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P. kurator K. Szelągowski | 
o szkołach 

W, związku z zarządzeniem o zam- 

knięciu 10 szkół litewskich p. Kurator 
Kazimierz Szelągowski udzielił naszemu 
współpr: adu, który о$- 

wietla bliżej motywy zarządzenia. (Red).     

Stoję na stanowisku —. rozpoczy: 

na Pan Kurator Szelągowski, — że 

szkołnictwo prywatne jest 0 tyle tyl- 

ko uzasadnione, o ile występuje z no- 

wą inicjatywą pedagogiczną, mogącą 

przynieść dodatnie. wyniki pedagogi- 

czno-wychowawcze. Pozatem posiada 

ono rację bytu, jeżełi iniejuje powsta- 

nie szkoły w miejscowościach, w któ- 

rych liczba dzieci w wieku szkolnym 

nie osiąga normy, przewidującej kre- 

owanie publicznej szkoły powszechnej 

Takie szkoły prywatne uważane są 

przez Władze Szkolne za pożyteczne, 

gdyż współdziałają z organami pań- 

stwowemi w pracy oświatowej, i cie- 

szą się najdalej idącą przychylnością 

bez względu na to jakiej grupie oby- 

wateli szkoły te służą. 

Elementarną zasadą ich pracy jest 

wypełnianie programu nauki, ustalone 

go przez Ministerstwo Wyznań Reli- 

gijnych i Oświecenia Publicznego i 
oddziaływanie wychowawcze, skupia- 

jące się na wychowaniu młodzieży w 

pojęciach i duchu obywatelskim i 

państwowym, co stanowi cel główny. 

Szkoły, które nie spełniają tego za- 

dania lub czynią to niewystarczająco. 

nie mają racji istnienia i nie mogą 

być tolerowane. Oto zasada. z której 

nie nie wolno uronić i która nie po- 

dlega żadnej dyskusji... 

Szkołnictwo litewskie jest w obec- 

nej chwili w większości szkolnictwem 

państwowem. Ogółem jest w bieżą- 

cym roku szkolnym 112 publicznych 

szkół powszechnych, uwzględniają 

cych element litewski, ściśle w myśl 

obowiązującego ustawodawstwa  ję- 

zykowego. W tej ogólnej liczbie jest 

21 szkół z litewskim jężykiem naucza. 

nia, 54 szkół z językiem litewskim i 

połskim, w miejscowościach o ludno- 

ści mieszanej, w których dzieci litew- 

skie osiągają około 50 proc. uczęsz- 

czających do szkoły, i 37 szkół, w któ- 

rych język litewski jest przedmiotem 

obowiązkowej nauki, w miejscowoś- 

ciach, w których liczba dzieci litew- 

skich jest nieznaczna. 

Szkołnictwo prywatne liczy 76 

szkół, w czem 72 prowadzi towarzy- 

stwo „Rytas“, a 4 szkoły towarzystwo 

„Kultura“. Wizytacje dokonane przez 

inspektorów i wizytatorów stwierdzi- 

ły niezbicie, że w szkołach towarzy- 

stwa „Rytas** panują stosunki, które 

nie mogą być tolerowane. Zebrany 

amaterjał jest bardzo różnorodny i ja- 

skrawy. Przedewszystkiem używane 

są niedozwolone pdręczniki, które nie 

zaznajamiają młodzieży z państwem 

polskiem i jego urządzeniami, kulty- 

wują elementy odśrodkowe, bądź na- 

wet przeciwpolskie i przeciwpaństwo- 

we. Stwierdzono to w szkołach w 

Miciunach, Gielunach i Koniuchach 

(powiat wileńsko-trocki), Piełasie, Du 

biczach i Powołoce (powiat lidzki) i 

w Wilnie. 

Ujawniono też używanie niewłaś- 

ciwych pomocy naukowych, w pierw- 

szym rzędzie map (w Bieniunach, po- 

wiat brasławski, Pile, powiat oszmiań 
ski), na których granice polityczne 

przedstawione są fałszywie, z tenden- 

cją polityczną. Na mapach, których 

używano w tych szkołach, granicą Lit. 

wy Kowieńskiej objęty jest. obszar 
Ziem  Północno-Wschodnich Rzeczy- 
pospolitej. Nie brak też wypadków 
nieprzestrzegania programu nauki. 

W Gielunach (powiat wileńsko-trocki) 

uprawiano naukę historji Litwy za- 

miast historji polskiej, naturalnie w 

oświetleniu, które zbędne jest charak 

żeryzować, 

się z tego 

litewskich. 
Wszystko to świadczy o atmosfe- 

rze nielojalności. 

bywatelsko-państwowem oddziaływa- 

O pozytywnem, 0- 

niu wychowawczem, niema w 

warunkach mowy. Natomiast zacho- 

dzą fakty podniecania nienawiści i 

budzenia jej u dzieci. Np. w Zujkach 

(powiat święciański) są obok siebie 

dwie szkoły, publiczna i prywatna. 

obie z językiem litewskim. Podczas 

przerwy dzieci, które znają się dobrze 

i bawią się razem, obrzucają się wyzwi 

skami, przyczem charakterystyczne 

są okrzyki: „idźcie do Warszawy”, 

„idźcie do Kowna*. Rzucony powiew 

wydaje smutny płon, tem smułniejszy, 

że w rzeszy dziecięcej!... 

Niema państwa, któreby na to 

pozwoliło. Towarzystwo kulturalno- 

oświatowe, w'którego szkołach zacho- 

dzą podobne zjawiska, nie może unik 

nąć najpoważniejszego zarżutu i wo- 

bec przytoczonych faktów nie-może 

zarzutu usprawiedliwić. 

Zamknięcie 10 szkół, w których ze- 

brano 

tych warunkach 

będnem_ i stosunkowo łagodnem, jeże- 

li zważyć rozpiętość działalności 

wchodzącego w grę Towarzystwa. 

W - miejscowościach, 

zarządzeniem niez- 

w których 

zlikwidowano szkoły, zostanie zorga- 

nizowana nauka w języku litewskim 

przy szkołach publicznych, natych- 

miast z chwiłą pódjęcia pracy po fer- 

jach świątecznych.  Tosamo nastąpi 

w Wilnie w formie powołania równo- 

ległych klas przy: publicznej szkole 

powszechnej, z nauczaniem w języku 

litewskim. 

Gruntowna. poprawa * stostnków 

w dziedzinie szkolnictwa  litewskie- 

go wymaga. zaopatrzenia szkół 

w odpowiednie: podręczniki. Towa- 

rzystwo „Rytas“ nie przejawilo w tym 

względzie do niedawna, w ciągu dzie- 

sięciolecia, żadnej działalności, woli 

bowiem forytować podręczniki z ża 

kordonu. Wobec pilnej potrzeby Ku- 

ratorjum przystąpiło do akeji wydaw- 

niczej.- Niebawem wyjdzie w druku 

podręcznik do nauki rachunków w ję- 

zyku litewskim, odpowiadający na- 

szym warunkom. Jeszcze z końcem 

bieżącego roku szkolnego zostanie 

wydana czytanka dla szkół litewskich 

dla oddziału trzeciego. 

Kuratorjum dba też :0 kształcenie 

odpowiedniej liczby sił 

skich dla szkolnictwa i 
wprowadza do niej z roku na rok no- 

we kwalifikowane siły, dające gwa- 

rancję, zarówno co do fachowości, jak 

kierunku wychowawczego. W. bie- 

żącym roku wprowadzono naukę ję- 

zyka litewskiego w państwowem żeń- 

nauczyciel- 

tej gałęzi 

skiem seminarjum w Trokach w wy- 

miarze 20 godzin w tygodniu na pię- 

ciu kursach. 

Tylko oświata wolna od tendencji 

politycznej — kończy Pan Kurator — 

może spełnić twórcze zadanie. Wszel 

kie odchylenia od tej zasady są zgub- 

ne w swych następstwach dla ludnoś- 

ci i społeczeństwa i szkodliwe dla pań 

stwa. Z tego stanowiska wypływa 

polityka szkołna, pozostawiając w 

tych ramach swobodę dla kultywowa- 

nia narodowych potrzeb mniejszości. 

Wzajemne poszanowanie kultur na- 

rodowych jest jednem z ogniw, skupia 

jących obywateli w ramach organiza- 

cji państwowej. Lecz potrzeby ich 

nie mogą być i — odpowiednio poj- 

mowane — nigdy nie będa sprzeczne 

z interesem państwowym, który jest 

  

miarą wszystkich rzeczy. Н 

— 

Popierajcie Ligę Morską 
. 1 Rzeczną! 
NETIKS ISA SNES 

tych | 

materjał obciążający, jest w 
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Dookoła wizyty min. Ghica. 
(Telef. od własn. kor. z- Warszawy). 

Wizyta min. Ghica w Warszawie 
budzi ogółne zainteresowanie kół po- 
litycznych i prasy, a szczególnie pra- 
sy zagranicznej, która w wielu wy- 
padkach opierając się tyłko na przy: 
puszezeniach komentuje wizytę nie- 
zgodnie z istotnym, stanem rzeczy, a 
często wręcz fałszywie i tendencyj- 
nie. . 

Jak się dowiadujemy z kół miaro- 
dajnych tematem rozmów min: Ghi- 

ca,w Warszawie będzie przedewszyst- 
kiem sprawa rokowań o pakt nieagre- 
sji z Sowietami, gdyż rokowania pol- 
sko-sowieckie i rumuńsko-sowieekie 
ściślewiążą się ze sobą. Dalej poru- 
szane będą różne sprawy w związku 

'ze zbliżającą się konerencją rozbro- 
jeniową, która wysuwa się dziś na 
czoło zagadnień międzynarodowych i 
sprawa ściślejszej współpracy gospo - 
darczej pomiędzy Polską i Rumunią. 

Wstrząsająca katastrofa w kopalni. 
14-tu górników zasypanych w Szybie. 

(Teł. od własn. koresp.-z Warszewn) * 
W kopalni Karsten w pobliżu Bytomia 

wydarzyła się wczorajszej nocy wiełka kata- 

strofa. Wskutek osunięcia się ziemi i za- 

sypania szybu zostało odciętych 15 górni- 

ków. _ 2 S 
Akeja ratunkowa nie dała dotychczas 

wynika i zdołano uratować tyłko jednego 

górnika. Ponieważ od momentu katastrofy 

upłynęło już kilkanaście godzin, wątpliwem 
jest czy 14-tu pozostałych górników uda się 

uratować. 

Wstrząsy podziemne na terenie Górnego Śląska. 
KATGWICE. 5. I. (Pat). W kopalni „Flo | 

rentyna* w Łagiewnikach, na terenie pol- 
skiego Górnego Śląska, wpobliża graniey 
niemieckiej, dały się odczuć zaraz: po ka- 

tastrofie w Karstencentrum wstrząsy pod- 

ziemne, Jak donoszą z Rytomia, naskutek 
rozpoczętej tam akcji ratowniczej udało się 
uratować jednego robotnika, Którego wydo- 
byto żywego. 

Samobólstwo posła Waryńskiego. 
(Tel. od własn. koresn. z Warszawy). 

Dziś o godz. 3 po południu w pokoju 
własnym w hotelu poselskim popełnił sa- 
mobójstwo przez powieszenie się poseł па 
Sejm Tadeusz Waryński ezłonek kiubu BB 

WR. znany ze swoieh gwałtownych arty- 
kułów w czasopiśmie „Nowa Kadrowa“. Jak 
meżna przypuszczać pos. Waryński popeł- 

nił samobójstwo na tłe nerwowent. 

Po aresztowaniu Gandhi'ego. 
Akcja biernego oporu. 

BOMBAY. 5.I. (Pat.) Biuro Reute- 
ra dowiaduje się, že komitet wykona- 

 wezy kongresu opracował już Szcze- 
gółowe plany biernego oporu i ocze- 

kuje tyłko ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym w Bembayu  rezporzą- 
dzeń rządowych w celu rozpoczęcia 
akcji. 

Przygotowania Hindusów. 
BOMBAY. 5. I. łPat). Komitet kongresu 

lokalnego rozwija możliwie energiczną 
akeję przygotowawczą do kampanji, skiero- 
wanej przeciwko rządowi. Utworzono 60 
rad wojennych, których zadaniem będzie 
kolejne zastępowanie się w działalności na 
wypadek aresztowania. Szereg wołentarju- 
szy znajduje się na liście osób działających 
z ramienia kongresu. 10000 innych miało 
być zwerbowanych w okresie 5 ostatnich 
dni. 

Przewidywane jest prowadzenie propa- 

gandy na rzecz hojkotu transportów mor- 
skieh i ubezpieczeń angielskich, -jak rów- 
nież zahamowanie eksportu złota, oraz nie- 
legalny wyrób soli. ю 

Kongres zorganizawał 2 szpitale na 450 
łóżek dla ewentualnych ofiar kampanji, nie 
chcąe, ażeby jego zwolennicy musieli ko- 
rzystać z opieki szpitali, popieranych przez 

rząd. W międzyczasie prowadzona jest w 
dalszym ciągu walka rządu przeciwko nie- 
iegalnemu ruchowi. Z wielu ośrodków nad- 
chodzą doniesienia o aresztowaniach. 

W przewidywaniu zamachów. 
KALKUTA. 5. I. (Pat). Podjęto: środki 

zapobiegaweze, mające na eełu roztoczenie 
opieki nad wybitniejszemi osobistościami, 

które mogłyby paść ofiarą zamachowców 
terorystycznyeh. 

Przed konferencją rozbrojeniową. 

Propozycje angielskie. 
LONDYN. 5.1. (Pat.) „Daiły Tele 

graph** ogłasza, że program brytyjski 
na konferencję rozbrojeniową zawie- 
rać będzie następujące propozycje w 
zakresie redukcji zbrojeń morskich: 

1) zmniejszenie tranzytu wielkich 
pancerników z 35 tys. tonn do 25 tys. 
"jako maksimum, 2) zmniejszenie ka: 
libru armat tych pancerników z 16 na 

12 cali, 3) ustalenie maksimum 8 tys. 
tonn dla krążowników, 4) ustalenie 
maksimum 6 cal. armat dla krążow 
ników, 5) całkowite zniesienie łodzi 
podwodnych. 

„Daily Telegraph“ dodaje, že W. 
Brytanja užyje tym razem calej swej 
siły w obronie powyższego progra- 
mu. 

Rozpoczęcie fińsko-sowieckich rokowań 
o pakt nieagresji. : 

HELSINGFORS. 5.I. (Pat.) Rozpo- 
częly się tu dziš zaproponowane przež 
Finlandję rokowania w sprawie za- 

warcia fińsko-rosyjskiego paktu o nie- 
agresji. 

.i ściągania podatków . oraz 

Śniadanie polityczne. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

W poniedziałek nadchodzący ko- 
respondenci zagraniczni w Warsza- 
wie urządzają wielkie śniadanie poli- 
tyczne na wzór podobnych imprez or- 
ganizowanych w Paryżu, Londynie i 
Berlinie. Na śniadaniu tem -min. Za- 
leski wygłosi dłuższe przemówienie-o 
charakterze politycznym. 

Na śniadanie to zaproszeni zosta'i 
p. premjer Prystor, marszałkowie: 
Sejmu Świtalski, Senatu Raczkiewicz, 
min. Zaleski, Pieracki, Jan Piłsudski 
i Janta-Połczyński, wiceministrowie: 
Beek, Starzyński, Koc i Korzuchow- 
ski, prezesi: komisji spraw zagranicz- 
nych Sejmu Radziwiłł i Senatu Lubo- 
mirski. Zaproszony również został 
warszawski korpus dyplomatyczny z 
nuncjuszem msg. Marmaggim na 
czele. 

Zjazd prezesów Izb Skar- 
bowych. 

W dniu 6 b. m. prezes Izby Skar- 
bowej w Wilnie p. Ratyński wyjeżdża 
do Warszawy celem wzięcia. udziału 
w ogólnopołskim zpeździe prezesów 

i naczelników tychże Izb. 
Zjazd zajmie się omówieniem 

spraw organizacyjnych administracji 
skarbowej, usprawnieniem wymiaru 

sprawą 
projektowanego  zryczałtowania po- 
datku przemysłowego od obrotu. 

Projekt ustawy o ustroju 
samorządów. 

(Tel. ed własn. koresp. z Warszawy). 

Dowiadujemy się, że w Minister- 
stwie Spraw Wewnętrznych toczą się 
obecnie prace nad wykończeniem pro- 
"jektu ustawy nad ustrojem samorzą- 
dów. W najbliższym czasie projekt 
ten zostanie przesłany Radzie Mini- 
strów dla zatwierdzenia, a następnie 

będzie skierowany do Sejniu. 

250 mili. zaległości 
w Zakładzie Ubezpieczeń 

tematem konierencji w Min.P. i O. 5. 

Teł. od wł. kor. z Warszawy. 
Dnia 7 b. m. odbędzie się konfe- 

rencja w Min. Pracy i Op. Społ. w 
sprawie uregulowania zaległości prze- 
mysłu i rolnictwa w Zakładzie Ubez- 
pieczeń z tytułu niezapłaconych skła- 
dek. Zaległości te sięgają sumy około 
250 miljonów złotych. Można się spo- 
dziewać, że wynikiem ostatecznym 
tych narad musi być uregulowanie 
wielomiljonowych należności bądź w 
postaci moratorjaum bądź bonifikaty. 

    

Następca przewodniczącego 
kongresu. 

BOMBAY. 5. I. (Pat). Ansari został mia- 
nawany przewodniczącym kongresu panin- 
dyskiego, jake następcą Prasada, którego a- 
resztowano wczoraj w Patnie, 

45 organizacy| nielegalnych. 
KALKUTA. 5. I. (Pat). 45 organizacyj, 

związanych z kongresami w Kalkucie i na 
przedmieściach, uznano za nielegalne. 

EORSDECOZEWRRTOOOERERCZWBZA 

Na starą nutę. 

BERLIN. 5. I. (Pat). Przemawiająe na 
zgromadzeniu w Hanowerze, przywódca 
Stahihełmu Deusterberg oświadczył, że Niem 
ey nie będą i nie są zehowiązane do dał 
szego spłacania reparacyj. Jedynie zupełne 
skreślenie odszkodowań wojennych może 
przynieść ulgę państwu niemieckiemu. Na 
konferencji lozańskiej — podkreślił mówea 
— rząd Brueninga musi otwarcie i zdecyda- 
wanie piwiedzieć: „Nie* i zadokumentować 
Żądania, nurtujące od lat 13 w szeregach 
narodowych Niemców. Stakihelm nie ma 
poważnych zastrzeżeń wobec rządu. Gotów 
jest wszystkiemi siłami poprzeć postulaty, 
jakie kanełerz Bruening zgłosi na konte- 
rencji reparaeyjnej i rozbrojeniowej. W rzę- 
dzie tych postulatów na pierwszent miejscu 
postawić nałeży żądanie równouprawnienia 

Niemiec w dziedzinie zbrojeń. Naród mie- 
miecki — zakończył Deustergberg, musi u- 
zyskać prawo decydowania o stanie swych 
zbrojeń i e wyehowanłu swej młodzieży. 

  

Wypowiedzenie umów: 
34.600 robotnikom. 

SOSNOWIEC. 5.1. (Pat.) 
rada zjazdu przemysłowców w Sos- 
nowcu. wypowiedziała robotnikom 
przemysłu górniczego zagłębia Dąb- 
rowskiego i Krakowskiego umowy za- 
robkowe na dzień 31 stycznia r. b. 

* Wypowiedzenie to dotyczy 34.600 ro- 
botników. Tak zw. umowa ramowa 
nie została wypowiedziana. 

Dzisiaj. 

Ambasador Wiilys o Poisce 
NOWY YORK. 5.1. (Pat.) Ambasa- 

dor Willys, bawiący obeenie w No- 
wym Yorku, a wybierający się zpo- 
wrotem do Polski, w drugiej połowie 
stycznia, udzielił wywiadu jednemu 
z redaktorów „„New-York Herald Try- 
bune*, w którym między innemi 0- 
świadczył: 

Polska jest podziwu godnym kra- 
jem, ale będzie nim jeszcze w więk- 
szym stopniu, gdy zrealizuje budowy 
swoich dróg. W przeciągu przyszłych 
10 lat znakomite szosy przecinać bę- 
dą Polskę we wszystkich kierunkach. 
a komunikacja samochodowa stanie 
się koniecznością. 

Zkolei, odpowiadając na zapyta- 
nia, ambasador zaznaczył: Postęp u- 
czyniony przez Polskę jest zadumie- 
wający. Rząd ma nadzieję zrównowa- 
żenia budżetu w tym roku, co będzie 
można uważać za triumf finansowy. 
Polska zatrzymała złotą walutę i jak 
dotychczas niewiele odczuła depresję. 
Życie gospodarcze w Polsce opiera się 
na sprawiedliwszych podstawach, niż 
w wielu innych krajach. Pracy dła 
tych, którzy chcą pracować jest do- 
syć i zdaje się mi, że warunki w tym 
względzie się polepszają. Rząd dba © 
dobrobyt ludności, a wysiłki jego da- 
ją dobre wyniki. 

Prace budżetowe Sejmu. 
(Tel. od wlasn. koresp. z Warszawy ). 

: w poniedziałek 11 b. m. rano ko- 
misja budżetowa Sejmu wznawia 
przerwane na czas Świąt prace nad 
preliminarzem budżetowym na rok 
1932-33. 

Bilans Banku Polskiego. 
WARSZAWA. 5. I. (Pat). Bilans 

Banku Polskiego za trzecią dekadę 
grudnia ubiegłego roku wykazuje za- 
pas złota 600.391 tysięcy złotych t. ž 
o 22 tysiące więcej niż w poprzedniej 
dekadzie. Pieniądze i należności za- 
graniczne do pokrycia zwiększyły się 
o 7. 343 tysiące złotych. Również i 

niezaliczone do pokrycia zwiekszyty 
się o 7.150 tysięcy do 125.446 tysięcy 
złotych. Portfel wekslowy wykazuje 
wzrost o 37.780 tysięcy złotych i wy- 
nosi 670.342 tysiące złotych. Stan po- 
życzek zastawowych podniósł się © 
10.147 tysięcy i wynosi 126.052 tysią- 
ce złotych. Inne aktywa zmniejszyły 
się o 17.596 tysięcy do 101.407 tysię- 
cy złotych. W pasywach pozycja na- 
tychmiast płatnych zobowiązań zmniej 
szyła się o 39.153 tysiące do sumy 
213,228 tysięcy złotych. Obieg bile- 
tów bankowych wzrósł o 77.710 ty- 
sięcy do 1.218.263 tysiące złotych. Sta 
sunek procentowy pokrycia obiegu bi- 
letów i natychmiast płatnych zobowią- 
zań zmniejszyła się o 39.153 tysiące 
do sumy 213.228 tys. złotych. Obieg. 
biletów bankowych wzrósł o 77.710 
tysięcy do 1.218.263 tysięcy złotych. 
Stosunek procentowy pokrycia obie- 
gu biletów i natychmiast płatnych zo- 
bowiązań banku wyłącznie złotem wy 
nosi 41,94 proc., pokrycie kruszcowo - 
walutowe 48,09 proc. złotych. Wresz- 
cie pokrycie złotem samego tylko о- 
biegu biletów bankowych wynosi 
49,28 proc. Stopa dyskontowa banku 
1, proc., lombardowa 8*/, proc. 

Giełda warszawska z dnia 5.1 b. r 
WALUTY 1 DEWIZY: 

Balana -8,32—8,88 
Gdańsk . . .. . 17380 17433 - 17347 
Holardja . .. 358,: 0 —359.70—357.90 
Londyn 30,10—:0.15— 30 23—29,98 
Nowy York - + 6,921—3,941 - 8,901 
Nowy York kabel . 8,947—8 947 8,307 
Parki oaz. + 35,06 — 55.1 5— 34,97 
Praga ++ + » « „ „26,41- 26,47 26,35 
Szwajcarja . - 174,50 - 17 ,73—173,87 
Berlin w obr. nieoficjaln. „|. „210 

PRPIERY PROCENTOWE 
3% pożyczka budowl.. . . . . 3 ,(0—30,00 
5% pożyczka Konuwersyjna . . - 
6% dolarowa = nab) OE 
4% dolarowe ..... ... 42,90 
7% Stabilizacyjna | | 51,:0—52,25— 50,50 

    
895 L. 4. B. G.i.i B.R., ebi,B.G.K. 94,00 
Te same 7% ai 83,25 
8% obl. budowlane В. @. К.. . „93,00 
4'/,% ziemskie . . . . + 42,00—41,75 
7% L. Z. ziemskie dolarowe . 53,50 

   

5% warszawskie . .. ° . . 50,25 
8% warszawskie . . . . 64,0—62,00—63,00 
8% Częstochowy . . .. .. » 55,00 —55,35 
89-16 dd Sun r a e, 61.25 

6 еар 25 A 
6 obl. m. Warszawy 1926 r. VI em. 37,5 

; AKCJE: 
B. Polski 457% лее а та 0В 
B. Powszechny Kred. . . . . . . . 100,06 
Pałac APR DSG JAŚ 42,50 
Rack a BE . „kła 
Haberbuseh .. . . . EE LT 

POŻYCZKI POLSKIE w NOWYM YORKU: 
Dolarova' 530 05403 3 GRÓB SE 50,25 
DIIGNOWSKĄA 10000 20 s 80,10 
StęBiDzaDyj na; u o Ro й 45,00 
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Opieka nad wsią wileńską. 
(Wywiad z członkiem zarządu Komitetu Opieki nad Wsią 

Wileńską p. maj. Lankauj. 

Cichą, skromną, ale bardzo już dziś 
dla Wiłeńszczyzny zasłużoną placów- 
ką, mającą na celu niesienie pomocy 

realnej ubogiemu rolnictwu Wiłeńsz- 
czyzny jest Komitet Opieki nad Wsią 

Wileńską. 
Powstał niedawno, bo zaledwo w 

kwietniu ub. roku z inicjatywy pre- 
mjera Prystora i Jego Małżonki i od- 
razu rozwinął szeroką i pożyteczną 
akcję, która za tak krótki okres cza- 
su dała już piękne rezultaty. 

Podwalinę finansową Komitetowi 
dal p. premjer: Prystor ofiarowując 
każdomiesięcznie swoje djety posel- 
skie na rzecz tego Komitetu. Duszą 
zaś jego i najgorliwszą pracowniczką. 
jak to zresztą zobaczymy z poniższe- 
go wywiadu, jest p. premjerowa Pry- 
storowa, która jako prezeska Komi- 
tetu nie szczędząc sił i trudu z zapar 
ciem się poświęca dla dobra tej pla- 

cówki. 
Celem dokładniejszego zapoznania 

się z dotychczasowemi pracami Ko- 
mitetu, udaliśmy się do członka za- 
rządu tego Komitetu p. majora Lan- 
kawa: który uprzejmie udzielił nam 
następujących wyczerpujących infor- 

macyj. 

— Cel i zadania Komitetu? —sta- 
wiamy pierwsze pytanie. _ 

— Komitet Pomocy nad Wsią Wi- 
leńską — rozpoczyna nasz Rozmów- 
ca -- ma przedewszystkiem nacelu 
niesienie pomocy materjalnej najbied- 
niejszej ludności wiejskiej wojewódz- 
twa wileńskiego. Prace Komitetu ida 
w kierunku udzielania indywidua!- 
nych zapomóg pieniężnych w zakre 
sie opieki społecznej, popierania ak 
kułturalno-oświatowej, propagowan 
wzorowej gospodarki rolnej i sadow- 

nictwa oraz organizowania i pop 
rania placówek o charakterze opie- 
kunczym i Kult.-ošwiatowym. 

Jeżeli chodzi o akcję zapomogową 
_ to muszę zaznaczyć, że na ile stać nas 
z zapomogi te udzielane są co miesiąc, 

ale ponieważ fundusze Komitetu są 
nieznaczne, staramy się je dawać ty! 
ko cierpiącym największą nędzę, cze- 
go, nawiasem mówiąc, niestety na 
Wileńszczyźnie niebrak. Dziś Komi- 
tet zasypywany jest prośbami o wspar 
cie i ratunek, lecz, niestety, tylko nie- 
znacznej ilości możemy coś pomóc. 

Poza tą indywidual5ą pomocą Ko- 
mitet stara się też coś niecoś pomóc 
różnym organizacjom wiejskim o cha- 
rakterze kulturalno-oświatowym. Na- 
leży tu instalowanie aparatów radjo- 
wych w świetlicach. subwencjowanie 

. kursów, które mają za zadanie umoż- 
liwienie ludności wiejskiej dodatko- 
wego zarobkowania jak kursy tkac- 
kie, kursy kroju i szycia i t. p. Poza- 
tem udzielamy stypendjum niezamoż - 

"nym a zdolnym paru uczniom, któ- 
rzy kształcą się w dziedzinie rolnic- 
twa. 

Zasadniczą jednak akcją Komitetu 
jest akcja sadownicza.  Rozumiemy 
dokładnie, że wieś nasza szczególnie 
na Wileńszczyźnie cierpi nędzę i wsku 
tek kryzysu gospodarczego i wsku- 

tek zbytniego rozdrobnienia gospo 
darstw rolnych, które przecież w ol- 

brzymim procencie nie są w stanie 
nawet przy lepszej konjunkturze go 
spodarczej wyżywić często bardzo 
licznychrodzin wieśniaczych, ale po- 
nieważ temu nic poradzić nie polra- 
fimy. staramy się skierować uwagę 
drobnego rolnika na inne gałęzie wy- 
twórczości rolnej, które mogą mu dać 
znaczne dochody. 
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Produkcja zboża dziś nie popłaca, 
nie popłaca też ani chów bydła, ani 
produkcja przetworów mlecznych, do 
czego zresztą trzeba mieć odpowied- 
nie warunki. Jedynie sadownictwo, 
ogromnie w Wileńszczyźnie zaniedba- 
ne, może dawać znacznedochody, na- 
wet przy posiadaniu nieznacznego ka- 
wałka ziemi. 

W tym też kierunku zwrócona zo- 
słała przedewszystkiem uwaga Komi- 
łetu i wiele już w tem zrobiono. 
W ciągu ubiegłego lata Komitet za- 
sadził drobnym rolnikom bezpłatnie 
3000 drzewek owocowych, które za 

    

parę lat, a może i wcześniej będą już 
dawać dochód. Akcja sadzenia 
drzewek przeprowadzana jest głównie 
we wsiach skomasowanych, a stosu- 
nek do niej ludności wiejskiej jest 
bardzo przychyłny. Narazie dało się 
to uskutecznić tyłko w powiecie wi- 
leńsko-trockim i częściowo w oszmiań 
skim i dziśnieńskim. Z wiosną roz- 
poczniemy na szerszą skalę i w in- 
nych powiatach. 

Sadzenie drzewek poprzedzone zo- 
stało urządzeniem pogadanek i od- 
czytów fachowych oraz wydaniem u- 
lotek pouczających o ich piełęgnowa- 
niu i korzyściach, które można osiąg- 

nąć. Rozsadzono ' głównie odmiany 
nadającesię do klimatu: Wileńszczy7 
ny i na podkładach stąd pochodzą- 
cych. Akcja sadzenia drzewek była 
przeprowadzona przy pomocy perso- 
nelu szkoły rolniczej w Bukiszkach 
i Państw. Szkoły Ogrodniczej w Wil- 
nie pod kierunkiem fachowych sił 
profesorskich tych szkół. 

Akcja sadownicza pochłonęła w 
"tym roku 9.000 złotych, i jeżeli weź- 
miemy pod uwhagę, że całkowity stan 
kasy Komitetu wynosił za te 9 mie- 
sięcy 32.343 zł. jest to suma zbyt po- 
kaźna. Resztę funduszu zuż 

  

gwiazdkę dła ubogiej dziatwy szkol-. 
nej, na kupno aparatów radjowych 
dla świetlic. na zapomogi pieniężne 
indywidualne. na stypendja dla ucz- 
niów i uczenic i t. p. 

— Jakie są dalsze plany Komi: 

tetu? 

— Zanim przystąpię do omówie- 
nia planów Komitetu przynajmniej 
na najbliższy okres, bo sądzę, że Ko- 
mitet się rozrośnie itrzeba będzie za- 
mierzenia jego znacznie rozszerzyć-- 
dodaje z uśmiechem p. major Lan- 
kau — muszę zaznaczyć, że Komitet 

ściśle współpracuje z Towarzystwem 
Lniarskiem i Wil. Tow. Organizacyj 
i Kółek Rolniczych, z któremi utrzi 
muje żywy kontakt. 

W poniedziałek 4 b. m. odbyło się 
zebranie w pałacu Reprezentacy jnym 
pod przewodnictwem p. premjerowej 
Prystorowej, z udziałem m. in. p. wo- 
jewody Beczkowicza, dyr. Banku Rol- 
nego p. Maculewicza i prezesa Wai. 
Tow. Organ. i Kółek Rolniczych p. 
Karola Wagnera, na którem postano- 
wiono utworzyć przy Komitecie Opis 
ki nad Wsią Wileńską obok sekcji 
sadowniczej i sekcję Iniarską. Na cze- 
le tej sekcji, jako przewodnicząca, sta- 
nęła p. wojewodzina Beczkowiczowa, 
która już na terenie Nowogródczyzny 
brała czynny udział w organizowaniu 
akcji Iniarskiej. 

Sekcja ta za zadanie będzie miała 
akcję propagandową w kierunku do- 
stosowania Iniarskich wyrobów cha- 
łupniczych do rynku zbytu, a następ: 
nie organizowanie punktów skupu 
włókna i wyrobów Iniarskich na tere- 
nie województwa wileskiego. 

Należy tu podkreślić, że p. woje- 
woda Beczkowicz, żywo zazwyczaj in- 
teresujący się wszelkiemi przejawami 
życia społecznego, do akcji tej usto 
sunkował się bardzo przychylnie i 
obiecał w miarę sił swoich udzielić 
jak najwydatniejszej pomocy. 

Jeżeli mam. już mówić o dalszych 
naszych płanach — ciągnie dalej p 
major Lankau — to muszę tu nad- 
mienić i o projekcie budowy parku 
ludowego na Belmoncie, co jest też 
inicjatywą Komitetu. - Wychodząc z 
założenia, że ogrody miejskie nie mo- 
gą służyć za miejsce wypoczynku i 
spaceru, szczególniew upalne letnie 
dni, dla szerszych mas ludowych za- 
mieszkałych daleko na peryferjach 
jak Zarzecze, Belmont, Popławy, a 
miejsce takie im się należy chociażby 
z punktu widzenia zdrowotnego, 
zwróciliśmy się do władz miejskich 
z inicjatywą wybudowania parku na 
Belmoncie, co zostało bardzo przy- 
chylnie przyjęte i spodziewać się na- 
leży, że prace zostaną rozpoczęte już 
z wiosną bież. roku. Plan ten zamie- 
rzamy uskutecznić przy pomocy mło- 
dzieży szkolnej i wojska, przez urzi- 
dzanie imprez w rodzaju święta sa- 

   

  

DDRII PI SERA 

Odwrotna strona rajów studenckich. 
Jeśliśmy się przypatrzyli dostate- 

cznie pięknym pałacom Cite Univer- 
sitaire, dowiedzieli się od gospodarzy, 

że tylu a tylu mieszkańców zdało chlu 

bnie egzaminy i dostało posady, a kil- 

ka małżeństw zostało też zawartych 
pod cieniem winnej latorośli i passi 

flory oplatającej mury tych uroczych 

siedzib, to, nie dając się oszołomić 

efektownym pomysłem całej Cite zo- 

baczmy jak odwrotna strona tego 

pięknego obrazu wygląda. 

` Juž na pytanie nasze jak sobie da“ 
ją rady powracający studenci, którzy 

chcą być np. na operze lub koncercie 
w Paryżu, co się kończy blisko półno- 

cy, odpowiedziała nam miła starsza 

Pani że, effectivement, to jest czasami 

kłopot i nawet nie było bardzo bez- 

pieczne z powodu tych tam zoniers'- 

ów... bo to naród bez czci i wiary, go: 

łów na wszystko bo nic nie ma do stra- 

cenia. Więc te pół godziny — do 

trzech kwadransów, które trzeba 

czemś (metro czy autem) przejechać 
do centrów: miasta, do bibljotek i na 

  

  

kursy, to jednak łaka znów wygoda 

nie jest. Prawda, że dla mieszkań- 

ców tych rezydenyj koszta nie stano- 

wią kwestji bardzo pałącej, bo gnież- 

dżą się tam przeważnie bardzo za- 

możni adepci wiedzy. Płacić 1500—- 

1200 franków miesięcznie nie każdy 

może, a że miejsc jest faktycznie w 

stosunku do ilości studentów mało. 

więc i wszechmocna „protega“, ode- 
grywa swą rolę. Przytem niejeden 

cudzoziemiec przyjeżdżający do stoli 
cy Francji i świata, pragnie wejść w 
kontakt z tym światem, nowym dla 
niego i wśród. którego się uczy. A 
mieszkając w odosobnionych: pawilo - 

nach, styka się z nim tylko w wypad 

kach zaprosin, zabaw wspólnych ja- 

kichś uroczystości, i t. p. 

Dla cudzóziemca nie jest też rze- 
czą obojętną nauka praktyczna języ- 
ka francuskiego, w czem tak chętnie 

pomagają na lewym brzegu Sekwany 

    

właściciele i właścicielki małych ho-- 
telików studenckich, a jeszcze chęt- 
niej paniusie wynajmujące pokoje i 

   

  

КО ВО ЕВ 

A DALEKIM WSCHODZIE. 
л РОа В е ЗК 

Protest St. Zjednoczonych. 
WASZYNGTON. 5.1. (Pat.) Stim- 

son wystosował na ręce ambasadora 
japońskiego energiczny protest w 
związku z zaatakowaniem w Mukde- 

nie konsula Stanów Zjednoczonych z 
Charbinu. Zdaje się, iż wyjaśnienia 
władz mukdeńskich nie zadowoliły 

Stimsona. 

Japonia dąży do zażegnania konfliktu. 
TOKJO. 5.1 (Pat.) Ministerstwo 

Spraw Zagranicznych poleciło amba- 
sadorowi japońskiemu w Waszyngto- 
nie wyrazić rządowi Stanów Zjedno- 
czonych w Waszyngtonie ubołewanie 
z powodu zaatakowania konsula Sta- 
nów Zjednoczonych w Charbinie. 

Śledztwo wykazało, iż przyczyną 
zajścia był tłumacz japoński, który 

też został zwolniony. Rozważana też 
jest sprawa ukarania 2-ch żołnierzy 
japońskich, wmieszanych w zajścia. 

WASZYNGTON. 5.1. (Pat.) Rząd 
japoński wyraził ubolewanie rządowi 
Stanów Zjednoczonych w związku z 
incydentem, którego ofiarą padł kon- 
sul amerykański w Charbinie. 

EE: E": —=—-——-—————— НАЙ 

Nowy rząd w Jugosławii. 
BIAŁOGRÓD. 5. I. (Pat). Król 

podpisał dekret. mianujący nowy rząd, 
na którego czełe stanął ponownie ge- 
nerał Żivkovic. Tekę spraw zagranicz- 

nych objął Marinkovic. Sprawy wew- 

nętrzene objął Srskić, Ministerstwo 
Wojny i Marynarki generał Marino- 
vie, Ministerstwo Finansów doktór 

Dżordżewic. 

Ambasador Edge w Berlinie. 
B)RLIN. 1. I. (Pat). Przybył w dniu 5 

b. m. do Berlina ambasador amerykański 
Edge z Paryża. Oficjalnie podkreślają, że 
wizyta ambasadora ma charakter prywatny, 
a przyjazd jego podyktowany miał zostać 
zamiarem odwiedzenia ambasadora amery- 
kańskiego w Berlinie Sacketta i wzięcia u- 
działu w bankiecie, wydanym na cześć am- 
pasadora francuskiego w Berlinie Ponceta. 

W. kołach politycznych podkreślają, że 
Edge chciałby przy tej sposobności zaznajo- 
mić się dokładnie z nastrojami, panującemi 

w Niemczach oraz poznać program poli- 
tyczny i gospodarczy delegacji niemieckiej 
na konferencję reparacyjną. Stany Zjedno- 
czone — podkreślają wspomniane koła — 
mimo że nie biorą udziału oficjalnie w kon- 
ferencji lozańskiej, z zainteresowaniem śle- 
dzą przebieg wszystkich rokowań, dotyczą- 
cych sprawy reparacyj i długów wojennych. 

Ambasador Edge w ciągu ostatnich lat 
zawsze brał wybitny udział w konferencjach 
międzynarodowych, zajmujących się kwestją 
długów wojennych. 

Morderstwa Macedończyków. 
WIEDEŃ. 5. I. (Pat). Dzienniki wiedeń- 

skie donoszą z Sofji, że na prowincji ma- 
ją miejsce morderstwa Macedończyków. О- 
koło miejscowości Dżumaje znaleziono wpo- 
bliżu mostu na rzece Strumie zwłoki pewne- 
go restauratora i kupca sofijskiego Marko- 
wa. Według wszełkiego prawdopodobieństwa, 
padli oni ofiarą sądu kapturowego chłopów 
macedońskich. Markow miał dopuścić się 

przy zakupach dla macedońskiej spółki 
tytoniowej sprzeniewierzeń. W miejscowoš- 
ei Tanimaka został zastrzelony przez dwóch 
nieznanych łudzi wojewoda Pasterew, nale- 
żący do organizacji macedońskiej. Morder- 
com udało się zbiec. Pasterew był zwołen- 
nikiem Protogerowa. Przypuszezają, że mor- 
derstwa dokonali zwolennicy Michajłowa. 

Katastrofalne powodzie. 
BERLIN. 5. I. (Pat). W Górnym Harzu z 

powodu wyłewu jednej z rzek szereg mo- 
stów zostało zerwanych. Tor kołejowy pod 
myty został na długości 100 metrów do tego 
stopnia, że szyny miejscami wiszą w po- 
wietrzu, Podczas zawalenia się jednego z 
mostów zabita została jedna osoba. W' Gos- 
lar runął dom z powodu podmycia funda- 
mentów. W nurtach Wezery, która pod Cas- 
sel szeroko rozlała, zatonęło dziecko. Wody, 

które przedarły się wczoraj przez tamę pod 

Skazanie 

Kohl, wyrządziły wielkie szkody w okoliez- 
nych wsiach. 

WIEDEŃ. 5. I. (Pat). Z powodu kiludnio 
wych deszczów i tajania śniegów w górach 
wystąpiły z brzegów dopływy Dunaju i zala- 
ły wiele miejscowości, szczególnie w okoliey 
Salzkammergut. Stan wody na Dunaju wy- 
nosił jeszcze wezoraj rano "minus 98 em., 
dzisiaj zaś wzrósł do plus 225. Po południu 
wody Dunaju zalały teren inondacyjny pod 
Wiedniem. 

szpiegów. 
Kara śmierci i 15 lat ciężkiego więzienia. 

WARSZAWA. 5. L (Pat). W dniu wezo- 
rajszym Sąd Okręgowy w Grodnie wydał 
wyrok w sprawie o szpiegowstwo przepro- 
wadzonej w trybie doraźnym. Na mocy wy- 

roku jeden z oskarżonych Mojżesz Dawido- 
wicz został skazany na karę Śmierci. Drugi 
oskarżony Szajwel Karp skazany został na 
15 lat ciężkiego więzienia. 

Stracenie skazańców w Święcianach. 
Jednego P. Prezydent ułaskawił. R 

ŚWIĘCIANY. 5. I. (Pat). Sprawcy mordu 
na osobie Terentjewówny Orechij Sewastja- 
nów i Nifon Szałukiski na podstawie wyro- 
ku Sądu Doraźnego z dn. 4 b. m. w dniu 
dzisiejszym 0 godzinie 13 zostali straceni 

przez powieszenie. Co do trzeciego oskarżo- 
nego: Ałupja Płotnikowa, to Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej w drodze łaski zamienił mu 
karę Śmierci przez powieszenie na dożywot- 
nie więzienie. 

Centrolew przed sądem. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

  

zakończone 
ron. W 

sło- 

Centrólew 
i repliki 

wygłoszą ostatnie 

Dziś w procesi 
zostały przemėwie: 
czwartek oskarżeni 

      

  

wo, co potrwa przypuszczalnie 3 dni, po- 
czem spodziewać się należy wyroku. 

dzenia drzew, na co uzyskaliśmy przy- 
chylne stanowisko p. kuratora i do- 
wódcy obozu warownego. 

Dalszym naszym zamiarem _ jest 
rozpoczęcie akcji propagandowej, -— 
szczególnie na terenie t. zw. powiatów 
głodowych (święciański, dziśnieński, 

brasławski) często cierpiących wsku- 
tek nieurodzajów — uprawiania na 
większą skalę warzywnictwa. Już 
Niemcy, podczas okupacji, docenia jąc 
rażność tej gałęzi produkcji rolnej, 

propagowali uprawę warzyw, zawsze 

podkreślając, że nawet przy nieurodza 

ju zbóż warzywa mogą dać znaczny 

dochód i pomóc gospodarstwu. 

Wszystko to cośmy już zrobili i co 

zrobić zamierz 5.28 i * nale- 

    

     

  

córeczki paniuś, za drobne przyjem- 

ności niedzielne i 250—350 fr. mie- 

sięcznie komornego, gotowe włajem- 

niczać tępego eranżera w piękności 

mowy Moliera i Lamartina. Tak więc 

należy przypuszczać że nie prędko na 

ród żaków opuści przyjazne, przemi 

le tereny wiecznie wesołego, rajnego 

nawoływaniem się po imieniu Bul- 

Miszu, (Bułwar St. Michel), biegnącego 

od mostu Henri IV do Luksemburski 

go ogrodu, gęsto zasianego księgarnia - 

  

  

mi i taniemi jadłodajniami. W tych 

„gargotach* dostać można różnych 

paskudztw do jedzenia od 5 fr. 50 cnl. 

do 8 fr. za posiłek południowy ; 

wieczorny: nie strują tam. ale i n 

byt nakarmią za tę cenę. 

Żyło się tam jednak beztrosko i 

wesoło, mimo iż pracować trzeba by- 

ło nad siły, gdyż i Francuzi, i przyby- 

sze, urządzali się tak, że za pomocą 

Ogólnego Związku Studentów, dosta- 

wali pracę w rozmaitych, odpowied- 

nich do swych studjów działach, i za- 

rabiali u adwokatów, notarjuszy. w 

fabrykach chemikałij, "w laborator- 

jach, na kołei, dawali prywatne lekcje 
Byli nawet tacy, którzy dzielnie dawa- 
li sobie rady na stanowiskach szofe- 

  

   

  

ży przedewszystkiem p. premjerowi 

Prystorowi, który stale co miesiąc za- 
sila Komitet finansowo i p. premjero- 
wej Prystorowej, która wkładając ca- 
łą swą duszę i zdolności organizacy j- 
ne w ię pracę, naprawdę jest szczerą 

i bardzo zasłużoną opiekunką ubogiej 
wsi wileńskiej. W trosce o zdobycie 
możliwie najwięcej potrzebnych pie- 

niędzy na akcję Komitetu, wykazuje 
niestrudzoną działalność i pomysło- 
wość w organizowaniu różnych im 
prez dochodowych, zbiórek i t. p., a 
ostatnio, dzięki Jej staraniom War- 
szawskie Tow. Zachęty Hodowli koni 
złożyło na Jej ręce na rzecz Komitetu 

10 tysięcy złotych. 

   

Jotwicz. 

rów, kondukłorów, portjerów w ki- 
nach it. p. Połacy zarabiali w fabry- 

      kach jako zwyczajni robotnicy po 30 
do 35 fr. dziennie, jako kelnerzy w 
bufetach dworcowych, w biurach po- 

dróżniczych i gdzie się dało znaleźć 

konieczny grosz dla studjów o głodzie 

i chłodzie. ' 
Teraz nastają i w tym niefrasobli- 

wym świecie młodości ciężkie czasy 

i zmora bezrobocia straszy swem wid- 

mem te młode głowy, pełne zamiarów 

na przyszłość osobistą czy swoich 

krajów ojczystych. 

Ponieważ kryzys pracy we Fran- 

cji też zaczyna się dawać we znaki. 

  

  

  

   

praktyczni Francu zaczynają od 

wypraszania cudzoziemców ch co 

chcą tu coś zarobić oczywiście, nie 

  

tych, co pieniądze i obstalunki przy 

wożą). Więc naszych robotników 

rolnych zwalnia się masowo, z kopal- 

ni też, część wraca.do kraju część wy- 

trącona z równowagi, zerwawszy wie 

zy z Połską a nie wrósłszy we Fran - 

cję, powiększy ilość anarchisty sznych 

żywiołów. Wśród studenterji istny 

pogrom: posady albo nie są już da - 

wane, albo wymykają się z pod rąk 

potrzebującym; pracodawcy mają na 

  

Mołotow o Mandżurji. 

Dopiero obecnie ogłoszono stenograficz- SRA т 1 
ne brzmienie przemówienia Mołotowa na 
posiedzeniu Centralnego Komitetu wykonaw- 
czego ZSSR., które poprzednio zakomuni- 
kowane zostało opinji publicznej w znacz- 
nem skróceniu. To też dopiero teraz może- 
my dowiedzieć się, co Mołotow powiedział 
w tej części swego przemówienia, która 
poświęcona była kwestji Mandżurji i wy- 
padkom na Dalekim Wschodzie wogóle. 
Mołotow powiedział: Najdonioślejszą kwestją 
Фа naszych stosunków zagranicznych są о- 
czywiście wypadki na Dalekim Wschodzie 
wypadki w Mandżurji. Fakta Świadczą o 
tem, skala tych wypadków nietylko się 
nie zmniejsza, ale przeciwnie okazuje ten- 
dencję dalszego rozwoju i stałego wzrostu. 

Wiadomo, że Liga Narodów usiłowała 
wmieszać się do wypadków wojennych roz- 
grywających się na Dalekim Wschodzie, 
jadnakowoż próby w kierunku usunięcia 0- 
kupacji Mandżurji spełzły na niczem. Moż- 
na powiedzieć, że wyniki tej interwencji 
były wprost przeciwne. Dwukrotnie Liga 
Narodów próbowała wystąpić z jakiemiś 
konkretnemi wnioskami sprawie okupacji 
Mandżurji. Wiemy jednakowoż do czego to 
doprowadziło. 

Liga Narodów zaznaczyła najpierw na- 
wet pewien termin, a to 14 października. 
Dnia tego oczekiwały niektóre koła z wiel- 

kiemi iłuzjami, sądząc, że w dniu tym'na- 
stąpi zwrot i że wstrzymane zostaną ope- 
racje wojenne w Mandżurji. Nic podobnego 
jednakowoż się nie stało. 

Po nowem i nadzwyczaj przeciągłem Troz- 
ważaniu Liga Narodów niedawno postano- 
wiła wysłać do Mandżurji w imieniu pięciu 
mocarstw... naukowo-badawczą komisję, co 
znaczy, że okazała swą bezsilność i że nie 
jest w stanie powstrzymać dalszego rozwoju 
wypadków w Mandżurji. 

Wszystko to skłania nas do tego — po- 
wiedział dalej Mołotow — abyśmy baczną 
zwracali uwagę na wypadki rozgrywające 
się na Dalekim Wschodzie. Nie wolno nam 

zapominać, że nasze granice prowadzą 
wzdłuż linji mandżurskiej. Nie wątpimy, że 
nasi bohaterzy na Dalekim Wschodzie ro- 
zumieją sytuację i strzec będą granic so- 

wieckich w tych stronach“. 

  

     

  

   

    

   

  

St. Zjednoczone budują no- 
wych 120 statków wojennych. 

WASZYNGTON. 5. I. (Pat). W Izbie Re- 
prezentantów złożono projekt ustawy, prze- 
widujący budowę 120 nowych statków wo- 
jennyeh, których koszta wyniosą 616.250 ty- 
sięcy dolarów. Wszystkie nowe statki mają 
na celu zastąpienie starych, które przekro- 
czyły już swój wiek. 

“S 
Rok żałoby i katastrof. 
Takby można z powodzeniem nazwać 

rok, który minął. Niezależnie od ciężkiego 
kryzysu gospodarczego, niezależnie od brze- 
mliennych groźbą wojny chmur na horyzon- 
cie politycznym, rok 1931 boleśnie się zapi- 
sał w pamięci ludzkiej jako rok, w którym 
cały szereg wybitnych osobistości zeszedł do 
grobu i miało miejsce wyjątkowo wiele ka- 
łastrow. Rzekłbyś, złe moce sprzysięgły się 
przeciwko nieszczęśliwej ludzkości. 

Przypomnimy sobie pokrótce ten smut- 
ny biłans ubiegłego roku. Przynajmniej 
zgrubsza. 

W styczniu lawina śnieżna zasypała od- 
dział włoski strzelców alpejskich, przyczem 
ginie 3 oficerów i 18 szeregowców. 

W lutym ma miejsce strszliwe trzęsienie 
ziemi na Nowej Zelandji. Miasto Napier za- 
mienia się w gruzy, grzebiąc pod sobą prze- 

szło 1000 osób. > 

W marcu trzęsienie ziemi na Bałkanach 

zmiata z powierzchni ziemi 2000 domów i 
21 wsi. Mnóstwo zabitych i rannych. O wie- 
le straszniejsze trzęsienie ziemi w Nikaraqui 
(Ameryka Środkowa) burzy stolicę kraju 
Managuę i niesie śmierć przeszło 2000 ludzi. 

W kwietniu trzęsienie ziemi w Armenji 
pociąga za sobą przeszło 700 ofiar. Naza- 
jutrz wybuch w brazylijskim arsenale mary- 
narki wojennej powoduje śmierć 150 osób. 

W. czerwcu pożar niszczy ogromny zbiór 
dzieł malarskich w „Szklanym Pałacu" w 
Monachjum. W tymże miesiącu ma miejsce 
wzstrząsająca swą grozą katastrofa statku 

francuskiego „St. Philibert*, który idzie na 
dno wraz z 450 pasażerami. 

W sierpniu niebywałe powodzie w Chi- 
nach niosą śmierć 150.000 łudzi. 

We wrześniu zbrodnicza ręka Matuszki 

wykoleja pod Bia Torbagy na linji Wiiedeń- 

Budapeszt pociąg _ osobowy, powodując 

śmierć 25 niewinnych istot ludzkich. 

W listopadzie następuje wybuch w ko- 
palniach węgla w Bentley (Anglja). Rezultat: 
47 zabityach i 20 rannych. 

- Wreszcie grudzień przynosi straszliwy 

pożar starożytnego zamku w Sztutgarcie, ni- 

Sszcząc zabytki sztuki i powodując śmierć 3 

strażaków. W grudniu też runął strop bibl- 

joteki watykańskiej, grzebiąc pod gruzami 
15.000 cennych tomów i 5 ludzi. 

Do tej smutnej rubryki wreszcie wpisać 
należy klęskę, którąśmy sami tutaj przeżyli 
— klęskę powodzi. 

Tragiczny bilans zaiste, Zwłaszcza, gdy 
się doń doda listę wybitnych, stanowiących 

dumę ludzkości jednostek, które w 1931 r. 

życie zakończyły. 
Listę żałobną rozpoczyna marszałek 

Joffre, stary wódz armji francuskiej, które- 

  

uwadze przedewszystkiem Francuzów 
a cudzoziemcy muszą sobie sami da- 

wać rady. Ponieważ wielu z pośród 

tej biedoty tylko dzięki zarobkom 
mogło się tam utrzymać, więc teraz 
powracają do kraju, tem skwapliwiej, 

że pono niewie umie im pomóc 
Stowarzyszenie Studentów Polaków 
istniejące w Paryżu. Też młodzieży 

się załamie w drodze naukowej! Iluż 

przerwać będzie musiało studja. Kry- 

zys! Kryzys! Trudno się dziwić Fran- 

cuzom, którzy sami patrzą z niepoko- 

jem w przyszłość, bo na cóż się zda- 
dzą wszystkie dyplomy i egzaminy je- 
$Н się zostanie bez posady. To samo 
pytanie i u nas sobie zadają. Kiedyś 
było narzekanie że kończący lekarze 
nie znajdują zastosowania w naszem 
społeczeństwie, gdyż ogromny procent 
ludności uważa poradę lekarską za 
zbytek i tradycyjnie udaje się do zna- 
chorów, wzywa niekwalifikowane ba- 
by położne i zamawiaczy, którzy ko- 
sztują taniej i mają swoją ustałoną 
renomę. Nie trzeba się temu tak bar- 
dzo dziwić. Człowiek wiejski, wzywa 
takiegoż wiejskiego człeka na ratunek 
i opłaca go czem może, tem co ma pod 
ręką: ośminką zboża, kartofli, żywioł- 
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Trzej Królowie. 
//W dzień Trzech Króli obchodzi Kościół 

Katolicki potrójną pamiątkę :bołdu oddane- 

go Dzieciątku w stajence przez trzech mędr- 

ców ze wschodu, którzy ominąwszy chytre 

zamierzenia Heroda, przybli do stóp Nawo- 

narodzonego, najpotężniejszego Władcy, za 

przewodem gwiazdy, lśniącej w tym czasie 

na niebie. 

Obchodzi też pamiątkę Chrztu Chrystusa 

w Jordanie, i Godów w Kanie galilejskiej, 

więc objawienia Boskości Chrystusa i Jego 

społecznego z ludźmi obcowania. 

Przybycie możnych tego świata dla od- 

dania czci ubóstwu boskiego Dziecięcia, zro- 

dzonego w stajence, na sianie złożonego ft o- 

grzewanego oddechem bydlątek, dało temat 

do wielu poetycznych pomysłów i pieśni. 

Poza obrzędami kościełnemi, które fakt ten 

ujmują: w liturgiczne prawidła, znajdujemy 

wiele rozczulających i wesołych szczegółów 

wprowadzonych przez fantazję ludową do 

pieśni bożenarodzeniowych, ulubionych kan- 

+yczkowych kolęd. Kacper Melchior i czarny 

Baltazar, mają tam swoje fizjognomje, i ob- 

jawiają indywidualną pobożność w oznakach 

czci dla małego Jezuska. 

Szopki, Betlejki, wszystkie przedstawie- 

nia okolicznościowe, tak oddawna rozpowsze 

chnione i lubione przez nasz lud, dawniej 

na dworach królewskich grywane, używają 

motywu Trzech Króli do uświetnienia wido- 

wiska. 8 i 

Wilno miało tradycję chodzących po do- 

mach Trzech Króli ze świtą i. Królową. Po 

63 r. rząd rosyjski zabronił tej niewinnej 

rozrywki i młodzież rzemieślnicza, której 

to było przywilejem musiała zaprzestać u- 

bierania się w kołorowe szaty i złocone pan 

cerze.-Potem znów pozwolili, 4 od 1905 roku 

chodzą ku uciesze gawiedzi i dzieci nasi 

Trzej Królowie, śpiewając: „funda, funda, 

funda, totem rizibunda”, i inne przyśpiewki 

kolendowe. 

W Krakowie jest znów zwyczaj sprzeda- 

wania pod kościołami małych ozdobnych 

pudełek z myrrą, złotem i kadzidłem, na pa- 

miątkę złożonych Dzieciątku darów. Jak 

każdy stary zwyczaj, świadczący O braniu 

przez szerokie warstwy udziału życiowego 

w zdarzeniu betlejemskiem, należy popierać 

te tradycje, uzmysławiające barwne i bez- 

pośrednio wielkie tajemnice religijne nasze- 

go wyznania. 
== 

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

obniżenia cen 

WĘGLA i KOKSU 
z pierwszerzędnych kopalń 

GÓRNOSLĄSKICH koncernu „PROGRESS* 

Przedsiębiorstwo 

Hardl.-Przemysł. M. DEULL, Wilno 

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

mu rok temu poświęciliśmy dłuższy nekro- 

log. 
Niemal jednocześnie zmarł wybitny poe- 

ta francuski Claude Anet. 
Przeniosła się też w zaświaty słynna tan 

cerka rosyjska Anna Pawłowa. 

Zmarła po długiem, pełnem triumfów 

życiu głośna śpiewaczka angielskh Nelly 

Melba. 
Ginie w katastrofie samolotowej jeden z 

najwybitniejszych łotników świata Włoch 

Maddalena. 
Umiera zasłużony niemiecki mąż stanu 

b. kanclerz Herman Millier. 
Schodzi z tego Świata 

angielski Arnold Bennett. 
Opuszcza ten padoł 

kompozytor Paul Vidal. 
Znajdują w Grenlandji zwłoki głośnego 

badacza strefy podbiegunowej prof. Alfreda 

Wegenera. 
Umiera Karol Bechstein słynny na cały 

$wiat fabrykaft fortepjanėw. 
Następnie zgon głośnego 

wybitny pisarz 

sławny francuski 

psychjatry i 

- autora dzieł naukowych prof. Augusta Fo- 

rela. 
Umiera wybitny filołog prof. 

witz-Mūllendorti. 
Świat cały zasmuca wiadomość o zgonie 

Tomasza Alvy-Edisona, którego zasług wy- 

mieniać nie trzeba, gdyż wie o nich każde 

dziecko. 
Umiera bardzo zasłużony i ułalentowany 

pisarz austrjacki Artur Schnitzler. | 

Umierają wreszcie słynna diva filmowa 

Lya de Putti i wiełki żongler Rastelli. 

Naszych drogich, dobrze zasłużonych kra- 

jowi i łudzkości. Zmarłych tu nie wspomi- 

namy, zbyt świeże są jeszcze te mogiły, by 

trzeba było to czynić. ód 
Smutno więc zapisał się w pamięci rok 

ubiegły. Oby rok bieżący był pod tym przy- 

najmniej wzgłędem szczęśliwszy. J-ski. 

Wilamo- 

  

ką, odrobotkiem wreszcie, a z wykwa- 

lifikowanym panom doktorom zupeł- 

nie inna i o wiele bardziej skompliko- 

wana sprawa. Trzeba pojechać po- 

rządnym wózkiem, płacić gotowym 

groszem duże pieniądze i jeszcze wy- 

konywać rozmaite polecenia, często 

zupełnie sprzeczne ze zwyczajami od- 

wiecznie rządzącemi w chacie. 

Nie dziwota więc że w Świecie stu- 

denckim panuje pewne przygnębienie 

z powodu traconych zarobków i nie- 

pewności rezultatu stud$ów. Jak ćmy 

do ognia lecą młode zapaleńcy do Źró- 

dła światła, do metropolji nauki, 

sztuki i intelektualnych 

do Paryża jednem słowem, by tam kle 

pać srogą biedę i wracać do kraju po 
miesiącach głodowania, gotow! kan- 

dydaci na gruźlików i wykolejeni za- 
wodem na początku życiowej karjery. 

Dziś nikogo do wyjazdu na studja do 

Paryża namawiać nie należy, © ba 

że ktoś rozporządza dobremi docho- 

dami. Zdrożało wszystko, nawet stu- 

denckie życie i wszędzie się urwały 

zarobki, nawet te, tak chętnie-dawane 

Spieszącej po wiedzę młodzieży. 

Hel. Romer. 

  

. 
rozkoszy: 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Aresztowanie zboczeńca — truciciela 

młodych dziewcząt. 
Władzom bezpitczeństwa publicznego u- 

dało się ostatnio ująć potwornego mordereę 

miejakiego Alfreda Kiirnitra, zamieszkałego 

« ostatnie w miejscowości Miftinowo w rejonie 

gminy filipowskiej.-Kiirażtz pochodzi z Prus 

Wschodnich i przebywał na tórytorjum Pol- 

ski nielegalnie. 55 

Jak dotychczas zdoiano ustalić areszto- 

Kiirnitz dokomał 6 ohydnych mor- 

osobach nieletnich - dzieweząt. 

Zbrodniarz ofiary truł w czasie je- 

<izenie wsypując niepo: żenie do potraw 

silnie działającą truciznę. Na ślad okrutnego 

zbrodniarza wpadła policja zupełnie przy- 

padkowo. 

W domu, w którym Kiirnitz ostatnio mie- 

szkał zmarła wśród nader zagadkowych oko- 

Tiezności 14 letnia Anna Janikówna — eórka 

* właściciela domu. Wobec podejrzeń, że dzie- 

«wczyna zmaria Śmiercią nienaturalną, poli- 

Ucieczka 

wany 

ałerstw na 

swoje 
   

cja przeprowadziła rewizję w mieszkaniu 

Kiirnitza, podczas której w szufladzie noene 

go stolika ujawniono truciznę, od której, 

jak to ustaliła sekeja zwłok zginęła Janików 

na. 

Wzięty w krzyżowy ogień pytań, Kiir- 

nitz przyznał się do zamordowania Janików- 

ny. Morderea wyznał również że w podoh- 

ny sposób otruł 15-stoletnią Jadwigę Ter- 

czewską i 14-łetnią Marję Umlinównę. Po- 

zostałe trzy dziewczęta padły z rąk wyko- 

lejeńea w Prusach Wschodnich, skąd zbiegł 

przed odpowiedzialnością sądową. Zbrodnia- 

rza przekazano władzom Śledczym. Jak wy- 

nika z dotychczasowego dochodzenia Kiir- 

nitz dokonał zabójstwa na tle zboczenia ero- 

tycznego. 

Ile prawdy jest w tych zeznaniach zbo- 

czeńca trueicieła niewątpliwie ustali eksper- 

tyza sadowo-lekarska. (e). 

do Polski 
pod gradem kul sowieckich. 

Wezoraj wieczorem patrołe K, O. P. pod- 
«zas lustracji odcinka granieznego Sueho- 
ałowszczyzna zostały zaałarmowane silną 
strzełaniną pochodzącą od strony sowieekiej 
Po pewnym czasie na teren polski przedosta- 
40 się kilku włościan i młodych ludzi. Wśród 
zbiegów znajdowały się 4 osoby ranne. Opo- 
wiadają oni, iż w czasie przekraczania gra- 

niey do Polski zostali otoczeni przez Нехпе 
sowieckie patrole, które przy pomocy strza- 
łów karabinowych usiłowały powstrzymać 
uchodźców. Są zabici. Do Polski przedostała 
się tylko nieliczna grupka z całej partji 
uchodźeów, liczącej zgórą 30 osób. Jaki los 
spotkał pozostałych nie wiadomo. 

  

Orany. 
Ujęcie sprawców napadu na szkołe. 

W związku z  zbezczeszczeniem godła 
waństwowego w szkołe powszechnej polskiej 
w  Gierańcach gm. orańskiej władze śled- 
«cze zarządziły niezwłocznie energiczne do- 
schodzenie. W toku śledztwa zdołano ustalić 
— iż sprawcami tego gwałtu są parobcy na- 
rodowości litewskiej. Jeden z nich zdołał 
zbiec na teren Litwy, zaś dwóch ujęto i prze 
fkazano do dyspozycji sędziego Śledczego. 

Olechnowicze. 

Choinka Strzelecka. 

W dniu 2 stycznia 1932 roku staraniem 
w. Siemaszkówny, jako referentki kultural- 
mo-oświatowej Zw. Strzełeckiego w Olech- 
no ach została urządzona choinka, ' na 
której byli obecni: Związek Strzelecki na 
«czele z zarządem, oraz młodzież wiejska. 
Przy Ślicznie ubranej choince, zestawiono 
stoły, przy których przełamano się opłat- 
%iem. P. Rybarczyk jako prezes Związku 
„Strzeleckiego wygłosił okolicznościowe prze- 
mówienie, życząc wszystkim dobrej i owoc- 
mej pracy ku chwale Boga i dla dobra Oj- 

  

WIEŚCI Z WOJEW. 

czyzny. Młodzież przy skromnej herbatce 
odśpiewała kolendy a po herbatce wzniesio- 
no gromkie okrzyki na cześć Rzeczypospo- 
litej Polskiej, Pana Prezydenta Rzplitej Pol- 
skiej i I Marszałka Połski Józefa Piłsudskie- 

go. 

  

"Rozchodząca się młodzież serdecznie 

dziękowała p. Siemaszkównie za tak miłą 
niespodziankę. Miejscowy. 

Z pogranicza. 
Postrzelenie. 

Nocy ubiegłej na odcinku granicznym 
mieszkaniec gm. olkienickiej. Rannego od- 
ków litewskich w bok Wiktor Merjanowicz 
mieszkaniec gm. Olkienickiej. Rannego od- 
wieziono do szpitala. 

Zgon 118-ietniego starca. 
W dniu wezorajszym we wsi Bobkowi- 

eze w rejonie Marcinkańc zmarł Józef Dań- 
ko liczący 118 lat. Dańko w ezasie Powsta- 
nia Styezniowego w Wileńszczyźnie wielce 
przyczynił się do wygrania bitwy pod Olkie 
mikami oraz był wielokrotnym przewodni- 
kiem grup powstańczych, 

Zmarły pozostawił 3 synów, 2 córki za- 
mężne oraz 8 wnuków i prawnuków. 

NOWOGRÓDZKIEGO 

    

Oddział Nowegródzki „Kurjera Wileńskiego* mieści się 
w Nowogródku przy ul. 3-go Maja, tel. 94. 
  

Kino dźwiękowe | Film połski dźwię- 
p 0g 0 ń kowe-špiewny 

w Nowogródku 
W rol. główna. Nova Ney, Zbyszko Sawan i Junosza Stępowski. 

Wkrótce „GENERAŁ GRACK*. 

SERCE NA ULICY 
  

  

Lida. 
  

| JAKÓB WINER i S-ka 
LIDA, Suwaiska 58, tel. 90 (obok kino-teatru Nirwana) 

  

  

Doroczny Zjazd Członków Związku 

Naucz. Polskiego w Lidzie. 

W dniu 17 stycznia 1932 roku o godz. 10 
©w szkole powszechnej Nr. 1 w Lidzie rozpo- 
<znie swoje obrady  Dwudniowy X Walny 
Zjazd Członków Oddziału Powiatowego Zw. 
Nauczycielstwa Połskiego w Lidzie. Jak sil- 
mą organizacją nauczyciełską jest Związek 
Nauczycielski na terenie powiatu lidzkiego, 
miech powiedzą cyfry: oto na terenie powia- 

/łu pracuje około 370 nauczycieli z czego na 
Związkowców przypada 267. Stowarzyszenie 
Chrześcijańskie Narodowe 9, reszta to t. z. 
nauczycielstwo dzikie, niegdzie nie należące, 

-rekrutujące się z sił najmłodszych, kontrak- 
*+owych i t .p, Związkowcy posiadają swoją | 
Centralę Pawiatową w. Lidzie, mniejszemi 
komórkami są Ogniska, których jest na te- 
renie powiatu 16. K-ty Dwudniowy Zjazd 
nauczycieli związkowców przewiduje nastę- 
spujący porządek obrad: 

17 stycznia o godzinie 10-ej: 

1) Otwarcie Zjazdu: a) Zagajenie, Hymn 
Narodowy  (orkliestra,, c) Powitania. d) 
fPrzemówienia reprezentacyjne. e) Hymn 
-Związkowy (chórj. 

2) Referat na temat: „Szkolnictwo Ро!- 

<skie w dobie obecnej” — wygłosi delegat 
-Zarządu Okręgu Z. N. P. z Wilna (prawdo- 
spodobnie poseł Dołrose, prezes Okręgu). 

3) Referat na łemat: „Obecna sytuacja 
szkołnictwa na 4erenie powiatu lidzkiego— 

p. Bożek. 

4) Dyskusja nad veteatami. 

Od godziny 14 do 16 wspólny obiad. 

5) Godzna 16. Wybory Komisyj: Matki, 
-Wnioskowej i Skrutacyjnej. 

6) Referat ,„Reorganizacja Kasy Samopo- 
smocy”. 

7) Sprawozdanie Zarządu z działalności 
«Dddziału Powiatosvego. 

8) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 

9) Dyskusja nad. sprawozdaniami. 

O godzinie 21 zabawa. 

Drugi dzień obrad w dniu 18. I. 1932 r. 
=) Godzina 8—13, Zebranie członków 
"Spółdzielni Z. N. P. w Lidzie i obrady Ko- 
amisyj: Matki i Wnioskowej. 

2) Godzina 12-ta. Referat p. Cały p. t. 
„Oświata Pozaszkolna”. > s. 
-3) Uchwalenie budżetu dla Oddziału Powia- 
tłowego. 

° 4) Sprawozdanie Komtisyj 
Ibory: a) Zarządu Oddziału. Powiatowego, 
Komisji Rewizyjnej i c; Sądu Honorowego. 

5) Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej i 
W nioskowej. 

6) Wolne wnioski. 
7) Zamknięcie Zjazda. 

  

Matki i wy- 

   

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

oraz futra i okrycia damskie i męskie. 8730 

  

Pozostaje zagadką. 
W nocy z dnia 31 grudnia na 1 stycznia 

nieznani sprawcy wybili kamieniami 4 szy- 
by w oknach budynku Stacji Opieki nad 
Matką i Dzieckiem przy ulicy Gorniańskiej 
Nr. 10. Władzom bezpieczeństwa pomimo 
dużych wysiłków nie udało się wykryć spra- 
wców awantury. 

Zabawa Sylwestrowa Policyjnego 

Klubu Sportowego. 
W noc Syłwestrową w koszarach policyj- 

nych w Lidzie odbyła się zabawa taneczna, 
zorganizowana przez Policyjny Klub Spor- 
towy, która dała około 400 złotych dochodu. 
Zabawa przeciągnęła się do rana, dając wiel- 
kie zadowolenie zabawowiczom. Obecnych 
było około 100 osób. 

Czyżby napad rabunkowy. 
Na powracającą z targu w Bieliey w dn. 

30 grudnia 1931 roku o godz. 19 Naehmę 
Stołową i jej 16-letniego syna Zejkiela, mie- 
szkańców Żołudka, napadł na drodze około 
wsi Porzecze gminy bieliekiej niejaki Anto- 
ni Sienkiewicz lat 29, zamieszkały w Boja- 
raeh gminy bielickiej i według jej oświadcze 
nia stoezył z nią formalną bójkę, bijące ją 
i jej syna kijem i wołająe „dawaj wszystko 
eo masz*. Na szezęście nadjechała inna fur- 
manka, która Sienkiewicza  spłoszyła. W 
związku z powyższem władze bezpieczeństwa 
wszezęły energiczne śledztwo. 

Kradzież w sklepie spółdzielni 

„Jedność. 
Doprawdy, że spółdziełnia „Jedność* to 

ma pecha, prześladuje ją jakieś fatum. Nie- 
dawno donosiliśmy o dokonanej tam kra- 
dzieży przez niewykrytych dotąd jeszcze spra 
wców na sumę ponad 5000 zł. gdy znowu w 
dniu wezorajszym jakiś sprytny złodzieja- 
Szek ściągnął z poza lady nową dużą ehu- 
stkę, zakupioną przed ehwilą i pozostawio- 
ną na przechowanie przez jedną z klijentek, 

Wszezęto poszukowania. 
Strata wynosi 60 złotych. 

„Myśli* Andrejewa na scenie teatru 

Nirwana. 
W dniu $ b. m. o godz. 20 staraniem 

Zrzeszonych Żydowskich Zespołów Amator- 
skich odegrana będzie znana 3-ch-aktowa 
sztuka Andrejewa p. t. „Myśl* przetłumaczo- 
na język żydowski. Dochód z przedstawie- 
nia przeznaczony będzie na dożywianie bied 
nych dzieci. M-ur. 

TEST ERIC REB AC 

Popierajcie Przemysł Krajowy 
LLS d 

КО ВЕВ 

Używanie wyrobów  krajo- 
wych zmniejsza bezrobocie. 

Apel Naczelnego Komitetu 
do Spraw Bezrobocia. 

Polska sprowadza corocznie z za- 
granicy bardzo znaczną ilość wyro- 
bów z dziedziny papierniczo-piśmien- 
niczej,-zużywanych masowo przez biu 
ra, instytucje i przedsiębiorstwa pań- 
stwowe, komunalne, społeczne i pry- 
watne, wreszcie przez szkoły. 

Chodzi tu o takie artykuły, jak: 
taśmy do maszyn do pisania, kalkę 
przebitkową do pisania maszynowe- 
go, klisze i farby do powielaczy, atra- 
menty, masę hektograficzną, tusze rv- 
sunkowe i do stempli, poduszeczki do 
stempli, kleje biurowe, gumy biuro- 
we, farby olejne i wodne oraz” cały * 
szereg innych artykułów, których pro 
dukcja krajowa stoi już obecnie na ta- 
kiej wysokości, że śmiało zastąpić mo- 
gą analogiczne wyroby zagraniczne. 

Ogólna wartość rocznego importu 
zagranicznego w tej dziedzinie obli- 
czona jest przez czynniki fachowe na 
przeszło 21 miljon zł. Na wyproduko- 
wanie tych przedmiotów w kraju trze 
baby zużyć przeszło 2 milj. godzin 
roboczych, co pozwoliłoby na zatrud- 
nienie około 900 robotników przez fa- 
bryki i wytwórnie krajowe, gdyby in- 
stytucje i przesiębiorstwa zaniechały 
kupowania wyrobów zagranicznych. 

Z uwagi na możność przeciwdzia- 
łania tym sposobem bezrobociu w tej 
gałęzi przemysłu, Naczelny Komitet 
do Spraw Bezrobocia zwraca się z go- 
rącym apelem o używanie przez 0so- 
by prywatne, oraz w biurach i szkc- 
łach tylko wyrobów krajowych, czy- 
niąc jedynie wyjątek dla towarów w 
Polsce nieprodukowanych. 

Rzecz oczywista, że to samo sto- 
suje się i do takich wyrobów, jak: pa- 
pier, bibuła, ołówki, pióra stalowe, 
spinacze, księgi rachunkowe, teczki, 
segregatory, kartoteki i t. d., które 
również mogą być bezwględnie dobra- 
ne z pośród wyrobów fabryk krajo- 
wych. 

Naczelny Komitet nie wątpi, że o- 
dezwa jego zwróci na tę istotną spra- 
wę uwagę społeczeństwa. które, rea- 
gując na nią należycie, przyczyni si: 
tem samem do zwalczenia bezrobocia 
i do aktywizacji naszego bilansu han- 
dlowego. 

Propaganda idei walki 
z bezrobociem w Wilnie. 
W dniu 5 b. m. o godz. 1-ej ppł. odbyto 

się trzecie kolejne zebranie Sekcji Propagan- 
dowej, powstałej w połowie grudnia ubiegłe- 
go roku przy Wojewódzkim Komitecie do 
Spraw Bezrobocia. 

  

W zebraniu wzięło udział przeszło 10 osób 

z ramienia prasy miejscowej polskiej, żydow- 
skiej i rosyjskiej, kin i teatrów oraz. Kie- 
rownik Biura Komitetu ' Wykonawczego p. 
Dzenajewicz 

Przedmiotem obrad było kilka wniosków. 
mających na celu wzmożenie. wszechstronnej 
propagandy na rzecz walki z bezrobociem 

Z żywym oddźwiękiem spotkało się oświad 
czenie przedstawiciela teatrów świetlnych p. 
Grzegorza Kaca, iż kina w zrozumieniu idei 
walki z bezrobociem wezmą za swej strony 
wydatny udział i chętnie wyświetlać będą 
opracowane przez Sekcję hasła propagande. 
we, jak również i specjalne wkładki obrazu- 
jące bądź niedolę bezrobotnych. bądź prze- 
bieg akcji zwalczania skutków bezrobocia. 

Z niemniej żywym oddźwiękiem spotkały 
się wnioski przedstawicieli Wileńskiej fil;i 
Związku Artystów Scen Połskich zgłoszone 

przez p. Karola Wyrwicz-Wichrowskiego i p. 
Marjana Wyrzykowskiego. Otóż p. Wyrzy- 
kowski jako prezes filji oświadczył, iż artyś- 
ci związkowi nietylko wezmą udział w ewen 
tualnych imprezach propagand.-dochodowych 
Komitetu dla Spraw Bezrobocia, lecz również 
prowadzić będą propagandę w czasie przed- 
stawień teatralnych. Przewidziane są: de- 
klamacje, djalogi, i treściwe przemówienia 
w antraktach spektakli. Sekcja przyjmując 
aplauzem ten projekt uchwaliła prosić teatrs, 
by akcja propagandowa miała charakter sta- 
ły i odbywała się pomiędzy 1-szym a 2 gim 
aktem wszystkich premjer i pierwszych dni 
przedstawień. 

Karol Wyrwicz-Wichrowski zapropono- 
wał ponadto, by Prezydjum Sekcji zwróciło 
się z prośbą do naszych kompozytorów wi- 
leńskich o skomponowanie motywu muzycz- 
nego |coś w rodzaju fanfary), który z po- 
wodzeniem grany będzie w antraktach przed 
stawień, tealrów, kin i w innych lokalach 

rozrywkowych, W czasie fanfary winien być 
wywieszany transparent z jakiemś wymow- 
nem hasłem propagandowem, uwypuklającem 
konieczność waki z klęską bezrobocia. 

Z pośród szeregu innych wniosków przy- 
jęto wniosek red. B. Wit - Święcickiego w 
sprawie wydawania przez Sekcję raz na ty- 
dzień obszerniejszego komunikatu prasowe- 
go, który ma być rozsyłany bezpośrednio do 
redakcyj pism. Wniosek ten uzupełniony zo- 
stał poprawką Kierownika PAT. red. Szy- 
dłowskiego, by komunikaty Sekcji wysyłan.: 
były do poszczególnych redakcyj na ręce 
członków Sekcji, którzy przyjęli na siebie 
obowiązek propagowania idei walki z bezro- 
bociem. Oczywiście niezależnie od komuni: 
katów Sekcji Biuro Komitetu zawsze udzie- 
lać będzie wymaganych informacyj przez po 
szczególnych dziennikarzy i redakcje czaso- 
pism. 

Wkońcu podkreślić należy wykorzysta- 
nie dla celów propagandowych w walce z 
bezrobociem radja, przez które począwszy od 
dnia 20 b. m. stale, co tydzień wygłaszać be- 
dzie pogadanki z zakresu akcji Szef Biura 
Komitetu p radca Dzenajewicz. W tym za- 
kresie nasze rozgłośnie wileńskie rozpoczęły 
już akcję za pośrednictwem wygłaszanych 
haseł przy realizacji programów dziennych. 

          

Następne posiedzenie Sekcji odbędzie się 
we wtorek dnia 12-g0 b m. w Małej Sal 
Konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego. 

  

    Ukazała się w druku i jest do nabycia 
w księgarniach kolejowych „RUCH, 
opowieść morska Romualda Kawalca 

pyt. „JACK LONDON" 
egis 

Wkrótce ukaże się na półkach księ- 
garskich 2-ga z cyklu opowieści 
morskich tegoż autora, pod frapującym 

vt: „MULATKA JOANNA" 

  

          

          

    

WIDE Ń SK I 

Pożar w bożnicy żydowskiej 
3 osoby ranne. 

Wezoraj w godzinach porannych 
mieszkańcy domu Nr. 3 przy ul. Kwia- 
towej zauważyli, że z ofieyny, w któ- 
rej mieści się bożnica żydowska im. 
Epsztejna przedostają się nazew- 
nątrz gęste kłęby dymu, zaś przez ok- 
na bucha ogień. O pożarze niezwłocz- 
nie powiadomiono straż ogniową, któ- 
ra wkrótee przybyła na miejsce po- 
żaru i przystąpiła do akeji ratunkowej. 
Całe wnętrze synagogi stało w pło- 
mieniach. Akcja ratunkowa trwała 4 
godziny, poczem dzięki wysiłkom 
strażaków pożar zlikwidowano. 

Podczas gaszenia pożaru uległ 
nieszczęśliwemu wypadkowi komen- 

  

  

dant straży ogniowej p. Waligóra, 
oraz zostali poważnie ranni strażacy: 
Dejnarowicz i Wojnicz. 

Przeprowadzone dochodzenie u- 
staliło, że pożar powstał od żelaznego 
piecyka, który został pozostawiony z 
żarzącemi się węglami w zamkniętym 
lokalu. Pożar zniszczył całe urządze- 
nie synagogi. Pastwą płomieni padł oł- 
tarz ze starożytną torą wartości kii- 
kunastu tys. złotych, szafa z cennemi 
księgami religijnemi i szereg innych 
cennych przedmiotów. Ogólne straty 
nie są narazie ustalone. Według prc- 
wizorycznych obliczeń sięgają One 
ponad 60 tys.. złotych. (©). 

KRONIKA 
Dziś: TrzechKróli.Objaw.P. 

Jutro: Lucjana i Juljana M. 

  

    

  

  

| Wschód słońca —g. 7 m.43 

Zachód - —g. 15 m.08 

w Wilnie z dnia 5 | — 1912 reku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 760 

Temperatura średnia — 6° С 

- majwyfsza: — 3 C 

. majniżeza: — 14° С. 

Opad w milimetrach: 0,5 

Wiatr przeważający: połudn. 

"Tendencja barom.: silny spadek. 

Uwagi: śnieg. 

ADMINISTRACYJNA. 
— Przedłużanie zczwołeń na broń. Jak 

się dowiadujemy, w końcu bieżącego mie- 
siąca upływa termin prolongaty zezwoleń 
na broń palną na rok 1932. 

Wszyscy więc posiadacze broni palnej, 
którzy dotychczas prolongaty jeszcze nie 
uzyskali, winni do dnia 3 stycznia bezwzglę- 
dnie formalność tę załatkić w przeciwnym 
razie dotychczasowe zezwolenie utraci swą 

wartość. 

MIEJSKA. 
— Budżetowe posiedzenie Magistratu. 

Poczynając od najbliższego czwartku odby- 
wać się będą codziennie posiedzenia Magi- 
stratu poświęcone rozpatrzeniu nowego .pre- 
liminarza budżetowego miasta.  Dążeniem 
Magistratu jest zakończenie tych prac jesz- 
cze w bieżącym miesiącu i przekazanie bud- 
żetu Komisji Finansowej, która zkolei prze- 
każe go Radzie Miejskiej dla ostatecznego 
zaakceptowania. Zgodnie więc ze wskazów- 
kami władz nadzorczych w roku bieżącym 
preliminarz budżetowy zostanie uchwalony 
przed dniem 1 kwietnia i z początkiem no- 
wego roku budżetowego wejdzie w życie. 

— © typie nowoczesnych jezdni zadecy- 
duje konferencja rzeczoznawców. W dniu 
wczorajszym odbyło się posiedzenie Magi- 
stratu, na którem omawiano projekt budo- 
wy nowoczesnych jezdni. Po dłuższym refe- 
racie szefa sekcji technicznej wice-prezyden- 
ta Czyża, Magistrat zgodnie z wysuniętym 
wnioskiem postanowił sprawy tej narazie 
nie rozstrzygać, aż do czasu zwołania kon- 
ferencji rzeczoznawców z pośród fachow- 
ców miiejscowych z udziałem wybitnego zna- 
wcy i fachowca w tej dziedzinie, który zo- 
stanie zaproszony z Warszawy. 

Konferencja ta odbędzie się w połowie 
bieżącego miesiąca i będzie miała na celu 
wydanie opinji co do typu nowoczesnych 
jezdni najbardziej odpowiadających charak- 
terowi naszego miasta. Na podstawie tej o- 
pinji Magistrat poweźmie definitywną decy- 
zję. Roboty rozpoczęte zostaną na wiosnę 
to znaczy w pierwszych dniach kwietnia. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— 10-lecie Gimn. A. Miekiewicza. W dn. 

wczorajszym gimnazjum im. Adama Mickie- 
wicza w Wilnie obchodziło uroczyście 10-le- 
cie swego istnienia. Na uroczystość tę przy- 
byli: przedstawiciele władz szkolnych na 
czele z kuratorem p. Szelągowskim, p. wo- 
jewodą Beczkowiczem, prezydjum miasta, 
duchowieństwo oraz zaproszeni goście. W 
toku uroczystości odsłonięto pamiątkową 
tablicę, poczem odbyło się śniadanie uroz- 
maicone popisami wokalno-artystycznemi. 

У Z KOLEI. 
— 76 „zająców*. Na terenie Wileńskiej 

Dyrekcji Kolejowej w ubiegłym miesiącu 
zatrzymano 75 osób, które podróżowały bez 
biletów. Osoby jeżdżące na „gapę* zostaną 
pociągnięte do odpowiedzialności sądowo- 
karnej. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Z T-wa Muzycznego „Lutnia*. W 

związku ze zmianami, które zaszły w wew- 
nętrznem życiu chóru T-wa „Lutnia“, wzna- 
wiane zostają po dłuższej przerwie próby 
zespołowe chóru. 

Zarząd T-wa prosi wszystkich członków 
chóru oraż tych śpiewaków, którzy nie na- 
leżą do żadnej organizacji śpiewaczej o przy 
bycie we czwartek dnia 7 stycznia o godz. 
7 wiecz. do sali prób „Lutnia* (ul. Adama 
Mickiewicza 6). Próby odbywać się będą jak 
dotąd w poniedziałki i czwartki od godz. 7 
wiecz. Zapisy nowych kandydatów przyjmu- 
je Sekretarjat T-wa w poniedziałki i czwart- 
ki od godz. 8—9 wiecz. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Klub Włóczęgów. Pierwsze poświątecz 
ne zebranie Klubu Włóczęgów Senjorów od 
będzie się w dniu 8 b. m. (piątek) w lokalu 
przy ulicy Przejazd 12. Początek o godz. 
19 punktualnie dla członków, o godz. 20 — 
dla zaproszonych gości. Na porządku dzien- 
nym: 1) Dyskusja nad ostatnim artykułem 
p. T. Nagurskiego umieszczonym w „Kur- 
jerze Wileńskim". 2) Referat p. min. prof. 
Witolda Staniewicza p. t. „Akcja Zwalcza- 
nia Bezrobocia na Wileńszczyźnie. 

— QOdezyt o gruźliey. W piątek dnia 8-go 
stycznia r. b. o godz. 6 wieczorem w Ośrod- 
ku Zdrowia przy ulicy Wielkiej 46 odbędzie 
się odczyt dr. H. Obuchowiczówny p. t. 
„Zwalczanie gruźlicy". Wstęp bezpłatny. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 
—.Dałszy wzrost bezrobocia. Podług о5- 

tainich danych na terenie m. Wilna znajdu- 
je się 5211 bezrobotnych. W porównaniu 
z tygodniem poprzednim bezrobocie wzrosło 
o 85 osób. Najwięcej bezrobotnych rekrutuje - 
się z pośród robotników niewykwalifikowa- 
nych oraz pracowników umysłowych, któ- 
rych szeregi stale chociaż już obecnie niez- 
nacznie zwiększają się. 

Państwowy Urząd Pośrednictwa Pracy 
zahamowania dalszego wzrostu bezrobocia 

spodziewa się dopiero na wiosnę z rozpoczę- 
ciem robót sezonowych. 

KOMUNIKATY. 
— Komunikat Izby Skarbowej. W związ- 

ku ze zmianą oganizacji i zakresu działania 
izb i urzędów skarbowych (Rozp. Min. Skar 
bu z dnia 13.-VIII. 31 r. Dz. Ustaw R. P. 
Nr. 77 r. 1931 poz. 613) w organizacji Okrę- 
gu Wileńskiej Izby Skarbowej z dniem 11. I 
1932 r. zajdą następujące zmiany: 

I Urząd Skarbowy m. Wilna przemiano- 
wany został na III Urząd Skarbowy, zaś 
III Urząd Skarbowy m. Wilna na I. Jedno- 
cześnie nastąpi przeniesienie III Urzędu 
Skarbowego z ul. Bazyljańskiej 4—3 do 
gmachu Izby Skarbowej przy ul. W. Pohulan 
ka 10. I Urząd Skarbowy, po przemianowa- 
niu na III Urząd, pozostanie na miejscu w 
gmachu przy ul. Wingry 6. 

ТУ Urząd Skarbowy m. Wilna przenosi 
się z yokalu przy ul. Zawalnej 56 do nowe- 
go lokalu przy ul. Bazyljańskiej 4—3 (lo- 
kal dotychczasowy III Urzędu Skarbowego). 

II Urząd Skarbowy i Urząd Skarbowy na 
powiat wileński-trocki pozostają bez Žmian: 

gi — przy ul. Wingry 6. 
Urząd Skarbowy Akcyz i Monopolłów 

Państwowych przenosi się z gmachu Izby 
Skarbowej przy ul. W. Pohulanka 10 do no 
wego lokalu przy ul. Zawalnej 56 (gdzie 
dotychczas mi ł się IV Urząd Skarbowy|. 

Jednocześnie podaje się do wiadomości. 
że z dn. 1 I. 1932 r. zostały Kasy Skarbo- 
we podzielone na dwa rodzaje: 1) poboro- 
wo-płatnicze (typ „A*) i Kasy o mniejszym 

zakresie działania (typ „B*). 
Kasami typu „A% będą Kasy Powiato- 

wych Urzędów Skarbowych oraz Kasa I 
Urzędu Skarbowego w Wilnie (W. Pohulan- 
ka 10), zaś Kasy Urzędów Skarbowych II i 
IV łącznie oraz III, na pow. wileńsko-trocki, 
Urzędu Opłat Stemplowych w Wilnie — bę- 
dą kasami typu „B* (poborowe). 

Kasa Urzędu Skarbowego Akcyz i Mo- 
nopolów Państwowych w Wilnie pozostanie 
nadał Kasą Skarbową przy ul. W, Pohulan- 
ka 10, t. j. Kasa I Urzędu Skarbowego. 

RÓŻNE. 
— Choroby zakaźne. W ciągu tygodnia 

ubiegłego miejskie władze sanitarne zano- 
towały na terenie miasta następujące wy- 
padki zasłabnięć na choroby zakeźne: pło- 
nica 1, odra 22, ksztusiec 1, gruźlica 5, jag- 
lica 2, świnka 38. 

Ogółem chorowały 34 osoby. Uderzają- 
ce jest gwałtowne zmniejszenie się zacho- 
rowań ną świnkę, która ostatnio przybrała 
charakter niemal epidemiiczny. Pociesza ją- 
cym jest również fakt, że w tygodniu ubie- 
głym nie zanotowano żadnego wypadku za- 
padnięcia na tyfus plamisty, co wskazywa- 
łoby, że groźba epidemji została już osta- 
tecznie zażegnana. 

— 2016 wykroczeń karnych. Poszczegól- 
ne komisarjaty P. P. m. Wilna w ciągu gru- 
dnia r. ub. na terenie miasta sporządziły 
216 protokółów karno-administracyjnych za 
różnego rodzaju wykroczenia. Najwięcej pro 
tokółów sporządzono za opilstwo i zakłó- 
cenie spokoju publicznego. 

  

   

ZABAWY. 
— VII Doroczny Bal zorganizowany sta- 

raniem Centrali Opiek Rodzicielskich Śred- 
nich Zakładów Naukowych w Wilnie, od- 
będzie się w sałonach Oficerskiego Kasyna 
Garnizonowego (ul. Mickiewicza 13) w dniu 
9 stycznia b. r. Dochód z Balu przeznaczony 
na rzecz niezamożnych uczniów oraz na ut- 
rzymanie bursy. 

— Zarząd Resursv Rzemieślniczej  po- 
wiadamia swych członków, iż w sobotę dnia 
9 stycznia 1932 r. w sali Resursy Rzeinieśl- 
niczej urzy ulicy Niemieckiej Nr. 25, odbę- 
dzie się Wielka Zabawa Taneczna urozmai- 

cona miłemi niespodziankami oraz bardzo 
miłą i barwną sztuką ludową z tańcami i 
śpiewami p. t. „Werbel domowy* na zakoń- 
czenie odbędzie się bogaty dział koncertowy. 

Po miłych rozrywkach na scenie nastąpi 
Zabawa Taneczna aż do rana. 

Początek: przedstawienia 
godz. 8 min, 30 wiecz. 

TEATR I MUZYKA 
— Rewja Sylwestrowa na  Pohulance. 

Dziś w dzień Trzech Króli t. j. 6 b. m o 
godz. 8 m. 15 w. po dwudniowej przerwie 
znowu ukaże się Rewja Sylwestrowa, którą 
Teatr gra przedostatni raz. Rewja nasza sta 
nowi zupełnie oryginalną całość, a szereg 
numerów budzących wprost odruchowy 
śmiech, jak „Kon i Cowboy“, „Cztery tury 
walca“ z p. Kamińską, piosenka „Sex ap- 
peal* z girlsami, monolog „Magda”, „Rek- 
lama amerykańska", „Radjostacja* i wiele 
innych numerów pełnych werwy, dają gwa- 
rancję wesołości i szampańskiego humoru 
na cały wieczór. Ceny miejsc normalne. 
Zniżki ważne. 

Jutro w czwartek dnia 7 stycznia o godz. 
8 min. 11 w. po raz ostatni Rewja Sylwestro- 
wa w doskonałej reżyserji W. Radulskiego i 
K. Wyrwicza. 

— „Tak się zdobywa bobiety* w Lutni. 
Dziś dnia 6 stycznia b. r. o godz. 8 wiecz. 
po raz 15 „Tak się zdobywa kobiety*, we- 
soła komedja francuska, z domieszką ame- 
rykanizmu, pełna niesamowitych  historyj 
detektywistycznych — wprowadza nas w 
świat fantazji i daje złudzenie brania udzia- 
łu w tych dziwnych przygodach, rozgrywają- 
cych się ną scenie. Nowe i piękne dekoracje 
podnoszą urok widowiska, które w b. sezo- 
nie osiągnęły maksimum powodzenia. W 
czwartek dnia 7 b. m. przedstawienie dla 
kolejowców. 

W piątek dnia 8 b. m. o godzinie 8 w. 
„Tak się zdobywa kobiety* przedostatni raz. 

Ceny normalne. 
— „Królowa Śnieżka*. Teatr w Lutni 

przygotował znowu dzieciom naszego miasta 
miłą niespodziankę. Aby więc uświetnić о5- 
tatni dzień okresu świątecznego — w uroczy: 
stość Trzech Króli o godz. 12 w poł. odbę- 
dzie się premjera nowej, uroczej bajki, p.t. 

punktualnie o 
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daje siły i zdrowie miljo- 
nom dzieci. 8981 PLUTOS 
  

„Królewna Śnieżka”. Jest to opowieść z za- 
mierzchłych czasów „baśni kiedy chodziły 
po ziemi krasnoludki, królewny, rycerze i 
straszne smoki. Królewna Śnieżka przeżywa 
tu okropne dzieje. Królowa macocha za pod- 
szeptem „czarodziejskiego źwierciadła* sta- 
ra się wszelkiemi siłami usunąć piękną kró- 
lewnę, ale ratuje ją „szlachetny strzelec”. 
Zła macocha nie daje za wygraną prześła- 
duje w dalszym ciągu swą pasierbicę, prze- 
syła jej „zatrute jabłko”, straszliwy grze- 
bień i dopiero po wielu okropnych zdarze- 
niach „Królewna Śnieżka” znajduje bezpie- 
czne schronienie u „Karłów*. Ale cóż zna- 
czy opowiadanie, czy czytana bajka — trze- 
ba to wszystko zobaczyć na własne oczy, 
dlatego dnia 6 stycznia o godz. 12 w poł. w 
Teatrze Lutnia otwierają się podwoje za- 
czarowanego pałacu i wszystkie dzieci mo- 
gą cichutko patrzeć, co się dziać będzie na 
zamku u „Królewny Šniežki“. Ceny znacznie 
zniżone. 3 

POPOŁUDNIÓWKI W DZIEŃ TRZECH 
KRÓLI. 

— Teatr na Pohulanee. Dziś w środę 
dnia 6 stycznia o godz. 4 pp. po raz pierw- 
szy jako popołudniówka po cenach zniżonych 
— świetna komedja Marchanda „Logika pa- 

na Baltazara", * r 
— Teatr w Lutni. Dziš dnia 6 stycznia 

w środę o godz. 4 pp. „Tak się zdobywa ko- 
biety“ po raz pierwszy jako popołudniówka. 

Ceny zniżone. В 

NOWE PREMJERY W TEATRACH 
MIEJSKICH. 

— „Burza w szklanee wody* na Pohu- 
lance*. W sobotę dnia 9 stycznia o godz. 8 
w. odbędzie się premjera głośnej na cały 
świat komedji Brunona Franka p. t. „Burza 
w szklance wody”, Sztuka ta obecnie wy- 
stawiana jest w Warszawie i innych stoli- 
cach europejskich. Rzecz dzieje się współ- 
cześnie w Niemczech. Reżyserja spoczywa w 
rękach dyr. M. Szpakiewicza. Nowe deko- 
racje przygotowuje W. Makojnik. . 

— W Teatrze Lutnia już na początku 
przyszłego tygodnia ukaże się po raz pierw- 

szy interesująca i zabawna komedja p. t. 
„Hulla di Bulla“ czyli „Królewski film*. 

Sztukę reżyseruje Karol Wyrwicz-Wich- 
rowski. 
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RADJO 
ŠRODA, 6 stycznia 1932 r. 

10.00: Tr. nabożeństwa. 11.58: Sygnał cza- 
su. 12.10: Kom. meteor. 12.15: Poranek muz. 
14.00: Aud. rolnicze. 15,55: Audycja dla dzie- 
ci, 16.20: Muzyka lekka z płyt. 16.40: „Jak 
książę „Panie Kochanku* angielską księżnę 
przyjmował** — odczyt. 16.55: Lekcja angiel- 
skiego. 17.15: „Paradoksy nieskończoności'* 
— odczyt. 17.30: Wiiadomości przyjemne i 
pożyteczne. 17.45: Koncert. 19.00: „Położenie 
prasy na Litwie* — odczyt. 19.15: Płyta gra- 
mofonowa. 19.20: „O współczesnej literaturze 
amerykańskiej" — felj. 19.40: Program na 
czwartek. 19.45: Słuchowisko. 20.15: Audycja 
wesoła. 21.10: Kwadrans bteracki. 21.25: Kon 
cert. 21. Koncert kameralny. 22.30: Kom. 

Muzyka z płyt gramofonowych. 23,00: 
Muzyka taneczna. 

CZWARTEK, dnia 7-go STYCZNIA 1932 r. 

10.00: Tr. nabożeństwa 11.58: Sygnał cza- 
su. 12.00: Kom. meteor. 12.15: Odczyt. 12.35: 
Muzyka z płyt. 15.00: Program dzienny. 

iš . 15.25: „Przemysł chemiczny, a 
e — odczyt. 15.50: Aud. dla dzieci. 

16.20: Lekcja francuskiego. 16.40: -Codzien- 
ny odcinek powieściowy. 16.50: Muzyka z 
płyt. 17.10: „Psychologja na codzień* — od 
czyt. 17.35: Stare i nowe kolendy francus- 
kie. 18.05: Recytacje utworów Zegadłowicza, 
Iłłakowiczówny, Brzostowskiej i inn. 18.20: 
Koncert. 18.50: Pogadanka gospodarcza. 
19.00: „Skrzynka pocztowa Nr. 183%. 19.20: 
Nowości teatralne. 19.35: Program na piątek 
i rozm. 19.45: Pras. dzien. radj. 20.00: Mu- 
zyka lekka. 20.25: „Patrjotyzm w życiu go- 
spodarczem“ — felj. 20.40: Chór Prawosław- 
ny. 21.25: Słuchowisko. 22.10: Kem. i mu- 
zyka taneczną, 23.00: Spacer dejektorowy po 
uropie. й i 

NOWINKI RADJOWE. 
LITERATURA W KRAINIE „BUSSINESU*. 

Gdy mowa o literaturze amerykańskiej 
przeciętny inteligent poza nazwiskiem Jacka 
Londona rzadko może wymienić inne naz- 
wiska. Dopiero przyznanie nagrody Nobla 
Sinelairowi Lewisowi,  przedstawicielowi 
współczesnej powieści amerykańskiej, zain- 
teresowało czytelników twórczością literac- 
ką Nowego Świata. O jej dotychczasowym 
dorobku i stanie obecnym opowie w treś- 
ciwym odczycie p. M. Lewinson. й 

CIEKAWY KONCERT KAMERALNY. 

Dzisiaj o godz. 21,55 świetny zespół kwar 
tetowy, którego głową jest Irena Dubiska, 
wykona w radjo dzieło jeszcze niegrywane 
u nas publicznie: „Dorycki kwartet" Ottorina 
Respighiego. Nazwa „dorycki* oznacza, że 
kompozytor posługuje się w tym utworze 
gamą kościelną o charakterze starodownym 
Utwór” ten należy do najlepszych kompozy- 
cyj współczesnego włoskiego mistrza. 

WARTO SIĘ NAD TEM ZASTANOWIĆ. 

W czwartek o godz. 17,10 transmitujemy 
na wszystkie stacje odczyt Jerzego Ostrow- 
skiego p. t. „Psychologja na codzień”, w 
którym prelegent oświetli pewne napozór 
drobne, ale często powtarzające się objawy 
życia powszedniego. 

ŚPIEWY CERKIEWNE, 

Dnia_7 b. m. o godz. 20,40 usłyszą radjo- 
słuchacze rosyjską muzykę religijną w wy- 
konaniu Metropolitalnego Chóru Prawosław 
nego' w Warszawie pod dyrekcją Dymitra 
Orłowa. Będzie to ciekawa odmiana w pro- 
gramach radjowych. 

SPORT 
CZY TO BYŁ MECZ..? 

Ognisko — Ognisko A'3:2. 
Minął już coprawda 'ten:mecz kilka dni 

temu jednak nie od rzeczy będzie wspomnieć 
o nim dzisiaj. SZT 

Graczy, z powodu braku zespołów, ścią- 
gano ze Ślizgawki, mecz rozpoczęto z pewnem 
opóźnieniem i co gorsza gracze ci nie byli 
jednakowo ubrani, ba,. nawet -we własnych... 
strojach wieczorowych. 

Powstaje pytanie, dlaczego wszystko to 
się działo? 

— Dlatego właśnie, że niema konkurencji 
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kłubowej, że każdy gracz mecz taki traktuje 
per nogane. Ałe w takim razie gdzie jest 
dyscyplina klubowa, gdzie jest troskliwa opie- 
ka ze strony klubu, gdzie się podział este- 
tyczny a tak pożądany wygląd graczy, gdzie 
jest bigjena? Nie, moi panowie, — tak nie 
można. Nie można profanować sportu. Niż 
zrażajmy do sportu ludzi starszych, którzy 
i bez tego nie zawsze przychylnie do niego 
się odnoszą. Gdy nadal będziemy organizo- 
wać podobne zawody na wzór tych ostatnich, 
stracimy ostatecznie „garstkę* zwołenników 
sportu. O meczu samym nie mam co pisać, 
chyba to, że poziom gry w hokeju na lodzie 
w Wilnie znacznie się obniżył w porównaniu 
z sezonem ubiegłym. 

Cresovia (Grodno) w Wil Zw. H. L. 
Staraniem kierownika Ośr Wych. Fiz. ma 

być przyłączona do Wileńskiego Związku 
Hokeju Lodowego drużyna hokejowa K. S. 
Cresovia (Grodno). 

ZWYCIĘSTWA POLSKICH DRUŻYN 
M HOKEJOWYCH. 

KRYNICA. 5. L (Pat). W Kryniey rozpo- 
ezął się 4 dniowy turhiej hokejowy z udzia- 
łem 2-ch drużyn zagranicznych: reprezen- 
łaeji Rumunji i Brandenburger Eislauive- 
rein oraz polskich zespołów Krakowa, AZS. 
Warszawa, KTH. | Czarnych. W pierwszym 
dniu turnieju Kraków pokonał Rumunów 
w stosunku 5:1 (3:1, 0:0, 2:0). W drugim 
meczu Warszawscy akademiey pokonali dru 
żynę niemiecką w stosunku 2:1. 

Kim Miejskie | EEE 
  

Qd poniedziałku 4.1. 

Godz. 4—6—8—10 

Początek o godz. 4. 

Zawody odbyły się przy doskonałych wa- 
runkach atmosferycznych i lodowych, 

KRYNICA. 5. I. (Pat). 5 b. m. w między- 
narodowym turnieju hokejowym rozegrano 
tu 4 spotkania. Pierwszy mecz — Cracovia 
przeciwko KTH. zakończył się zwycięstwem 
drużyny krakowskiej w stosunku 5:1 (2:0, 
0:1, 3:0). Drugi mecz — AZS. Warszawa 
przeciwko Brandenburger Eisłaufverein za- 
kończył się zwycięstwem akademików 3:1 
(1:1, 1:0, 1:0). Trzeci mecz Cracovia prze- 
ciwko Rumunji zakończył się zwycięstwem 
Craeovji 5:1 (3:1, 1:0, 1:0). Wreszcie mecz 
Brandenburger Eislaufverein przeciwko Czar 
ni ze Lwowa zakończył się zwycięstwem 
Niemeów 2:1 (0:1, 1:0, 1:0). 

LISTY DO REDAKCJI 
Do Redakcji „Kurjera Wileńskiego w 

Wilnie. 

Uprzejmie proszę o zamieszczenie — ро- 
niższego: 

W związku z notatką umieszczoną w 
„Expressie Wileńskim" z dnia 2 stycznia 
r. b. pod tytułem „Każdy order ma dwie 
strony* Dyrekcja Okęgowa Kolei Państwo- 
wych wyjaśnia, że żadnych orderów na wy- 
dawanie pracownikom kolejowym towarów 
na spłaty ratowe Dyrekcja Okręgowa Kolei 
Państwowych nie wydawała i nie wydaje. 

Dyrekcja posiada jednak informacje, że 
ordery takie wydawane są przez poszczegól- 

K U R J-E R 

ne organizacje kolejowe i „Związki- Zawo- 
dowe”. 

Inż, K. Falkowski 
Dyrektor Kołei Państwowych. 

Wilno, dnia 4. I. 1932 r. 

Do 
Redakcji „Kurjera Wileńskiego" w Wilnie. 

W związku ze wzmianką która była u- 
mieszczona w „Kurjerze Wil* z dnia 12 
grudnia 31 r. p. t. „Sensacja w Spółdzielni 
Kasy Stefczyka w Oranach'* proszę o umiesz 
czenie niniejszego sprostowania. 

Należałem do „Kasy Stefczyka w Ora- 
nach” początkowo jako członek zwyczajny, 
a od wakacyj 1929 r. jako członek Zarządu. 
W: wrześniu 1929 r. wyjechałem na kurs. Z 
kursu wróciłem w lutym 1930 r. i zauważy- 
łem, że praca ta nie idzie normalnie, więc 
oświadczyłem prezesowi kasy, że pracować 
nie będę, nie chcąc brać na siebie odpowie- 
dzialności za wyniki tej pracy. 

W roku 1030 w czasie wakacy 
brany inny Zarząd, do którego w 

Prezes p. Borusewicz urz. kol, rach- 
mistrz p. Tomaszewicz pisarz gminy, Pre- 
zes Rady Nadzorczej $. p. Dwyngiel wójt 
gminy i inni. Ja zaś pozostałem członkiem 
Za to co się stało: później, żadnej odpo- 
wiedzialności nie ponoszę. 

Nieprawdą jest, że p. p. Nosowicz, Ba- 
biński, Żyźniewski i Skipor biorą od kiłku 
lat czynny udział w pracy społecznej w О- 
rańach, jak to sami o sobie piszą. Ponieważ 

  

   

  został wy- 

   

  

6, 8 i 10 wiecz. Ceny miejsc: balken 30 gr, parter 60 gr. Kasa ezymna od 5.30 do 10 wicez. 

WI DE E-N=S KH 

między mną a tymi panami istnieją niepo- 
rozumienia na tle osobistem, więc się nie 
dziwię, że w gronie swojem uchwalili wy- 
kluczyė mnie z Kasy Stefczyka, przysyłając 
„mi pismo Spółdzielni podstępnie pod pie- 
częcią „Urzędu Gminy Orany". 

Nigdy nie mam zwyczaju chwalić się, 
„że jestem zwierciadłem cnót obywatelskich“ 
jak toe czynią moi eciwnicy, pisząc poch- 
wały na swoją cze Co do moich przykła- 
dów i zachowania się obywatelskiego to. tyi- 
ko w oczach wójta gm. orańskiej p. Žyž- 
niewskiego i podpisanych pod wzmianką pa 
nów stoję tak misko, Tem się zupełnie nie 
zrażam i nie zwracam uwagi, dlatego, że 

mam zupełnie inne zadanie do spełnienia 
jako nauczyciel. 

    

   

  

Nizie Stanisław. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
KRWAWA BÓJKA POMIĘDZY 

DOROŻKARZAMI. * 

Wezoraj wieczorem na ulicy Ogórkowej 
wynikła bójka pomiędzy dorożkarzami, po- 
dczas której został dotkliwie pobity doroż- 
karz Jan Samulewiez, zamieszkały przy uli- 
cy Qgórkowej Nr. 42. Rannego dorožkarza 
opatrzyła pogotowie rałunkowe. (e). 

ZATRUCIE RYBĄ. 

W” dniu wczorajszym w -jednym z kino- 
teatrów przy ulicy Mickiewicza zasłabła na- 
gle Adela Czarnecka (Wojskowa Cmentarna 

     

Żądać tylko oryginalnego pudru 
© miłym, trwałym i subtelnym zapachu 

14), którą przewieziono niezwłocznie do po- 
gotowia ratunkowego. Lekarz dyżurny skon- 
statował, że omdlenie nastąpiło z -powodu 
zatrucia nieświeżą rybą. Czarnecką przewie- 
ziono do szpitala. tej. 

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK. 

Wczoraj w godzinach wieczorowych przy 
zbiegu ulic Nowogródzkiej i Zawalnej z szy- 
bko mknącej dorożki wypadła nagle 12-to 
letnia Sara Żakówna łak nieszczęśliwie, że 
doznała wstrząsu mózgu. W stanie groźnym 
przewieziono ją do szpitala dziecinnego na 
Antokolu. (e). 

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 
— Marja Dąbrowska. „Noce i Dnie". Po- 

wieść. I t. Bogumił i Barbara. Wyd. J. Mort- 
kowieza. Fragmenty tej długiej, na kilka to- 
mów zakrojonej powieści, w rodzaju mono- 
graficznych studjów Prousta, Z. Unstedt, Ro 
main Rollland i t. p. ukazały się w Tyg. Ko- 
ta Współczesna, Obecnie wyszedł pierwszy 
tom, zawierający historję trzech pokoleń ro- 

dzin Ostrzeńskich, Niechciców, Krępskich i 
wiełu innych, które tłumnie krążą dokoła 

głównych postaci: Bogumiła i Barbary Niech- 
bieta Współczesna. Obecnie wyszedł pierwszy 
ciców, ich trosk, zgryzot, śmierci i urodzin, 
przechadzek i wszelkich najpospolitszych 
zdarzeń życiowych, rozegrywających się 
w okolic: a Kaliniec, w Kong ÓW 
ce, oraz wiejskich posiadłości Krępy i 
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binowa. Autorka zna dobrze życie dworów” 
wiejskich, odznaeza się umiejętnością traf- 
nej, a -zwięzłej charakterystyki opisywanych 
postaci i wnikłrwą — obserwacją psy- 
chologiczną. Zastanawiające jest jedno: zu- 
pełny brak u jakiejkowiek postaci opisywa- 
nej pierwiastka religijnego... Czyżby się Kon 
gresówka tak różniła i pod tym względem z: 
nami? Czyź były tak arelig. te sfery ziemiań- 
sko-drobnomieszczańskie z przed 50 laty, któ- 
re opisuje p. Dąbrowska? 

— & Fełeński. „Hałiełu Jaht*. Opowieść 
ewangełiezna. Nakładem Św. Wojciecha» 
Pełna poezji i głęboko religijna opowieść 07 
zdarzeniach w Betanii, Samarji i Galilei, w 
epoce wędrowania Chrystusa po ziemi, na któ 

rej się narodził i nauczał. Obyczaje religijne 
Żydów, zasady Sanhedrynu przeciwstawione: 
nowej nauce Chrystusa, oburzenie jakie wy- 
wołuje w bogatej kaście kapłaństwa; ubogi 
rzemieślnik i jego towarzysze, ryba 
czający miłości błiźniego i wyrzecz 
próżności, wałka o przekupniów w świątyni, 
wskrzeszenie Łazarza I inne zdarzenia, zapeł-- 

niają tę opowieść, aż do Ukrzyżowania i 
Zmartwychwstania Bardzo trafna psychołog- 
ja Żydów, 

RAIN LLP S PRESS 

Popierajcie Ligę Morską. 
i Rzeczną! 
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ZIEMIA CUDÓW EE 
słówek Anette Berson i Leo Mathot. Ran ag i Flenrę FORUIL Paris 

Bžušgk. Kino-Taatr 

HELIOS 
Wiiešska 38, tel. 9-26 

Dziś ostatni dzień! Pełna Norma Shearer oczaruje wszystkich w najnowszej ewej kreacji odznacz. 
czaru ulubienica publiczności pierwszą nagrodą na konkursie gry aktorsk. w Ameryce 

ó d k Według powieści Urszuli Parrot „Kobieta dla wszystkich i dla jednego". 
W rolach męsk. Conrad Nagei, Chester Morris i Robert Montgomery 
NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe. Na |-szy seans ceny zniżone. 

"Początek o g. 4-ej. & 

i Gwiazda gwiazd, Jūtro premjera, Сча кча 
iš A T C H N i E N l E NAD PROGRAM: Najnowsze atrakcje dźwiękowe. 

Na I-szy seans ceny zniżone. Seansy o g.4,6,8i10,15. W niedzie- 
lę og.2-ej. Wkrótce najwspanialszy film sezonu „Księżna Tarakanowa'' — gigantyczne arcydzieło dźwiękowe. 

Film cud! Film objawieniel W rolach i Nażwiętezy lm wezgukich czasów p... TRADER HORN. 5.-:;<: HarryGarey i Ddw. Booth Najnowsze dzieło twórcy „Poganina* i „Białych cieni" W. $, Van Dyke. 
Czegoś podobnege świat jeszcze nie widział = „Trader Horn“ jest największą chlubą kultury i sztuki. 

NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe. — Dla młodzieży dozwolone. 

Dźwięk. Kino-Teatr 

HELIOS 
Wilerstn 38, tel. 9-26 

OC 
Greta Garbo uni iyers kreseii, wielkim 
W rol. gł. męskich: Lewis Stone or:z Robert Montgomery. 

Sżwięk. Kine-Taatr 

Hollywood 

5 FI 

  

5 Fi 

Polecamy wszechświatowej sławy wody kolońskie i perfumy 

Prosimy nie ulegać namowom sprzedawców, 

usiłujących pudry o łudząco podobnych opa- 

kowaniach i nazwach, sprzedawać zamiast 

   
Wszelkie innne, nawet 

o podobnem brzmieniu 

nazwy lub opakowaniu 

  

     CHOROBY PŁUC 
GRUŹLICA PŁUC ;est nieubłaganą i corocznie, 
nie robiąc różnicy dla płci, wieku i stanu, kosi 
miljony łudzi. Przy zwalczaniu chorób płuc- 
nych, bronchitu, grypy, uporczywego, mę- 
czącego kaszlii i t.p. — stosują p. p. Lekarze 

„Balsam Thiocolan — Age" 
który, ułatwiając wydzielanie się plwociny, 

nie mają nic wspólnego 

z oryginalnym pudrem 

eurs FORVIL Paris. 

oryginalnego pudru 

eurs FORVIL Paris. > S : wzmacnia organizm i eamopoczucię chorego 
oraz powiększa wagę ciała i usuwa kaszel.   fiskiew 22, tel. 15-28 

Dźwiękowe Kino 

C6/INS 
1. Wielka 47, tel. 15-41. 

Bžwięk. Kino-Teair 

PAN 
mica Wicika 42. 

NAD PROGRAM: 

Bźwięk. Kina-Teatr 

STYLÓW 
S 

Światowid 
mi. Mickiewicza 9. 

nie udźwiękowionel 
Szy fibm wszystkich 

Dziś! 
Wielki polski 
dźwiękowiec p. t: 

  

DZIŚ! 
Genjałne arcydzieło 

Mine Kolejowe 

OGNISKO 
4ebek tworca kolo 

Aibert Steinruck i 

    

Dziś! Arcysensacyjny prze- 
bój dźwiękowy! Potężne arcy- 

dzieło ABLA GANCE'A 
gładą. W rol. główn. Abel Gance, Collete Darfeuli i inni. NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe. 
Początek o godz, 4, 6, 8 i 10.30, 

Dziśl Sensacja dniał 
Największy sukces 

Europy i Ameryki * 
pięknych melodjach i arcyzabawnych sytuacjach. W rol. główn. MARY GLORY i wytworny. Jean Murat. 

Na |-szy seans ceny zniżone. — — — 

Dziś ! Zupełnie nowe wyda- 

filmowe 5 

  

Poszukuję posady 2 
rządcy domu 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 1015, w dnie świąt. o godz. Z-ej. 

w dnie świąteczne 

Na |-szy saans ceny zniżone. 

га podług idei Flammariona. / WIATA ŻE cyc: 
ludzkości zagrożonej za- 

o godz. 2-ej. Na |-szy seans ceny zniżone. 
Następny program: Przebój dźwiękowy „KSIĘŻNICZKA TARAKANOWA". 

a Reżyserja: Wilhelma Thiela. Mu- ё retarka osobista Elas so Lana ACEI 
Abra| hama. Wspaniały film o prze- 

Najnowsze atrakcje dźwiękowe. Początek o godz. 4-ej, w dnie świąteczne o godz. |-ej. 

Najpiękniej- 
czasów p t 

— — Wkrótce: Przebój dźwiękowy „Dawid Golder", 

Kurjer carski 
W rolach głównych ĮWAN MOŽŽUCHIN i Natalja Kowanko. 

Początek seansów a godz. 2, 4, 6, B i 10'15. Ceny od 40 groszy. NASTĘPNY PROGRAM: €. K. Feldmarszałek. 

NIEBEZPIECZNY RAJ (czyli Zwycięstwo) 
Piękny dramat podług głośnej powieści Conrada Korzeniowskiego. 
Polski śpiew! W rol. gł. MARJA MALICKA, ulubieniec Wilna ADAM BRODZISZ ; Bogusław Samborski oraz piękna rewja „Muzyka Różnych Narodów". — — 

Potężny epokowy. dramat 
z rosyjsk życia w 18 akt. 
(Całość w jednym seansie) 

Film zrozumiały dla wszystkich Polska mowa! 

Prześliczne śpiewy i tańce! — — Melodyjna całości 

W rolach głównych: najnowsza rewelacja #- 

3 66 Potężny dramat w 9-iu aktach 2 życia nowoczesnego ŚNIĘ 
3 kiegó miasta. 

mowa czarująca urocza BETTY AMAN, Gustaw Froehlich 
A. Sziettow. NASTĘPNY PROGRAM: „Biały Mandaryn" z piękną Fiorence Vidor. 
Początek seansów o g. $-ej, w niedziele i święta o godz. 4-cj po poł. 

  

  

    

  

Akk 

od dnia 2-go stycznia 1932 r. 

W ZAKŁADZIE FRYZJERSKIM 
przy ul. Zawalnej 28/30 (róg Trockiej) 

w salonie damskim pracować będzie 

PAŃ! GARAŻ 
do wynajęcia. 

Kolejowa 15. 

        

5 Fleurs FORVIL oraz inne zapachy. 

  

MASZYNISTKA 
poszukuje posady, 

ił jak również może być 
angażowana do biura 
na terminową pracę, 
bez zobowiązania i 
wszelkich praw. Rów- 

ud c74- 88 

ZAŚ 
"USUWA NAJUPORCZYWSZY 

  

BÓL GŁOWY 
OSTRZEŻENIE./rzy KUBNIĘ taLEży 
AKCENTOWAĆ I WYRAŻNIE ŻĄDAĆ TYLKO niez wykonuję rozne 
ORYGINALNYCH PROSZKÓW z.KO GUTKIEM” prace w domu po 
GĄ4SECKIEGO, ZNANYCH QD LAT TRZYDŁIESTU gd, 
| WYSTRZEGAĆ SIĘ NAŚLĄDOWNICTW. UPOS- b. niskich „cenach. 
SE WASZEGOSORMĄOWANIC: (0 - Łaskawe oferty pro- 

szę kierować doAdm. 
„Kurjera  Wileńsk.* 
pod „Maszynistka“ 

Egoranka Ioktj?, 
indywid. lub w grupach. 

  

  

Tańce karnawałowe: Tango, Ramba, Fox-trot 
i Walc Angielski wyuczam ża dwa tygodnie 

P. Borowski — ui. Trocka 2. 
Kur: rozpoczyna się B.atycznie-o godz. 8.wiecz. 

Opłata za kurs 10 zł. Za mazura 5 zł. 
Zapisy przyjmuję. Towarzystwo Chrześcijańskie. 

  

Używa się za poradą lekarza. 

Sprzedają apteki. 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Zamkową 3, m, 3 
tsmże gabinet kosmetycz- 
ny, usuwa zmarszczki, bro. 
dawki, kurzajki i wągry; 
W. Z. P. 48. " 8323 

  

Akuszerka 

Мга Вг 8 
przyjmuje od 9 r. dc 7 w. 
przeprowadziła stę 

ul. Mickiewicza 22, m. 9 
teł. 14-05. w..Z. Nr 3093 

Akuszerka 

  

   Wydz. Z.P.Nr 15. 

Dr J. Bernsztein 
| choroby skėrne, wenerycz-- 

ne i moczoplciowe 

Mickiewicza 28, m. 5 
przyjmuje od 9—] į 4-6 

Ža 8400 

  

Dr. Medycyny 

A. CYMBLER 
Choroby skórne, wene— 
ryczne i moczoplciowe- 

Mickiewicza 12 
rog Tatarskiej, tel, 15-64. 
Przyjmuje od 9-2i5:/+-7w-. 
—— 

Dr. Wolfsom 
Choroby weneryczne, 

moczopłciowe 
i skórne 

ut. Wileńska 7, 
Skład apteczny 
do sprzedania na bar- 
dzo dogodnych warun- 
kach.  Dowiedzieč się 

ul. Miłosierna 6 m: 18. 

  

DO WYNAJĘCIA 

DUŻY LOKAL 
na 2-giem pietrze w domu 

przy ul. Mickiewicza 11-a 
w nowej nadbudówce. 

Ui. 3-g0 Maja 7, m. 11. 
Porozumieć się w gódz. 
Э-М & Зн, 8626 

  

Maca LAKNETUWA 
przyjmuje od' 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5 ZSEE 
W. Z. P. Nr. 69. 

  

telefon 10-67 
od godz. 9—1 1 4—8 

POT 

Rozkład wewnątrz może 
być zastosowany do wy- 
magań ' lokatóra Inform. 
Mickiewicza 28-6, t. 385. 

POSZUKUJĘ 
jednego lub dwóch po- 
koi umebl. sypialnia z ła- 
zienką, gabinet (sypialnia 
koniecznie). Zgł. eub. S.P. 
do Kurjera Wileńskiego. 

Od roku 1843 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

Meble 
jadalne, sy pialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

Na okres bilansów po- 
szukuję zajęcia, jako siła 
fachowa, w zakresie księ- 
gowości, w banku, lub 
dużej solidnej firmie. Ła- 
skawe zgłoszenia do Biu- 
ra Reklamowego Garbar- 
ska I, pod „Solidnošė“ 

Student 

  

  

  

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wene 
ryczne i moczopłciowe 

Wileńska 3 
od godz. 8—! i 4—8. 

tel. 567. 6677 

  

Pianina + stroję i 

wynajmuję — Mickiewicza 

Popierajcia 

Ligę Morskąi Rzeczna 

 NOWOOTWORZONA 
POLSKA 

MLECZARNIA 
przy ul. Wielkiej 29 

„tylko za mieszkanie 
b. pracownik firmy Klara 

w domach rządowych lub prywatnych, 
oraz w hotelach, posiadam dobre świa- 

Łaskawe oferty proszę nad- 
syłać do Adm. „K. W.* pod Nr. 6872 
dectwa. 

  

z uł. Trockiej. 
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„KAROL“ 
Do salonu damskiego oddzielne wejšcie 

Tartepid 
263090 daba i 

nie do sprzedania. 
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* sieliśmy ulokować rzeczy i siebie do snu, 

  

FRANCISZEK PIETKIEWICZ 5) 

Sołowki—wyspa tortur 
5 0 w a = 

i śmierci. 
(Wspomnienia z katorgi sowieckiej), 

W BARAKU. 

W baraku wre jak w garnku. Każdy pcha się 
i biega, szukając „najlepszego miejsca. Młodzi loku- 
ją się górnych pryczach, starsi na dolnych, znacząc 
zejęte miejsca ułożeniem swego pakunka. 

Wreszcie szukanie miejsc zostało ukończone, ro- 
tę podzielono na „wzwody* (rodzaj naszych pluto- 
nów), odprawiono apel, podczas którego przestaliśmy 
pół godziny, — i spoczynek. , 

Nie sądž jednak, Čzytelniku, žė každy z nas legł 
na swem miejscu choć może twardo, łećz wygodnie 
i po przemęczeniu kilkudniowem wreszcie zasną snem 
sprawiedliwego. Tak może się dziać nawet najwięk- 
szym przestępcom, tylko w'kraju kulturalnym, którego 
masz szczęście być wolnym obywatelem, nie zaś 
w kraju Sowietów, w kraju najszumniejszym haseł 
wolnościowych, a zarazem największego ucisku, naj- 
straszniejszych gromów na:wyzysk kapitalizmu i wy- 
dzierania z ust robotnikowi i chłopu ostatniego kęsa 
w kraju pohańbienia najświętszych uczuć człowieka, 
sozpusty i upodlenia. 

Wyznaczono nam na pryczach po 25 centymet- 
rów, ani centymetra więcej i na tej to przestrzeni mu- 

jeść, pić 
i... wszy tłuc, które prześladowały nas strasznie. Wy- 
ziewy 250 ludzi brudnych, ' napół chorych, przykry- 
tych cuchnącą bielizną, czyniły powietrze w baraku 
niemożliwem do zniesienia. Z braku powietrza dusi- 
liśmy się wszyscy, łecz na to żadnej rady nie było. 

   

Ponieważ na przestrzeni jednego metra pryczy 
musiały ułożyć się do snu aż cztery osoby, nie było in- 
mego wyjścia, jak położyć się tylko na: jednym 
a tym samym boku wszystkim. 

«Pomimo znacznego przemęczenia zasnąć nie mo- 

js
? 

  
Wydawnietwa „Kurjer Wileński" S-ka E ogr. odp. 

głem. Najprzeróżniejsze myśli krążyły po głowie, 
raz silne i gwałtowne jak wicher, co za ścianami gwi- 
zdał, to znów ciężkie i upiorne. Jak długo tak leża- 
lem nie mogłem określić, gdy naraz posłyszałem siar- 
czyste przekleństwo. Podniosłem głowę i w szarem 
świetle”palącej się na środku lampki ujrzałem siedzą - 
cego opodal przybyłego wraz z nami kozaka—kubań- 
ea z wyłupionemi z przerażenia oczami wodzącego 
po-ścianach, które całkowicie były pokryte brunat- 
nemi płamami rozduszonych i żywych płuskiew, co 
chwilę padających z sufitu na śpiących. Wiele osób 
też nie spało ii na hałas podniosło się-na swych miej 
scach. Ci również nie mogli odrazu przystosować się 
do nowych warunków życia i biada im, jeśli nie po- 
trafią uczynić tego zaraz. 

Tu, gdzie życie występuje w całej swej bezwzględ. 
nej nagości, gdzie ludzie, w nadziei doczekania lev- 
szego jutra, jak dzikie bestje walczą o egzystencję, 
a podłość i podstęp uwiły mocno swe gniazda — nie 
krępują się żadnemi względami. Tu człowiek za ka- 
wałek chleba gotów jest popełnić najohydnie jszą 
zbrodnię, a za przyrzeczenie odzyskania wolności za 
mordować ojca lub brata. Jedyny ratunek — to skuć 
serce w żelazne obręcze, wytężyć maximum woli i za 
wszełką cenę przystosować się do nowej formy życia. 

Ciszę, która wkrótce. zaległa, po pewnym czasie 
znów zbudził okrzyk: 

— Powierniś! 
To hasło do przewracania się na drugi bok, gdyż 

wobec ciasnoty, jedna lub parę osób uczynićby tego 
nie mogły. W grupie 15—20 ludzi, zajmujących jedną 
pryczę zączęto wszystkich budzić i cały szereg stop- 
niowo przewrócił się na drugi bok. A za chwilę, 
pomimo nielitościwego dokuczania krwiożerczych 
insektów, na pryczy znów zaległa senna cisza. 

Owo „hurtowe przewracanie się z jednego od- 
leżanego boku na drugi, jest niemniej od innych 
ciężką plagą Sołowek, gdyż pozbawia normalnego snu 
i rozstraja nerwy. To też później zaczęto przeważnie 
kłaść się „waletem*, to znaczy: u nóg jednego, spo- 
czywała głowa drugiego i tak cały szereg. Wprawdzie 
do cuchnącego powietrza baraku dołączał się wów- 

  

  

  
czas „zapaszek* (często zbyt silny) nóg sąsiada, ałe 
dawało to większą swobodę ruchów i chroniło przed 
gwałtownem  szarpaniem chcących się przewrócić 
w nocy kolegów. 

Nie mogłem zasnąć, oparłem głowę na łokciu 
i błędnie wodziłem oczami po sali. Wtem wzrok mój 
padł na miejsce, gdzie leżał najbliższy towarzysz 
z podróży b. wiceadmirał marynarki i zauważyłem, 
że on też nie špi. Wstałem więc i zbliżywszy się 
do niego zagadnąlem: 

— №е śpi się? 

—- Eh, ciężko! — odrzekł. Zresztą po badaniach 
w G. P. U. — tu w ironicznie bolesnym grymasie 
skrzywił swą zmarszczkami pooraną twarz —- mam 
tak rozstrojone nerwy, że i w lepszych warunkach 
nie wiem czybym mógł spać. Zresztą —- machnął 
ręką — niewiele już mi żyć pozostało, czuję to... 

Po pewnym namyśle takie oto rozpoczął opowia- 
danie o swem więzieniu i zesłaniu: 

-—— Skazano mię na Sołowki bez terminu, a więc 
aż do śmierci, oskarżają zaś o szpiegostwo na rzecz 
Anglji.. I znęcanoż to się nade mną na Łubiance 
(więzienie G. P. U.) mój Ty Boże! Trzy razy uro- 
czyście i z namaszczeniem ogłaszano wyrok śmierci 
i zawsze dodawano, że jeżeli się przyznam do „wszyst- 
kiego*, to otrzymam w prezencie tylko 10 lat katorgi. 
a nawet i ta kara zostanie zmniejszona. „Do czegoż 
miałem się przyznawać, jeżeli żadnego przestępstwa 
nie popełniłem, a rzekome uprawianie szpiegostwa 
było najwyraźniejszym wymysłem i podstępem. Ta 
też stale im powtarzałem: „jestem niewinny i o ni- 
czem nie wiem“. 

  

Wówczas rozwścieczeni czekiści wprowadzali mię 
do lochów więzienia i kazali stawać „k* stienkie'. 

Polecając duszę Bogu szykowałem się na Śmierć. 
Padał strzał, lecz kula przełatywała nad głową nie 
wyrządzając mi żadnej krzywdy. Za pierwszym ra- 
zem pomyślałem, że czekistą chybił. aczkolwiek od- 
ległość pomiędzy nami wynosiła zaledwie pare kro- 
ków. Wtem kat mój roześmiał się cynicznie i zare 
chotał: ‚ 

Drukarnis „Enie1“, Wilno, nl. $-ta Jańska 1, telefon 3-40. 

  

  

— Ech, promachnułsia. Wproczem żal puli nm 
takuju driań! 

Zrozumiałem, była to tyłko inscenizacja. zapro- 
dukowana gwoli uczynienia zadość sadystycznej žą- 
dzy: moich dręczycieli. : 

Odprowadzono mię znów. do .celi, by następnejj 
nocy powtórzyć to samo. A gdy robiono trzeci takk 
eksperyment na moich nerwach, już nie obawiałem 
się niczego, wiedząc o co im chodzi. Nie pozostało» 
to jednak bez śladu na mojem zdrowiu. Wskutek. 
rozstroju nerwowego zapadłem na osłabienie pęche- 
rzą moczowego i cierpię przez to okropnie. W Moskwie 

miałem przynajmniej możność częstego zmieniania 
bielizny, a tu... 

Na piersi smutnie opadła głowa i czuć było, że 
człowiek ten jest bliski największej rozpaczy. 

— Nie zobaczę już więcej wołności — rzekł cich» 
i zapłakał. 

Nie omylił się — po kilka miesiącach zmarł od 
brudów i wszy. 

W toku rozmowy przyłączył się jeszcze do nas 
więzień grupy Czechów, który jako prezes komitetus 
kościelnego dostał 10 lat, za zbieranie bez zezwolenia 

wiładz, pieniędzy na odnowienie kaplicy i ksiądz Ba- 
ranowski, który za nawoływanie z ambony do mo- 
ralności i za katechizację dzieci dostał 3 lata Sołówek. 

A gdy mu zapropanowano wymianę do Polski, 
nie zgodził się nie chcąc porzucić swojej parafji z któ- 
rą utrzymywał listowny kontakt i w czasie uwięzienia. 
(Oto przykład prawdziwego misjonarstwa na Wscho- 
dzie. Przyp. red.). Ё 

Aczkolwiek mówiliśmy cicho, ksiądz B. uprzedził 
nas, by o żadnych przeżyciach nie opowiadać, gdyż 
można za to narazić się na. karę administracyjną 
wi lepszym wypadku, a na dodanie terminu w gor- 
szym. 

Nad rankiem powietrze w baraku stało się do te- 
go stopnia nieznośne że dyżurny kompanji zmuszony 
był otworzyć drzwi, przez które blademi kłębami 
gwałtownie zaczęło .wdzierać się nieco Świeższego» 
powietrza. ść > 

(D. e. n.) 

žiedaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 
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