ząkaz ten niemiał istotnego zna- 
czenia. Deklarację zaś z roku 1907 o treści 
analogicznej podpisało już tylko 15 państw, 
aw tej liczbie były dwa wielkie mocarstwa: 
Anglja i Stany Zjednoczone. 

Klauzule obu tych deklaracyj zostały na- 
ruszone podczas wojny 1914/1918 r. po za- 
stosowaniu przez Niemców gazów trują- 
cych i działań odwetowych ze strony aljan- 
tów. 

Dzisiaj niebezpieczeństwo wojny powie- 
trznej i chemicznej jest znacznie większe, 
niż w r. 1918, gdyż awjaca i chemja poczy- 
niły olbrzymie postępy od tego czasu. Nie- 
tyłko kraje o małej powierzchni i gęstem 
zaludnieniu, jak Belgja, Hołandja, ale nawet 

nione prze dwa oceany Słany Zjednoczone, 
państwa wyspiarskie jak Anglja, nawet bro- 
zresztą 1 niezmierzoną pod względem obsza- 
ru Rosja — nie czują się obecnie zabezpie- 
czone przed groźbą ataku powietrznego, —- 
przed skutkami wojny chemicznej. 

Awjacja w stanie dzisiejszym, jak stwier- 
dza fachowiec francuski, pułk. Vauthier, ni- 
weluje różnicę między frontem a tyłem, 
stwarza jednakowe szanse niebezpieczeńst- 
wa tak walczących, jak i dla ludności cy- 
wilnej. „Bomby zapalające — pisze płk. 
Vauthier — termitowo-fosforowe, ważą ma- 
ximum jeden kilogram, każdy aeroplan bom- 
bardowy może ich zabrać ze sobą 1000 
Sztuk, a eskadra pięćdziesięciu aeroplanów, 
miotających pociski zapalające może wznie- 
cić pożary t obrócić w perzynę wielkie na- 
wet miasto”. 

„Bamby ekspłozywne i bryzantowe, wa- 
żące od 52 do 500 kg., mogą być albo na- 
ładowane mocno ekrazytem, albo też o wiel- 

kiej mocy przebijającej. W tym ostatsim 
wypadku przebijają one z łatwością kilka 
pięter i wybuchają w suterynach". 

„Co się tyczy gazów — ciągnie płk. Va- 
uthier — 5 tonn gazu wystarcza do zaga- 
zowania jednego kilometra kwadratowego 
przestrzeni". 

Wobec skutków, jakiemi grozi wojna 
powietrzna i chemiezna ludności cywilnej, 
postanowiono na drodze konwencyj mię- 
dzynarodowych wprowadzić pewne ograni- 
czenia w: posiłkowaniu się tą bronią. Pro- 

tokół genewski z 17.VI 1905 r. zabrania 
użycia gazów trujących i bakteryj. Protokół 
ten był ratyfikowany przez 31 państw i sto- 
sowano się doń w toku wszystkich prowa- 
dzonych od r. 1918 wojen poza Europą i 
w kolonjach. Ale należy zauważyć, że 14 
państw, ratyfikujących protokół, złożyło pe- 
wne zastrzeżenia, dotyczące wzajemności od- 
wetu co ogranicza znacznie skuteczność klau 
zul prohibicyjnych. Tak więc wygląda obec- 
nie strona prawno-międzynarodowa, ograni- 
czeń, dotyczących wojny powietrznej i che- 

micznej. E. R. 

RERDNSI RAIN SSPEISTI 

Pamięfajcie o bezrobotnych! 
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NA WILENSKIM BRUKU 
PRZECHODZEŃ — OFLARĄ WYPADKU.- 

Wezoraj wieczorem kiedy dorożkarz Iz-- 
raeł Burdo (Tuskałańska 17) idąe ulicą Za- 
walną porównał stę s bramą domu Nr. 24,. 
2 górnego piętra doma oderwał się nagle dm 
ży kawałek gzymsu, który trafił go w głowę. 

Broczącego kwią, przechodnia przewiesio 
no do pogotowia ratunkowego gdzie pe na- 
łożeniu mu ych opatrunków 
skierowane ge do szpitała. 

Stan poszkodowanego jest ciężki. Zaeho- 
dzi obawa wstrząsu mózgu. (ej. 

AWANTURA "PRZY ULICY ZAWALNEJ. 

Wczoraj 6 godzinie 10 z rana wynikła 
kłótnia pomiędzy właścicielem doma Nr. ЗЕ 
przy uliey Zawalnej i jego 60-łetnią sublaka- 
torką Gitlą Gitler, Kłótnia zamieniła się w 
bójkę, podczas której Gitlerowa została mo- 
enoe połurhbowana. Pierwszej pomocy Iekar- 
skiej. udzieliło poszkodowanej pogotewie га 
tunkowe. (e). 

ZACZADZENIE. 

Wezoraj pogotowie ratunkowe zawezwa- 
ne zostało na zaułek Kaziemierowski Nr. 11, 
gdzie uległa poważnemu raczadzeniu 25-łet-- 
nia Racheła Tuntk. Karetka pogotowia ratum: 
kowego przewiozła ją w stanie ciężkim dor 
szpitała Sawicz. e). 

ZAMACHY SAMOBÓJCZE. 

— W dniu 16 b. m. Aleksandrowicz Ser- 
gjusz, lat 26 (Kałwaryjska 4) w celu samo- 
bójczym wypił esencji octowej. Pogotowie: 
odwiozło desperata Go szpitala żydowskiego» 
w słanie niezagrażającym życiu. 

KRADZIEŻE. 
— Z niezamkniętego mieszkania domu Nr* 

20 przy ul. Raduńskiej w dniu 16 b, m. na- 
szkodę Jankowskiej Aleksandry skradziono» 
180 zł. w gotówce. Usłałono, że kradzieży tej, 
dokonał Zawadzki Ałęksander . (Raduńska. 
20), który po kradzieży zbiegł, Poszukiwn- 
nie zarządzono. 

Gietda warszawska z dnia 17 II b. c. 

WALUTY 1 DEWIZY: 
Bolarj 22240200 8.87 —8,83— 6,857 
Baigja +1 1 1 1 124,48 —124,17— 124 1> 
Gdańsk . . . . .  « 175,80 124.23 13,87 
Bolandja . . -.. .  361,25—562,10—360,55 
Londyu . . . . 30,70—50,71 —30,86-—3u,86- 
Nowy York .. . . . „6,909—8,920 - 8,839- 
Nowy York kabel . . .6,%14—8,984 8,854- 
Paryš .. .. .. . .35,16— 35,95—35 06" 
EIARR 4 4 A 26,40 26,46 - 26,46. 

Szwajcacja . . . . „174,15—17',61—173,75 
Włochy : « « « - 464‹0—46!"3 46,17" 

Berlin w obr.nteoficjałn. . . . .. 
Tendenoja niejednokita, 

PAPIERY PROCENTOWE: 

3% pożyczka budowl. . 33,25 33,60—34 06» 

- 211,85 

fawestycyjna . . -. . .. . т .„ + „ „8800 
Konwersyjna . . . « « - « » » . . . 40.50» 
6% dolarowa - . - « « « - » » . . . 57,85» 
4% delarowa . . .  . 48,50—49,,5—48,15 

£6,50—57,25— 55,580» 7% Stabilizacyjna . . . 
- ‚ 41,25— 4100% 4,% L. Z. ziemskie | 

  

8% ztemskie S 
54, warszacakio >... 44 - 5000 
8% warszawskie . » . . . ga. «05,7% 
8% 6007 sa p i k ое ВЕНО 
10% Radomia. . - . . . . . . . . 62,2 
10% Siedlce . SR AR 61,6 
Tendencjn mceniejsza. 

AKCJE: 
B. Polski „<. .  . « . 4) 9900-0956 
Lilio s ma EB O SUP 
Starachowire s. B . . « « . « « . « . 5,25% 
Haberbusch .. . .. 50,065 

Dołar w obrotach a 8.8747, w żądaniu 
887 w płaceniu. 

Rubel: 4,9; w płaceniu. 

POŻYCZKI POLSKIB w NOWYM YORKU: 
Dolarowa Ke e RE . „35,7% 
Dillonowska ai eže, + BS 
Stabilisacyjna . . . « » . . © . | „56450 
Warsza ska 43, @ 

Kin Miejskie 
SALA MIEJSKA 

ulica Ostrobramska 5 

Dźwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

Od poniedziałku 15 lutego r. b 
Największy przebój roeyski p t. 

Początek o godz. 4. 6, 8 i Ю wiecz. 

W rol. gł. Saab art: 
Dła młodzieży dozwolone 

  

DAMA W SZKARŁACIE 
W roli głównej Lya de Putti. Koncertowa orkiestra pod batutą M. Salnickiego, 

Ceny miejsc: balkan 30 gr., parter 60 gr. 

Tragedja rewo- 
lucji rosyjskiej 

Kasa czynna od 3.30 do 10 wiecz. 

Niebywałe powodzeniel Wszyscy śpieszcie ujrzećł Najweselszy dźwiękowiec polski! 100% olo Winiewabyt 

UŁANI, UŁANI, Chłopcy Malowani... souskiega: Mopy, uga” 
Zula Pogarzelska, K. Krukowski (Lopek), A. Dymsza, W. walter, M. Frejnkiel. 

Na |-ezy seane ceny zniżone. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10:15, 
  

Dźwięk. Kino - Teatr 

Hollywood 
Mickiew. 22, tel. 15-28 

Dziś! 
Symfonja zmysłów. 
Walka o kobietę I WIELKA GR 

Polsko-francuski dramat erotyczny. W rol. główn. 
Bogusław Samborski, Juljan Krzewiński, Antoni Ró- 
życki i bohaterfilmu „Pod dachami Paryża* Albert 

Prejesn. Nad program: Dodatki dźwiękowe. Pocz. o g. 4-ej. w dnie ówiąt. o 2-ej. Na |-szy seans ceny zniżone. 

  

Dźwiękowe Kino 

CASINO 
Wiełka 47, tel. 15-41. 

Dziś premjera | Niezapomniany bohater filmu 
„Na zachodzie bez zmian" 

we wspaniałym dramacie dźwiękowym 
Louls Wolheim Zdradzieckie światła 

Nad program: Dodatki dźwiękowe. Pocz. og 4,6,8i 10'15, w dni świąteczne o g. 2-ej. Na |-szy eeans ceny zniżone 
  

Dźwięk. Kino - Teatr 

PAN 
, ulica Wielka 42 

Kino-Teatr 

Światowid 
uł. Mickiewicza 9. 

Dziś czołow film pański” STRASZNA NOC 
dzisz, oraz były artysta teatru Stanisławskiego w Moskwie Wasiljew Słekiewicz. Motyw przew. w wykonaniu 
Marji A Modzełewskiej. Pieśń marynarzy wykcna Początek o godz. 4, 6, 8 i 0'30, w dnie ówiąt. o godz. 2-ej 

Piešniarz Paryža к, 
i wzruszają Śpiewy. muzyka. Dla młodzieży dozudówii 

Według powieści A. Marczyńskiego. Żywiołowy dramat ludzi pro- 
stych a bujnych eerc... W rol. gł. Zorika Szymańska, Adam Bro- 

Drxiśł Wietki piosenkarz, ulubieniec šwista Maurice Chevaller święci triumf w swym popisowym filmie p. t. 
Rekordowe arcydzieło dźwiękowe, które na wszystkich zostawi 

Maurice Chevalier i piękna Sylvia Beecher — bawią, 
Anone: Już wkrótce nadzwyczajna premiera „Rango”. 

iezatarte 
weselą 

  

  

KINO KOLEJOWE 

OGNISKO 
(obok dworca kolejow.)   
  

FRANCISZEK PIETKIEWICZ 

Sołowki-wyspa tortur 
i śmierci. 

(Wspomnienia z katorgi sowieckiej), 

„LESOZAGOTOWKI*. | 

Nie mniejsze niż wi Siekirce katusze przeżywali 
więźniowie na robotach leśnych, przy t. zw. „lesoza- 

Centrum prac leśnych znajdowało się 
w półn.-zach. części wyspy Sołowieckiej, 
wości Isakowo. Więzień, który trafiał do Isakowo do- 
stawał umundorowanie i był odsyłany na poszczegól- 

Najintensywniejsze prace prowa- 
dzono w uroczyskach Sosnowoj Toni, Owsiance, Bie- 

W każdej z tych 
często po kilka bardzo 

przeludnione z dwupiętrowemi narami i dużą ilością 
dozorców, których zadaniem było poganianie więź- 

gotowkach“. 

ne działki leśne. 

łuzje, Korsino, Wałdaj i Krasnoje. 
miejscowości stały baraki, 

niów przy pracy. 
Czwarta rano. Z trzaskiem otwierają się drzwi ba- 

raku i wśród ordynarnych słów rosyjskich połajanek, 
pogrążonych w głębokim śnie, więź- 

każdy zrywa się 
gwałtownie na nogi i wśród narzekań i cichych prze- 
kleństw, szykuje się da wyruszenia w las. Biada, kto 

dozorca budzi, 
niów. Słysząc znaną „komendę*, 

ins ŽŽ 
4 

Dziś Bebe Daniels olśniewa wdziękiem 
i temperamentem w 10-aktowym filmie 

Dzikie walki i tajemny romans 
Początek o godz. 5, w niedz. © g. 4-ej. Ceny miejsc od 30 gr. 

25) 
kły dozorca, 

w miejsco- | się pali“. 

doda! 
Robota w pełni. 

czyć i 

  
  

teo arie WIGGIKI" Ska К ogi: ody. 

CÓRKA ZORRY 
Wspaniałe widoki presji Ameryki Południowej 

Następny program: Gdy kobieta się zapomni 

nia, nie mając sił do dalszej pracy. Błagają dozorców 
o kawałek chleba, o chwilę spoczynku. Ciężkie „dry- 
ny' i kolby spadają jednak na karki, 
dalszej dła „państwa robotników i chłopów* pracy. 
Coraz częściej rozłegają się krzyki i zlewają się z szu: 
mem rozchybotanych od wiatru jodeł. 

Pod rozłożystem drzewem 
i przywiązany do niego, zmarznięty trup człowieka. 
To „sabotažysta“. 
nego akordu, a gdy czas pracy się skończył i chciano 
go pozostawić na noc, by „,zaległości* dopełnił w no- 
cy, porwał siekierę i całego rozmachu odciął po kiść 
lewą dłoń. A gdy odpadła pochwycił ją ze Śniegu 
i rzucił dozorcy w twarz: „Masz, zeżryj, to mój ak... 
Nie dokończył... 
śnieg i stracił przytomność. Rozwścieczony dozorca. 
podniecony widokiem kałuży krwi, 
drynem i kołbą, puszczając na głowie nowe strumie- 
nie krwi, wkopał w śnieg, wreszcie przy. pomocy in- 
nych dozorców, przywiązał „buntowszczyka“ do drze- 
wa i kazał tak pozostawić, 

Już nie ucieknie, nie rzuci ani jednego przeklęń- 
stwa na państwo Sowietów, czynem buntowniczym nie 
zamanifestuje 
i terrorowi. Usta ucichły na zawsze... 
marzła i pokryła się bielą śnieżnego pokrowca... Dłoń 
poszła na budowę podwalin socjalizmu, a obcięty ki- 
kut, głosem wielkim woła o pomstę do Nieba. 

nie usłyszał hałasu i wraz z innymi nie wstał. Wście- 
niejednokrotnie podniecony całonocną 

hulanką, prał takiego pięścią w mordę, lub walił kol- 
bą bez względu na to, gdzie trafi. W ten sposób kara- 
ną też była każda skarga na brak sił lub liche ubranie. 

Wmiętosiwsży w siebie kawałek chleba, popity 
zimną wodą, oddział szykował się do drogi. O piątej 
w ciemną noc połarną, 
szeregi więźniów po zawianych šciežynach do ponu- 
rych lasów północy. Co chwila ktoś się potyka i pada, 
lub zszedłszy w ciemność z wąskiej ścieżyny zapada 
się w głębokim Śniegu. Nikt go nie czeka — „robota 

Kiłka uderzeń kijem podnosi go z Śniegu 
i każe doganiać swój oddział. Sił brak? — kij ci ich 

Grzmią topory, świszczą piły, 
z trzaskiem. padają podcięte drzewa. 
kliwy jęk przeszywa powietrze, zwiastując jakieś nie- 
szczęście. Jeden z więźniów nie zdążył w porę usko- 

ciężkim konarem padającego drzewa został 
przygwożdżony do ziemi. 
na ratunek, lecz głos dozorcy: 
pobieri“ — każe powrócić do przerwanej roboty i nie- 
szczęśnika pozostawić własnemu losowi. Preraźliwy 
jęk ofiary zlewa się z gwizdem północnego wiatru, a 
im dalej czas płynie, coraz bardziej słabnie, wreszcie 
przechodzi w ciche konanie... 

Głodni, zziębnięci padają więźniowie ze zmęcze- 

W rolach głównych racakickć 
James Hall i William Powell 

długim łańcuchem ciągnęły 

Naraz przeni- 

Grupa ludzi rzuca się mu 
„ostawtie, czort jego   
  

Drakarnia „Žaies“, Wilno, p“ Jańska 1, telefon 8-40. 

  

Licytacja 
Urząd Celny w, Wilnie podaje do pubłicznej wia- 

że w dniu 7 marca 1932 roku o godzinie 
10 odbędzie się sprzedaż licytacyjna towarów skon- 
fiskowanych, niewykupionych w terminie, orez zde- 
ponowanych przez podróżnych, a mianowicie: cukier, 
rodzynki, owoce suszone, wanilja, wyroby nożownicze, 

rowery, tutki do papierosów, zabawki dziecinne, obu- 

domości, 

  

wie, odzież używana, kalendarze i t. p. 
W razie niesprzedania towarów w dniu 7 marca 

1932 roku powtórna licytacja odbędzie się w dniu 21 
Szczegółowe dane o towarach mogą 

terecowani otrzymać w UrzędzieiCelnym w Wilnie, 
marca 1932 r. 
za 

Stacja towarowa, 
Kierownik Urzędu 

2008/V1 

  

  

Wygodniej i 

już teraz przyjmujemy 

wstelkie ubrenia do farbowania i czyszczenia 
Prasownia, farbiarnia i pralnia chemiczna 

WILNO, 
Wielka 31, tel. 17.00 „EXPRESS“ 

CENY ZNIŻONE 

inepektor celny (—) 1. Minczewski 

taniej! 
Aby uniknąć tłoku w sezonie wiosennym iletnim 

PROSZEK 

b.KOGUTEK” 
DLA DOROSŁYCH _ IB 

* OSTRZEŻENIE. „PRZY KUBNIĘ NALEŻY 
WYRAŻNIE ZADAĆ TYLKO 

SACNYCH PROSZKÓW Z.KOGUTKIEM" 
|EMIFGQ, ZRANYCH OD LAT TRZYDZIESTU 

. IERECEAĆ SIĘ WAŚLADOWNICTW, UPOR- 
czywwa BOLECANYCH. W PODOBNEM DO 

MASŁEGO ODAKOWANIU. 

  

    
    ODMROŻENIE 
Oryginalna maść 

(z kogutkiem) 

„MROZOL“ 
leczy i goi ranki po- 
wstałe od odmrożenia. 

Spazadają apteki 
i składy apteczne 

  

    
        

       
  

Akuszerka 
  

Małe 
mieszkanko Uczeń Szkoły Had- 

dlowej, lat 18, poszu- 

P.T. Kupcy! (MOJA LAKRETOWA 
przyjmaje od 9 do 7 wiecz.. 

ca Kasrtanowa 7, m. 5. 
W. Z. P. Nr. 69. 0528 

    

  Natychmiastowe wykupienie nie zobowiązuje. 
Gotową robotę przechowujemy aż do sezonu 
letniego. Sz. Klijenci z tego tytułu nie ponoszą 
żadnych kosztów 
© Prasowanie i gremplowanie na poczekaniu 

  

Składajcie ofiary na bezrobotnych! 

zmuszając do 

stoi obdarty do naga 

Nie wykonał wczoraj wyznaczo- 

olbrzymi stumień gorącej krwi zalał 

sprał leżącego 

swego protestu - przeciwko uciskowi 
gorąca krew za- 

  

  

poszukiwane. kuieb > 
Oferty do „Kur. Wil., | kuje bezpłatnej prak- 

W ale W K. tyki w 1 Akuszerka 
e: stwie handlowem. i i 
KRAWCOWA gee SR: dla Marja Brzędila 

koje d ‚ W. składać do z: 
AEK A r Administr. „„Kurjera NIĆ Э. a się, 

Adres w Adm. „Kurjera Wileńskiego" al. Mickiewicza 22, m. 
Wileńskiego" pod „Krew- 

towa". 

Uczeń 7 kl. 
gm. im. Słowackiego | 
udziela korepetycyj 
z polskiego, łaciny, 
greki, francuskiego 
oraz in. przedmiotów 
Dowiedzieć się: ulica 
Antokolska 8 a, m. 2 
w godz 3—4 po poł. 

Za 1000 dolarów 
do sprzedania plac z do- 
mem mieszkalnym przy 

ul. Antokolskiej. Dowie- 
dzieč się ul. Zamkowa 20-2 

Eozamin dojrzałości. 
Przygotowywanie ze 
wszy stkich przedmio- 
tów do egzaminów 
w zakresie szkółśred- 
nich. Języki obce 
(francuski, niemiecki) 
systemem konwersa- 
cyjnym. Pomoc w na- 

ukach. Nauczanie za- 
niedbanych specjal- 
ną, skróconą meto- 
dą. Wykładają b na- 
uczycie| gimnazjum, 
absolw. U,S.B. i specj. 
matematyk. Zgłosze- 
nia do Redakcji pod 
„Nauka“. 10406   

Mieszkanie 
sześciopokojowe odro- 
montowane z wygodami 

do wynajęcia 

uł. Mickiewicza 46. 

Od roku 1813 istnieje | 

Wilenkin 
ui. TATARSKA 20 

jadalne, ae 1 ga- 
binstowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka 4 a. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 
Ba dogodnych warmnkach 

I NA RATY. 
NADESZŁY NOWOŚCI. 

8324 
LiL BORAT 

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

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

  

w. Z. Nr. 3093 

Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

akórne i moczopłciowe, 

ui. Wieika Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—1 i 3—8. 

W. Z. P. 29. 

Dr. SZYRWINOT 
choroby weneryczune, В. 
skórne i moczopłciowe 

ul. Wielka 19, 
od dodz 9—1 i 3—7 

  

  

  

Fatro damskie 
Žrebaki w dobrym stanie 

tanio do sprzedania 

ul. Tatarska 18 m. £ 

UDZIELAM 
LEKCYJ 

z wszystkich przed- 
miotów do klasy 6-eż 
włącznie, mogę być 
też pomocą w па- 
ukach w roku szkoln.. 
za minimalną cenę. 
Zgłoszenia proszę: 
kierować do Admin, 
„Kurjera Wilensk.“ 

pod Nr. 6334, 

  

  
. Badaktor odpowiedzialny Witołd Kiszkis.


