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KURJER WILENSKI 
NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY 

      

Na dwóch ostatnich posiedzeniach 
Sejmu opozycja obojga skrzydeł dwu 

krotnie urządziła „demonstrację: zło- 

żyła umotywowane oświadczenie, że 

nie może brać udziału w obradach i 
opuściła salę. Jedna z tych demon- 

stracyj miała być wyrazem protestu 

przeciwko sposobowi wykonywania 

funkcyj przewodniczącego przez mar- 
szałka Świtalskiego, druga — była 
skierowana wogóle przeciwko projek- 
tom ustaw, wniesionym przez rząd do 
Sejmu. 

Opozycja uważa mianowicie, że 

„jedynym celem* ustaw o zgroma- 

dzeniach, o ustroju szkolnictwa i o sa. 

morządzie jest „ugruntowanie syste- 

mu dyktatury'(!). Ponieważ więk- 

szość sejmowa argumentów i popra- 

wek opozycji nie chce brać pod uwa- 

gę i przeprowadza ustawy w takiem 
brzmieniu, jakie wydaje się jej naj- 
bardziej słuszne i stosowne, — „nor- 
malna praca opozycji — oświadcza 

poseł Róg, prezes klubu ludowego — 
jest uniemožliwiona“ i opuszcza ona 
na znak protestu salę obrad. Bynaj- 
mniej jednak nie ostatecznie i nie na 
zawsze. Niedługo powróci, bowiem—- 

jak powiada tenże poseł Róg — „Sejm 

jest jedyną trybuną wolnego słowa”. 

Biedna opozycja! Biedna nie dla- 

tego, że nic w Sejmie wskórać i żad- 
nego posłuchu dla siebie zdobyć nie 
jest w stanie. Jest to zwykły los każ- 
dej „pryncypjalnej,, opozycji, znajdu- 
jącej się w stanie ostrej walki ze zwar 

tą większością, nie ma więc ona po- 

wodu ciągłe nad swem upośledzeniem 

popłakiwać. Ale opozycja polska z 
innych powodów jest rzeczywiście go- 

dna współczucia. 

Q cóż się panowie z opozycji gnie- 

wacie? O to, że w Sejmie polskim zre- 
alizowana została klasyczna zasada 

systemu parłamentarnego — rządy 

jednolitej większości, nie potrzebują- 

cej ani koalicji ani przetargów par- 

tyjnych? Kwestja czy tą większością 

kieruje rząd, czy też ona rządem — 
ze stanowiska doktryny parlamentar- 
nej nie ma znaczenia. Dość tego, że 
rząd i większość sejmowa działają 
zgodnie i solidarnie. System parla- 
mentarny nie stwarza a priori żad- 
nych szczególnych praw dła mniej- 

Szości, o ile ona sama ich zdobyć nie 

potrafi. 

Właśnie dlatego, że nie potrafi, 
opozycja polska jest godną współczu- 
cia. Siedzi w Sejmie, bo to jest jedy- 
na dia niej dostępna „trybuna wolne- 
go słowa*. Wyobraża sobie przytem 
naiwnie, że jej przemowy z tej trybu- 

ny mają jakikolwiek wpływ na bieg 
rzeczy w Polsce, a chociażby na kształ 
towanie się opinji publicznej, Oddaw- 

na już nie widziałem człowieka, któ- 
ryby te przemowy w gazetach odczy- 

tywał i niemi się wzruszał, 

  

Opozycja polska nie zdaje sobie spra- 

wy, że jej troski i postulaty sejmowe 

zupełnie mijają się z tem co dziś jest 
treścią zainteresowań szerokich 
warstw. społecznych, że kwestja dyk- 
tatury ; systemu parlamentarnego, 

większej czy mniejszej swobody sło- 
wa j innych politycznych kanonów 
nie stanowi problemu codziennego ży- 

cią przeciętnego obywatela. Dziś do- 
minują zagadnienia gospodarcze i ten 
rząd który potrafi choćby tylko: do- 
raźnie zapobiegać ujemmnemu ich 
kształtowaniu się, a zarazem wykazu- 
je troskę o przeciętny interes najlicz- 
niejszego typu obywa tela-pracownika, 
— ten rząd znajdzie dla siebie po- 
słuch i oparcie w społeczeństwie, nie- 
zależnie od politycznych metod, któ- 
remi się będzie w swojej działalności 

posługiwał. Ustawy 0 zgromadze- 
niach, o szkolnictwie, o samorządzie 
są niezawodnie bardzo ważne dla ży- 
cia państwowego. Ale czyż ktokol- 
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wiek sądzi, że są to sprawy, które mo- 

gą w dzisiejszych warunkach poru- 

szyć do głębi szersze masy społeczne 

i skłonić je do większej aktywności 
politycznej? Niechże pp. Róg i Trąmp- 

czyński nie łudzą siebie i swoich, że 

ich „demonstracje znajdą w społe- 
czeństwie jakiś większy oddźwięk, z 

którym rząd i większość sejmowa po- 

trzebowałyby się liczyć. 

„Kryzys gospodarczy zaostrza się, 

doskwiera coraz silniej, staje się nie 

do zniesienia“ — głosi wciąż opozy- 

cja, usiłując wmówić ludziom, że wi- 

nien temu rząd i Blok Bezp. Ten de- 

magogiczny i nieszczery zarzut nie- 

wielu przekona, ale i ci łatwowierni 

przerażą się, jeżeli przed nimi stanie 

widmo rządów sejmowych podług 

wzoru z lat 1920—1926, jako tych, 

które mają kryzys i jega objawy zwy- 

cięsko pokonać. Proszę sobie wyo- 

brazić walkę z kryzysem, toczoną 

przez rząd, reprezentujący koalicję 

demonstrującej opozycji: narodowej 

demokracji, ludowców i socjalistów, 

ewentualnie z dodatkiem Żydów i U- 

kraińców! Czyjaż partyjna koncep- 

cja gospodarcza odniosłaby zwycię- 

stwo w starciu czterech czy pięciu 

sprzecznych ze sobą? Jaki kompromi- 

sowy plan powstałby z tych wewnętrz 

nych niezgodności? Imstynkt zacho- 

wawczy obywatela, który miał w nie- 

dawrej przeszłości pewne doświad- 

czenia, jest nazbyt silny aby go można 

było przekonać, że z tej miazgi wyja- 

lowionych i bezsilnych grup politycz- 

nych powstanie nowy Salwator—po- 

gromca kryzysu. 

Owszem, zdarza się, že opozycja 

juž w okresie tej samej kadencji zwy- 

cięża większość parlamentarną i zmu 

sza ją do oddania sobie władzy. Ta- 

kim był los liberałów rumuńskich 
przed wielu laty, a ostatnio partji 

„Minseito* w Japonji. Stało się to 

naskutek zmiany stosunku sił w sa- 

mem społeczeństwie. Obóz politycz- 

ny, znajdujący się w mniejszości w 

parlamencie zdoła pozyskać i zakty- 

wizować pewne sfery społeczne dla 

swoich cełów. Nacisk tych sił stał się 

tak intensywny, że wię ŚĆ parla- 

mentarna musiała przed nim ustąpić, 

albo przyjąć walkę pozaparlamentar- 

ną. 

PP. Trąmpczyński i Róg nie łudzą 

się zapewne, że mogliby pójść tym 

śladem. Dla nich trybuna sejmowa 

jest nietylko „jedyną trybuną wolne- 

go słowa”. Jest ona zarazem jedynym 

środkiem — beznadziejnej zresztą 

walki politycznej. Dlatego tak upor- 

czywie się jej trzymają. Wychodzą z 

sali, ale nazajutrz wracają. Nie się od 

tego nie zmieni jeżeli pewnego razu 

    

nie wrócą. 

Testis 

  

Pomoc bezrobotnym. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawn) 

Diś odbyło się posiedzenie Zarzą- 
du Głównego Fund. Bezrob. Ustalono. 
że zasiłki dla bezrobotnych w miesią- 
cu marcu wyniosą 499.700 zł. 

„ Przewidywana liczba bezrobotnych 
uprawnionych do otrzymywania u- 
stawowych świadczeń wynosi na ma- 
rzec 160 tys. osób, t. j. mniej przeszło 
o połowę zarejestrowanych bezrobot- 
nych. 

Ustawy szkolne w komisii 
oświatowej. 

WARSZAWA, 24. 2. (Pat). Sejmowa ko- 
misja oświatowa pod przewodnictwem po- 
słanki Jaworskiej w obecności ministra Pie- 
rackiego przyjęła na dzisiejszem posiedzeniu 

  

w trzeciem czytaniu projekt ustawy o szko: * 
łach prywatnych w brzmieniu. uchwalonem 
w drugiem czytaniu. Wszystkie kluby opo- 
zycyjne zgłosiły deklarację, wypowiadającą 
się przeciw powyższemu projektowi. Odrzu- 
<ono również wniosek posła Strońskiego (KI. 
Nar.) o zwrócenie się do komisji konstytu- 
cyjnej po opinję w sprawie stwierdzenia, czy 
projekt ustawy uwzględnia w dostatecznej 
mierze postanowienia konstytucji. 

Wilno, Ozwarłek 25 lutego 1832 nr. 

    

GENEWA, 24. 2, (Pat). Przed roz- 
poczęciem środowego posiedzenia 
konferencji rozbrojeniowej przewod- 
niezący Henderson zabrał głos i w 

dłuższem przemówieniu zrekapitulo- 
wał wyniki zakończonej we środę dy- 

skusji ogólnej. Już obecnie można 

wskazać na pewne punkty, co do 

których istnieje porozumienie. Kon- 

ferencja zgodna jest co do tego, że 
projekt konwencji, opracowany przez 
komisję przygotowawczą, powinien 
stanowić ramy prac konferencji. Za- 

sada efektywnego ograniczenia zbro- 
jeń może być uważaną za przyjętą, 
jak również zasada ustanowienia sku- 
tecznej kontroli. Co się tyczy możli- 
wych rozmiarów zmniejszenia zbro- 

jeń, to jest jeszcze za wcześnie — o- 

świadcza ostrożnie Henderson — aby 
usiłować ustalić jakieś ogólne tenden- 
cje konferencji. Natomiast ogólnie u- 
znano konieczność zakazania pew- 
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nych kategoryj broni, mających cha- 
rakter specjalnie ofenzywny. W 
związku z tem Henderson przypomina 
szereg propozycyj, dotyczących cięż- 
kiej artylerji, czołgów, okrętów lin- 
jowych, awjonetek, łodzi podwod- 

nych oraz umiędzynarodowienia lot- 
nictwa cywilnego i zniesienia lotnic- 

twa wojskowego, lub też oddania go 

do dyspozycji Ligi Narodów. Pozatem 
jednomyślnie 
zakazem wojny chemicznej i bakter- 
jologicznej. 

Konferencja ma powody do wdzię- 

czności wobec delegacji franeuskiej i 

innych delegacyj za konkretne i jas- 

ne formy przedstawionych propozy- 

cyj. 
To specjalne podkreślenie propo- 

zycyj francuskich przez Hendersona 
zasługuje na uwagę. Świadczy to, że 
propozycje francuskie w dalszym cią- 

gu dominują w pracach konferencji. 

wypowiedziano się za 

Przerwa w obradach od 19Ili do 14 IV. 
GENEWA, 24. 2. (Pat). Na począt- 

ku dzisiejszego posiedzenia plenarne- 

  

go konferencja rozbrojeniowa zatwier 
dziła powzięte wczoraj uchwały pre- 

w tekście 00 gr., za tekstem—30 gi, 
ych i świątecznych 25%, zagraniczne 100%, zamiejscowe 25%, 
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Na konferencji rozbrojeniowej. 
Przemówienie Hendersona. zydjum konferencji. Stosownie do 

tych uchwał nastąpi przerwa w pra- 
cach konferencji od 19 marca do 4-g0 
kwietnia r. b., zaś główna komisja 
konferencji zorganizuje kilka niezbę- 
dnych komisyj specjalnych. W dal- 
szym ciągu dyskusji generalnej prze- 
mawiali delegaci Afganistanu, Alba- 
nji i Panamy. Delegat Grecji Michala - 
kopulos wskazał na to. że Grecja, któ- 
ra wyszła z wielkiej wojny równocześ- 
nie jako zwycięzca i jako zwyciężona 
ma z tego powodu specjalne kwalifi- 
kacje do zrozumienia potrzeb i możli- 
wości zmniejszenia zbrojeń, zarówno 
po stronie państw zwycięskich jak i 
zwyciężonych. . Równocześnie mówca 
z wielkim naciskiem podskreślił ko- 
nieczność rozbrojenia moralnego, co 
stanowi punkt centralny greckiej poli- 
tyki. 

Konferencja min. Zaleskiego 
z premierem Tardieu. 

GENEWA, 24, 2. (Pat): Po šrodo- 
wem posiedzeniu komisji głównej mi- 
nister Zaleski oraz premjer Tardieu 
odbyli konferencję. 

P p'ercjele Przemysł Krajowy 

Bohaterski opór wojsk chińskich. 
Zacięte walki kołe 

SZANGHAJ, 24. 2. (Pat). Na fron- 
cie Kiang-Wan, naskutek niesłycha- 
nych roztopów, okopy zarówno chiń- 
skie jak i japońskie są pogrążone w 
wodzie i w grząskiem błocie. Japoń- 
ska artylerja i samoloty w dalszym 
ciągu hombardują gwałtownym 0g- 
niem pozycje chińskie, zaś chińskie 
karabiny maszynowe bez przerwy ob- 
Sypują eełnemi strzałami okopy ja- 
pońskie. Na froncie Sza-Pei japońska 
artylerja morska gwałtownie ostrze- 
liwuje pozycje chińskie. Toczą się 
również zacięte walki piechoty ohu 
stron. 
SZANGHAJ, 24. 2. (Pat). Ataki pie- 

choty japońskiej, wspomaganej przez 

Kiang-Wan trweją. 
samoloty, czolgi i samochody pancer- 
ne, nie zdołały wyprzeć Chińczyków 
z Kiang-Wan. Z nasianiem nocy - 
zyeje obu stron pozostały bez zmian. 
Sami Japończycy zaprzeczyli oficjał- 
nie wiadomości, jakoby zdobyli ofi- 
ejalnie Kiang-Wan. Bohaterski opór 
żołnierzy ehińskiech wywołuje entuz- 
jazm wśród ludności chińskiej w 
Szanghaju. Do okopów chińskich be- 
zustannie przysyłane są ciepłe ubra- 
nia i podarki dla żołnierzy, Codzien- 
nie wzdłuż linij ehińskich pod ognien: 
japońskich dział zjawiają się automo- 
bile, prowadzone przez młode Chinki, 
które zachęcają wojske chińskie do 
walki. 

  

Odpowiedź Japonii na apel 12-tu 
„Napastnikami są Chińczycy”. 

GENEWA, 24. 2. (Pat). Ogłoszona 
tu została od iedź Japonji na apel 
i2 ezłenkóv y. Składa się ena z 

    

   

      

     

  

dekiaracji rządu Japonii. W piś 
peński minister spraw zagra- 

nieznych oŚświadeza, że apel członków 
Rady był skierowany pod fałszywym 
adresem. Położenie kresu konflikto- 
wi zbrojnemu zależy od Chińczyków, 
którzy go wywołali. Nota potępia po 
zatem projekt zastąpienia obrad Rady 
Ligi obradami komitetów z których 
wyklucza niektórych członków Rady. 
W dekiaracji Japonia oświadcza, że 
napastnikami są Chińczycy, uatemiast 
Japonja miała prawo bronić ię. Je- 
śliby wojska japońskie wycofały się, 
Chińczycy zajmą koncesję międzyna- 

  

  

rodową. Japonja niesłusznie oskarżo- 
na 0 to, że nie poddaje się pokejowym 
metodom załażwienia kontlikiu., ucze- 
stniczy w nich bez zastrzeżeń, ale me- 
tody te, jej niem, nie wykluczają 
„tymczasowych zarządzeń obronnych'. 
Deklaracja oświadcza dałej, że rząd 
japoński nie uważa, ani nie może u- 
ważać Chin za „państwo zerganizo- 
wane w sensie pakiu Ligi. Chiny by- 
ły dotąd traktowane tak, jakgdyby 
słowe „Chiny* oznaczało naród zor- 
ganizowany, ale żadna fikcja nie me- 
że trwać wiecznie, szczególnie gdy sta- 
je sie niebezpieczna. 

W tych anormalnych warunkach 
nie można stosować de Chin pakta 

Narodów. 

    

   

  

   

   

Sowiety niepokeją się © Dzieki Wschód. 
MOSKWA. 24.11. (Pat) — Prasa 

moskiewska powtarza doniesienie je- 
dnego z dzienników, iż rząd sowiecki 
zwiększa swe siły wojskowe na Dale- 
kim Wschodzie, ażeby stłumić ruch 
białogwardyjski, który rozszerzył się 
nadzwyczajnie z chwilą utworzenia 
nowego rządu mandżurskiego. 

Ogłoszenie tego rodzaju wiado- 
mości bez żadnego absołutnie komen- 
łarza wskazuje na to, że Sowiety rze- 
czywiście przeprowadzają na Dale 
Wschodzie koncentrację swych sił i 
że nie wykluczona jest z ich strony 
akcja w tym kierunku. ` 

      

Rząd Tardieu otrzymał votum zaufania. 
Premjer wyjechał do Genewy. 

PARYŻ, 24. 2. (Pat), Odpowiadające 
w Izbie Deputowanych na wywody 
interpelantów Tardieu podkreślił na 
wstępie konieczneść uchwałenia bud- 
žeiu w odpowiednim czasie, poczem 
wyjaśniał, dlaczego utworzył mini- 
sterstwo obrony narodowej. W spra- 
wie wielkieh zagadnień międzynaro- 
dowych premier oświadczył, że dok- 
tryna Herriota, do której przed 6-ciu 
tygodniami przyłączyła się Izba, jest 
nadał doktryną obecnego rządu. Co 
się tyczy propozycji francuskiej, przed 
stawionej w Genćwie, premjer Tar- 
dieu podkreślił, że jedynie Francja 

oświadezyła kategoryeznie, iż jest 
zdecydowana zgodzić się na ograni- 
czenie zbrojeń i zmniejszenie wydat- 
ków na zbrojenia. O ile projekt fraa- 
cuski — zauważa on dalej — napotka 
na pewne trudności, to dzieje się 
tylko dlatego, że jest zbyt realny i 
praktyezny. 

Izba Deputowanych przyjęła 308 
głosami przeciw 262 wniosek e vo- 
tum zaufania dla rządu. O godzinie 
11.45 Tardiea wyjechał do Genewy. 

GENEWA, 24. 2. (Pat). Premjer 
franeuski Tardieu przybył tu dziś ra- 
no o godzinie 8, 

Ewakuacja. 

SZANGHAJ, 24, 2. (Pat). Ewaku- 

acja japońskiej ludności cywilnej z 

Szanghaju, liczącej jeszcze ponad 16 

tysięcy osób, trwa w dałszym ciągu 

W dniu dzisiejszym 1006 osók zabra- 

no na pokład statku, idącego do Ja- 
ponji. 

Republika. 

TOKIO, 24, 2. (Pat). Rada wyko- 
naweza nowego niezależnego państwa 
mandžurskiego w cheeności byłego ce 
sirza Chin Pa-Yi postanowiła, że no- 
we państwo będzie republiką. 

Śmierć generała. 
NANKIN, 24. 2. (Pat). — Według inierma 

cyj otrzymanych przez Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych z Ch nu. słynny generał 
chiński Ma-Szao-Szan, który w ił się ob- 
raną przej. przez rzekę Nouni, forsowa- 
ną przeze Japończyków, został zakity. Wfa- 
domość ta nie została dotychczas potwierdzo 
na z innych Źródeł. 

    
    

  

   
    

Ostrzeżenie. 

SZANGHAJ, 24, 2. (Pat), — Mer Szang- 
haja wystosował do członków korpusu kon- 
sularuego Gstrzeżenie, zapowiadające możli- 
wość naruszenia przez Chi ów dotych- 
zasowych przywi i 

rodowej. — Mer Szanghaju o 
+0 ile władze koncesji nie będą mogły prze- 
szkodzić Japończykom w į 
koneesją jako pedstawą operacyjną, nie moż 
na będzie czynić odpowiedzialnym rządu 
chińskiege za konsekwencje, jakie z tego 
faktu mogą wyniknąć, 

   

        
   

  

     

  

Dziennikarze w Szanghaju. 

SZANGHAJ, 24. 2. (Pat). Japończy- 
cy cofnęli zezwolenie, udzielone dzien 
nikarzom na zwiedzanie linji japoń- 
skiej. Dowódca wosjk chińskich za- 
prosił korespondentów zagranicznych 
ażeby w dniu dzisiejszym przybyli do 
iego na Śniadanie 

   

    

  

Śnieżyce na linjach 
kolejowych. 

(Tel. od wł. koresp. z Warszawy). 
Wskutek zasp śnieżnych, przerwa- 

ny został aż do odwołania, ruch kole- 
jowy na kilku odcinkach, w dyrek- 
cjach poznańskiej, lwowskiej i stani- 
sławowskiej, 

Zemsta hitlerowców. 

BERLIN, 24. 2. (Pat). — Ubiegłej nocy 
w Oppenheim dokonano zamachu bombowe- 
go na willę posła do sejmu kaskiego socjal- 
demokraty Stepnana. Ładunek dynamitu w 
blaszanej puszeze pedłożono pod dem i pod 
paleno przy pomocy lontu. Wybuch wyrzą- 
dził wielkie szkody, niszczące ezęść murów, 

okna i urządzenia wewnętrzne. Sprawą wy- 
śledzenia zamachowców zajęła się polieja. 

„Berlinee Ztg. am Mittag* przypomina 
przy tej sposobności ostatnie rewelacje posła 
Stephana w sejmie heskim w sprawie zastę- 
pcy dowódcy hitlerowskich oddziałów sztur 
mowych w Moguneji Feldmana. Z oświadcze 
nia Stephana okazało się, że Feldman był 
ezłonkiem Legji Cudzoziemskiej i w latach 
1922—30 znajdował się w słażbie francuskiej 
1 za zbrodnię zdrady głównej skazany został 
na 5 lat twierdzy. 

Ppoł Administracja czynna ed godz. 9 
Kento czekowe P. K. O. Nr. 80.750, Drukarnia — ul. Ś- 

Cena 20 sraszy, 

—3 ppoł. Rękopisów Redakcja nie zwraca, 
to Jańska 1, Telefon 3-40. 
kronika redskc., komunikaty—70 gr. za mm. jednoszp., ogłoszenia 
Dla poszukującychepracy 50% zniżki. Za numer dowodowy 20 gre 

  

Bp. d'Herbiun= umacna 
swoje rusof:istwo, 

Nowe zarządzenia w sprawie Unji. 
Agencja telegraficzna „Express“ poda- 

je poniższą bardzo ciekawą depeszę z 
Rzymu o nowych posunięciach w spra- 
wie obrządku wschodniego. Potwierdzają 
one nasze niejednokrotnie na tych ła- 
mach wypowiadane przekonanie o proro- 
syjskich sympatjach ś tendencjach kiero 
wnika akcji unijnej, bisk. d'Herbigny. 
Zmiana nazwy komisji „Pro Russia“ jest 
tylko zmianą szyldu. Wewnątrz wszystko 
zostaje po dawnemu, a nawet staje się 
coraz wyraźniej odpowiadającem skaso- 
wanej nazwie. (Przyp.. red.). 

  

Ostatnie posunięcia komisji „Pro- 
Russia. dotyczące kierunku akcji u- 
nijnej na kresach wschodnich w Poi- 
sce, wywołały znaczne poruszenie w 
miejscowej kolonji ukraińskiej. Szcze- 
gółne wrażenie wywołało wydelego- 
wanie do Polski profesora Petrani, 
który ma zająć kierownicze stanowi- 
sko w seminarjam duchownem 0b- 
rządku wschodniego w Pińsku i któ- 
remu udzielono następujących  in- 
strukcyj. Punktem wyjścia dla ak- 
€ji unijnej na kresach wschodnich po- 
winna być teza, że ludność tych kre- 
sów pomimo odmian djatektycznych 
jest rosyjską, natomiast nie powinny 
być uwzględniane postulaty ukraiń- 
skie i białoruskie. Biskup Czarnecki 
który przebywał dotychczas w Pols- 
ce w charakterze wizytatora Stolicy 
Apostolskiej, ma być mianowany bi- 
skupem dla Rosjan w Polsce i powi- 
nien wyrzec się w swej pracy misyj- 
nej charakteru ukraińskiego, używa- 
jąc w nabożeństwach i kazaniach ję- 
zyka słowiańskiego i rosyjskiego. 

Przewodniczącemu komisji „Pro- 
Russia”, która ostatnio zmieniła naz- 
wę na komisję „Pro Negotitis Extra- 
ordinaris“, msgr. d'Herbigny, udało 
się przekonać kierownicze czynniki 
watykańskie w tem, że księża naro- 
dowości polskiej, białoruskiej lub u- 
kraińskiej nie nadają się do prowa- 
dzenia akcji unijnej ze względu na 
swój szowinizm. Natomiast wydele- 
gowani będą do Polski misjonarze 
narodowości francuskiej, holender- 
skiej i niemieckiej, którzy obejmą pia 
cówki misyjne na kresach wschodnich 

Pogłoska © zasadniczych zmia- 
nach w akcji unijnej w Polsce wywo- 
łała wielkie wrażenie w kołach zain- 
teresowanych. 

Kronika telegraficzne, 
— Zmasł w Krakowie dr. Józef Brzeziń- ski, prof. prawa kościelnego Uniwersytetu Jagiellońskiego i członek Akademii Umye- jętności. : 
— Banda przemytników na Górnym Ś sku poprzebierana w białe płaszeze w 

15 ludzi natknęła się 
jeden z nich zos 

— Stolicą newego p 
go ma być 
stacja węzła 

>. Ucieczka z Rosji. Na posterunek po- graniczny rumuński Olanesti dostała się gru- 
pa złożona z 20 osób, kiórym uualo się zbice z Rosji U inierzy prawie wszyscy byti ranni. Uciekając przed nędz na granicy zosiałi dostrzeżeni przez rosyjskie posterun 
ki, które za ich ostrz ć, skułkiem czego 46 o zostało zał „a tylko 20 u- 
dało się pr brzeg Dniestru. 

ch osobników 
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КОН ЛЕ В 

WIADOMOŚCI AKADEMICKIE. 
Pod sąd i do Monachjum? 

Od pewnego czasu nowy ruch 
ideowy młodego pokolenia młodzieży 
państwowej. który zaczął się jesienią 
ub. r. jest celem: zdecydowanych i pla 
nowych ataków ze strony red. Cata i 
jak określił złośliwie „Dziennik Wi- 
łeński*, jego szefa sztabu generalne- 

go prof. Studnickiego. 

Dziwne przymierze. Charaktery 
styczne jest, że argumenty i linja na- 
padu pokrywa się zupełnie z linją na- 
padu endecką. Dlaczego tak się stało? 
Czy te pozornie przeciwne kierunki 
łączą się przeciw nam w imię zagrożo 
nej państwowości polskiej, w celu do 
konania Cudu nad Wisłą? Nie, tym 
razem chodzi o zwykły interes droh- 
nej grupy posiadających, którego wy- 
kładnikiem są zarówno konserwatyś- 

ci, jaK i enidecy. 

Dwa argumenty. Wszystkie argu- 
menty idą w kierunku podwójnym: 
1) uznać nas za komunistów, a przez 
to przerzucić odium, związane z bol- 
szewizmem na nasz ruch, zlikwido- 
wać go, odciąć od dopływu zwolenni- 
ków i 2) przedstawić nas, jako niedo- 
uczonych ekonomistów, którzy przez 
niezrozumienie zjawisk życia gospo- 
darczego weszli na błędną drogę ide- 
ową." 

Czerwona nitka. Czerwoną nitką 
przewija się przez szpalty wszystkich 
artykułów myśl: wysłać do Monach- 
jum, do Paryża, pozbyć się z Wilna, 
zatamować u źródeł niebezpieczny dla 

ziemiaństwa kierunek. 
Zapędy. P. red. Cat, rozdając na 

prawo i na lewo ciosy, omalże nie u- 

znał za źródło nowego ruchu ideowe- 

go prof. Zawadzkiego. W. najlepszym 

razie jest on, jego zdaniem, uczonym 

abstrakcyjnym, nie interesującym się 

polityką ekonomiczną. Dość oryginał 

nie wygląda ten zarzut pod adresem 

obecnego aktualnego polityka ekono- 

micznego, wice- „ministra skarbu. Pro- 

fesor Świaniewicz jest indywidualno- 

ścią wybitną, bynajmniej nie komuni 

stą, lecz specjalistą od Sowietów, Le- 

nina i t. d. Czy p. Cat nie uważa przy 

padkiem, że prof. Świaniewicz rów- 

nież nie opanował znajomości stosun- 

ków gospodarczych Rosji Sowieckiej, 

nie mógł odnieść się krytycznie do li- 

teratury sowieckiej? Możeby tak po- 

czytał „Myśl w obcęgach*. A czy pro- 

fesora Zawadzkiego nie warto było- 

by wysłać gdzieś na dokształcenie do 

dobrej szkoły ekonomicznej, do Wag 

nera w Monachjum. Jeżeli tak dalej 

pójdzie, p. Cat powysyła do miast 

europejskich wszystkich polskich po- 

lityków czynnych i wszystkich uczo- 

nych abstrakcyjnych. Może wtedy do: 

piero posiadacze będą się czuli bez- 

piecznie. 

W czyim interesie. Szczegółowa, 
merytotyczną dyskusję, pozostawia- 

my zaczepionemu autorowi artyku- 
łów, kol. Dembińskiemu. Na razie 
stwierdzamy jedno: Potrzeba nowego 

ruchu ideowego w Polsce nie ulega 
wątpliwości. Z bagienka obecnych 

organizacyjek ideowych musi być ja- 
kieś wyjście. Otóż widzimy oryginal- 
ny obraz: tworzy się nowy ruch, któ- 
rego przedstawiciele twierdzą uparcie, 
że nie są i nie chcą być komunistami. 
Istnieją ludzie, którzy gwałtownie ma 
lują ich na czerwono, zmuszają być 
komunistami. Jak można nazwać ta- 
ką robotę? P. Cat posuwa się do tego, 
że stara się wykazać, iż niektóre po- 
stułaty nasze realizują się w „Sowie- 
tach. To może być tylko motywowa 
ne chęcią wepchnięcia do komunizmu 
wszystkich naszych zwolenników. W 
interesie pewnych grup społecznych 
leży to, żeby nic nie było między ka- 

  

pitalizmem a komunizmem. Dlatego, 
że wtedy każdy przeciwnik komuniz- 
mu z natury rzeczy musi stanąć na 
stanowisku — obrony ustoru kapitali 
stycznego. Oczyścić pole między ka- 
vitalizmem a komunizmem — to głó- 
wny motyw gorliwości p. Cata. 

Punkt wyjścia. My, młode poko- 
lenie nie mamy uczuciowego stosun-- 
ku ani do ustroju kapitalistycznego, 
ani do komunistycznego. Z żadnym z 
tych ustrojów nie wiąże nas jeszcze 
interes osobisty. Dlatego nie będziemy 
wyszukiwali z pasją argumentów na 
obronę któregoś z dwóch przeciwleg- 
łych stanowisk. Widzimy, że kapita- 
lizm trzeszczy, a komunizm miażdży, 
i mamy odwagę odrzucenia a priori 
obu kierunków. Może być, że zaryso- 
wując nasz program, popełniamy wie 
le błędów ekonomicznych, ale jest on 
niczem więcej, jak tylko symbolem 
dążenia do wyzwolenia się z maraz- 
mu ideowego obecnego życia. Wola 
tworzenia trzeciej strony barykady to 
już dużo. 

Dlaczego tego rodzaju pozycję u: 
tożsamia się koniecznie z walką z cy 
wilizacją europejską? Przecież kul- 
tura zachodnia to chyba trochę wię- 
cej, niż zysk przedsiębiorcy: i przeja- 
wy z nim związane. O ile bolszewizm 
przez swój wschodni charakter, mógł 
dążyć do zagłady całej cywilizacji za 
chodniej, to już podobny ruch w Niem 
czech przybrałby zupełnie inne for- 
my. Czy przekształcenie zawsze jest 
równoznaczne z zagładą? 

Wino i krew. Malując świat za- 
chodni w różowych barwach p. Cat 
każe nam łykać ślinkę na myśl o sy- 
tym bezrobotnym angielskim, zapija- 
jącym obiad czerwonem winem. Mo- 
żeby tak wytoczyć beczułkę tego wina 
dla polskich robotników i bezrobot- 
nych? Ten sam numer „Słowa przy- 
nosi ałarmujące wiadomości, że w Za 
głębiu leje się krew. Czyżby to tylko 
musowało w żołądkach sytych robot- 
ników czerwone wino? 

Sklepik filjalny. W tem cała rzecz. 
P. Cat każe nam się przyglądać syle- 
mu bezrobotnemu angielskiemu i cie- 
szyć się z tego. Ale czy to właśnie nie 
„polski świat pracy za światem innych 
krajów eksploatowanych pracuje na 
„czerwone wino bezrobotnego w An- 
glji? Jesteśmy filją międzynarodowe- 
go kapitału, nędznym kraikiem, eks- 
ploatowanym przez ludy wysokiej 
cywilizacji zachodniej. 

Mitteleuropa. Koneepcje politycz: 
ne prof. Studnickiego prowadzą nas 
jeszcze dalej. Uznanie filjalnego sta- 
nowiska naszego życia gospodarczego 
popycha go na drogę koncepcji rów- 
nież politycznej filji. Polska ma za- 
jąć miejsce drugich skrzypiec w syste- 
mrie niemieckiej „Mitteleuropy”. Nie 
poruszalibyśmy tego momentu, gdyby 

" nie fakt, že jest on związany z całym 
lojalizmem gospodarczym w stosunku 
do zachodu. 

Państwo, czy kapitał. Kurczowe 
trzymanie się ogonka międzynarodo- 
wego kapitału, nie leży, naszem zda- 
niem, w interesie państwowości pols- 
kiej. Interes państwowości polskiej 
nie leży w interesie grupy polskich 

. kapitalistów. Wskazujemy na b. głę- 
boko przeżyte i przemyślane poglądy 
Stanisława Brzozowskiego. Tylko zje- 
dnoczenie polskiej myśli państwowej 
z polskim światem pracy może nas 
istotnie podnieść z błotka kulturalne- 
go, w którem grzęźniemy. Polska, ja- 
ko nędzna kopja świata zachodniego, 
jako odwieczna papuga narodów -— 
to jest wstrętne. Nie chcemy również 

Obóz zimowy harcerzy. 
Horodziłówka! Na najdokładniej- 

szych nawet mapach maleńkie kółecz- 
ko, jak tyle, tyle innych. Aniby się 
o niej nie wspomniało, gdyby nie fakt, 
że oto ten cichy, o 4 klm. od Nowo- 
gródka położony majątek, ongi Kier- 
snowskieh rezydencja, w pierwszych 
dniach lutego r. b. zaroił się od naj- 

radośniejszych skrzatów, co to zielo- 
nemi koszulami świat plamią, a do- 
bremu Bogowi wesołość ukradli. Zdu- 
miały się bardzo stare Ściany dworu, 
który tyle spraw przedziwnych wi- 
dział, gdy na śnieg biały i puszysty, 
przed ganek po raz pierwszy wyjecha 
ła na nartach sama najistotniejsza ra- 
dość młodości, by pofrunąć na pierw- 
szy trening narciarski pod wytraw- 

nym kierunkiem instruktora p. Kore- 
wy. 

Obóz zimowy! Te dwa wyrazy 
zamykają w sobie cały przedziwny 
Świat pełen niecodziennych wrażeń i 
silnych przeżyć, tak głębokich, że ze 
staną w pemięci na długi okres czasu. 
Dzień spędzony w takim obozie, to 
nawet dla ludzi starszych, krytycznie 
na wszystko patrzących, ze szkiełkiem 
w oku podchodzących do wszystkich 
zagadnień i przejawów życia, — to 
niezmiernie ciekawe pole do obserwa 
cji, jak rozwija się młode pokolenie, 
jak wyrasta z niczego prawie, — ot 
ze zwykłych, codziennych, obozowych 

  

Ale ad rem. Ofo z inicjatywy dru- 
żynowego 3-ciej drużyny rzemieślni- 
czej im. Marszałka Piłsudskiego w 
Nowogródku, przy b. dużem poparciu 
prezesa Koła Przyjaciół Harcerstwa 
p. wice-wojewody Godlewskiego i na- 
czelnika p. Mioduszewskiego, powstał 
ten obóz zimowy, jedyny na terenie 
ziem wschodnich w ciągu zimy b. r. 
Iležto było przygotowań i radości, 
zmartwień i rozczarowań! Bo nikt nie 
myślał w styczniu, że Śnieg będzie tak 
obfity, bo styczeń zawiódł nadzieje 
narciarzy, a po lutym niczego dobre- 
go się nie spodziewali. Harcerze spo- 
glądali na niebo smutnie, bo zamiast 
śniegu odwilż a nawet deszcze spłu- 
kiwały ziemię. Mimo to harcerze rąk 
nie opuszczali, a że ten wesoły naród, 
jak coś robi, to wspólnie i solidarnie. 
więc też solidnie i solidarnie zabrali 

się do wyrobu nart własnym przemys- 
łem. W tej bowiem rzemieślniczej 

drużynie są cieśle i stolarze, którzy 
zapoznali z tajnikami wyrobu nart 
swych drużynowych kolegów. W pra 
cowni od rana do wieczora przerywał 
ciszę radosny łoskot pracy, dopasowy 
wania, heblowania i innej stolarskiej 
robocizny. A gdy już prawie wszyst- 
ko było ukończone, widocznie dobry 
Bóg zadowolony z tej ochoczej pracy 
zielonej gromady, uśmiechnął się i 

kazał śniegowi spaść w obfitości. 

kopjować wschodu. Może przez natu- 
ralne dążenie do kontrastu od obec- 
ności, odcięliśmy się za silnie od ka- 
pitalizmu, zapominając jednocześnie 
© konieczności odcięcia się od komu- 
nizmu. Ale już samo przywiązanie do 
tradycyj niepodległościowych i przy- 
jęcie państwa polskiego za podstawę 
— powinno świadczyć o naszej dobrej 
wierze. 

Nie związani z interesami klasowe- 
mi, chcemy dać państwu polskiemu 
moc, której nie zapewni mu trzyma- 
nie się fartuszka berlińskich banków, 
moc wewnąfrz skonsolidowanego i 
świadomego swoich zadań. polskiego 
świata pracy. 

Nasz patrjotyzm sięga troszeczkę 
_dalej, niż patrjotyzm tych łudzi, któ- 
rzy uważają, że Polska i prawo nie- 
ograniczonej własności prywatnej al- 
bo moralność, oparta na zysku, to je- 
dno. 

K stja religii, Sprawa motywacji 
religijnej i filozoficznej, budzi niepo- 
rozumienia. 'W jednym artykule p. 
red. Mackiewicz powołuje się na swo- 
je katoliekie stanowisko, w następ- 
nym. stara się wykazać, że w Sowie- 

tach jest również religja, tylko. reli- 
gja Lenina i Marksa. Sądzimy, że nie 
jest to jednak sprawa dla ludzi wie- 
rzących obojętna, czy każą im wie: 
rzyć w Marksa'i Lenina, ezy też wol- 
no im wyznawać czynny katolicyzm. 
To są chyba dość znaczne .różnice. 
Przyznanie wolności motywacji. reli- 
gijnej czy filozoficznej, a przymus 
talmudycznej wiary w Marksa — te- 
go chyba żaden katolik, ani nawet 
areligijny. wolnomyśliciel. nie nazwie 

wąską miedzą. 
St. Jędrychowski. . 

Metody warszawskie. 
Mamy wiadomości o wyborach w war- 

szawskich uczejniach. Na uniwersytecie da- 

  

szło do krwawych awantur „Dziennik Wi-. 

leński* posunął się aż do insynuacji pod 
adresem ,Legjonu Młodych*. Swoją drogą 
logika dosyć dziwna. Członków  „Legjonu 
Młodych* pobito, a więc ich należy uznać 
za bojówkę. Mek: ński csób zapatry- 
wania się na pojęcie „bojó: Su К 

Wybory w Warszawie robią się zreszta 
w spósób znany. Bojówki mają wszystkie 
stronnictwa. Terenowe opanowanie sali i 
wszystkich wejść deeyduje o wyniku wy- 
borów. Nie dopuszcza się nikogo innego 
do wnętrza. Młodzież. Wszechpolska opano“ 
wała wejścia, młod wszechpolska urzą: 
dziła wybory. Oczywiście, że tego rodzaju 
metody prowadzą w prostej linji do bójek. 

, Przyzwyczailiśmy się już do bezczelno- 
ką przerzuca się odpowiedzialność 

za elkie zajścia na drugą stronę. Mamy 
już w tym względzie duże doświadczenie. 
Trzeba tylko przyznać, że cynizm, okazany 
przez warszawską mło: ż narodową, przy 
wyborach, przechodzi już wszelkie granice. 
Ponadto tam uznano oficjalnie, że. młodzież 
„narodowa“ nie ma nic wspólnego z nad 
ciami i przemaszerowano nad tem do po- 
rządku dziennego. Może byłoby raczej wska- 
zane, żeby większość „narodowa* uchwaliła, 
że nadużycia wogóle nie zaszły. Byłoby to 
również „zgodne ze stanem faktycznym, a 
przynajmniej zamknęłoby raz na zawsze u. 
sta wszystkim „oszczercom*. I potem mo- 
żnaby znów wybierać zarząd, który będzie 
kradł i w dalszym ciągu uchwa]ać na ze- 
braniach walńych, że nadużycia nie miały 
miejsca. 

Likwidacja Komitetu Flety 
Narodowej 

WARSZAWA, 24. 2. (Pat). — Na środo- 
wem. posiedzeniu sejmowej 
po referacie pos. Tomaszkiewicza uchwalono 
projekt ustawy o likwidacji Kom. Floły Nar. 
Art. 2 wspomnianego projektu głosi, że dal- 
sze gromadzenie funduszów na budowę poł- 
skiej floty oraz koordynacja działalności po- 
szczególnych instytucyj i osób, współdziała- 
jących w zbieraniu funduszów na ien cel, 

będą przez Radę Ministrów powierzone sto- 
warzyszeniu, którego statut, niezależnie od 
uprawnień władz administracji ogólnej z ty- 
tułu przepisów o nadzorze nad stowarzysze- 
niami, będzie zalwierdzała Rada Ministrów. 
Do artykułu tego komisja przyjęła poprawkę 

7 ymienione stowarzyszenie przejmie ró- 
ież prawa i zobowiązania Kom. Floty Nar, 

   

   

   

              

   

    

       

ziemi, ani nagich drzew machających 
czarnemi, w niebo wzniesionemi ko- 
narami. Wszystko objęła dostojna 
biel śniegu. Aż się oczy radowały w 

roześmianych twarzach harcerzy, aż 
nogi w miejscu ustać nie mogły, bo 
paliła podeszwy chęć biegu na pło- 
zach nart, któte z takim trudem wła - 
snemi rękoma wyciosali. a które —- 
jak się potem okazało — doskonale 
wytrzymały najgorsze zasadzki w te- 
renie. 

Niedawno miałem możność 
spędzić w tym harcerskim obozie 
dzień cały. Ciężka droga na wąskich 
sankach, kolebiących się tam i sam 
po zawianych drożynach — gdzie we 
druje luty mróz, pod ręką z martwą 
ciszą i głodny wilk bokami lasów cha 
dza — okupiona została przez tak 
silne emocje i przeżycia, że napraw- 
dę nie można żałować. 

  

Więc rano pobudka. W perłowym 
mroku budzącego się dnia zrywają 
się z łóżek harcerze. Cicha sypialnia 
napełnia się młodym, wyspanym śmie 
chem i gwarem. Na śpiochów są wy- 
próbowane i niezawodne metody, z 
których najskuteczniejszym jest gro- 
źba raportu karnego. Ta z najopor- 
niejszych leniuchów robi odrazu trze- 
źwych i sprężystych chłopców. Po za- 
słaniu łóżek następuje obrzęd bardzo 
w horodziłowskim obozie mile widzia 

ny: mycie się w Śniegu. Poco woda? 
Zahartowane chłopaki przy 15-tostop- 

niowym mrozie do połowy rozebrani 

komisji morskiej - 

Węl L E N.S KO 

: Prace Sejmu. 
Uchwalenie szeregu ustaw. 

WARSZAWA, 24. 2. (Pat), — 68-ie ple- 
narne posiedzenie $ejmu. Posiedzenie 6two- 
rzył marszałek Świtalski o godz. 16 min. 15. 

Po załatwieniu formalneści wstępnych 
marsz. Świtalski poprosił wiee-marszałka Ca- 
ra o objęcie przewodnietwa, — Przystępując 
do wniosku o votum nieufności dła marszał- 
ka Świtalskiego, jako pierwszego punktu po- 
rządku dziennego, wieenrarszałek Car przy- 
pomniał, że na podstawie regulaminu nad 
wnioskiem o votum nieufności dla członka 
prezydjum głosuje się bez dyskusji. Wniosek 
w głosowaniu odrzucono. Głosowały za nim 
stronnictwa opozycyjne. Na ławach klubu 
BB. rozległy się okrzyki: „Niech żyje mar- 
szałek Świtalski”. 

Marszałek Świtalski ponownie objął orze- 
cznictwo, poczem przystąpiono do ustawy 
o przewozie pojazdami mechanicznem 
ferent pos. Kosydarski z BB. podkr 
ruch autobusow był dotąd regulowany 
przez: rozporządzenia władz - administracyj- 
nych. Wfłniesiony projekt reguluje go obecnie 
ustawowo. 

Projekt ustawy przyjęto w 2 i 3 czytaniu. 
Zkolei pos. Ulrich imieniem komisji skar 

bowej przedstawił sprawozdanie o rządowym 
projekcie ustawy, nowelizującej  rozporzą- 

dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 1927 
r. o monopolu spirytusowym. Chodzi tu o 

syższenie podatku od drożdży o 50 gr. 
żka.ta — zdaniem referenta — nie bę. 

dzie miała wpływu na życie gospodarcze. 
Ustawa ze względów traktatowych zrównywa 

   

  

   

opodatkowanie drożdży importowanych z 
opodatkowaniem, obciążającem produkcję 
krajową. 

Zrównanie to nie może nastręczać obawy 

wzmożenia importu, gdyż na przeszkodzie 
stoją eła wwozowe, a wogóle wwóz drożdży 
do Polski jest w tej chwili zakazany. 

Po dyskusji w głosowaniu ustawę przyję- 
to w 2 i 3 czytaniu. 

Przystąpiono zkólei do sprawozdania ko- 
misji budżetowej o rządowym projekcie us- 
tawy o dodatkowym kredycie na okres bud- 
żetowy od 1 kwietnia 1931 r. do 31 marca 
1932 r. na dopłaty skarbu państwa do fun- 
duszu bezrobocia. Sprawozdawca poseł GOE- 
TEL stwierdził, że łącznie z obecną nadwyż- 

ką na podstawie dodatkowych kredytów po- 
moc dla bezrobotnych zamyka się kwotą 
105.552.400 zł: W dyskusji pos. SZCZERKOW 
SKI (PPS) zarzucał sferom kapitalistycznym 
że ich udział w filantropijnej akcji pomocy 
dla bezrobotnych jest stosunkowo mały. 

Projekt ustawy przyjęto w 2 i 3 czytaniu. 

Zkolei przystąpiono do sprawozdania ko- 
misji skarbowej o rządowym projekcie usta 
wy o przejęciu egzekucji administracyjnej 
przez władze skarbow oraz o postępowaniu 
egzekucyjnem władz skarbowych. — Ustawę 

przyjęto, — Następnie pos. Ulrich referował 
rządowy projekt ustawy o zaległościach po- 
datkowym. Nad projektem wywiązała się 
dyskusja, ha zakończenie której, przed pół- 

  

  

   
   

nocą zebrał głos wiceminister ZAWADZKI. 

Strajk w Zagłębiu trwa. 
Próby demonstracyj komunistycznych. 

SOSNOWIEC. 24.11. (Pat.) — Sy: 
tuacja strajkówa we środę rano nie 
uległa zmianie. ' Strajkują wszystkie 
kopalnie z wyjątkiem niezrzeszonych. 

    

Ogólna liczba strajkujących wynosi 
10776. Na obserwacji- pracuje łącznie 
z robotnikami .na kopalniach niezrze- 
szonych 1617, osób. 

Pogrzeb ofiar krwawych zajść. 
SOSNOWIEC, 24. 2. (Pat). — W 

"dniu 24 b. m. w godzinach popołudnio 
„wych odbyły się w Będzinie:i Czeladzi: 
pogrzeby. zabitych w: czasie zajść de- 
monstrantów. Pogrzeby te odbyły się 

w zupełiiym spokoju. Do żadnych i in- 
cydentów nie doszło. Tak w jednyni, 
jak i drugim pogrzebie. wzięło, udział 
'po 1500 osób. 

Straszne skutki nieporozumień między 
narzeczonymi. | 

ŻÓŁKIEW, 24. 2. (Pat). — Dworzec ko- 
lejowy tutejszy był widownią krwawego wy- 

; padku. Uczenica pierwszego kursu. seminar- 
jum nauczycielskiego 15-letnia Jadwiga Czar 
neeka po przejechaniu kiłkuset metrów rzu- 
ciła się. ze stopni wagonu pod koła pędzące: 

go pociągu. Gdy wydobyto ją z pod kół mia- 
ła zmiażdżoną rękę i negę. W szpitala doko- 

nano amputacji, Powodem tragicznego kroku 
były nieporozumienia z ln zał ucz- 
niem 8 klasy aaa у 

Bezrobotni w Angiji demonstrują 
LONDYN, 24. 2. (Pat). — Wczoraj w 

wielu miastach angielskich przyszło 40 о- 
strych starć między policją a bezrobotnymi. 
W Bristolu demonstrowało 10 tys. bezrobot- 

„mych, W Liyerpoolu z policją starło się oko- 
ło 10006 bezrobotnych. W Londynie o Fe: т 
6 wiecz. bezrobotni w liczbie około 2 tys. 
zebrali się przed parłamentem, który był 

otoczony kordonami policji. Policja rozpę- 
dziła tłum. Aresztowano 3 przywódców. 
Część bezrobotnych zdołała przedrzeć się 
przez kordon policji i od tyłu przedostała się 
do gmachu parlamentu, Przywódcy  stron- 
nietw przyjęli deputację bezrobotnych: w li- 
czbie 8 osób.. 

Burzliwe obrady Reichstagu. 
BERLIN, 24. 2. (Pat). — Na wstę- 

pie środowego posiedzenia Reichstagu 
minister Reichswehry Groener  imie- 
niem rządu Rzeszy wystąpił ostro prze 
ciwko wczorajszej obrazie prezydenta 
Hindenburga przez posła hitlerowskie- 
go Goebbelsa. Groener odmówił Goeb- 
belsówi, który nie był na froncie, pra 
wa wy stępienia przeciwko Hindenbuūr- 
gowi, oświadczając, że słowa mówcy 
narodowo - Socjalistycznego obraziły 

      

   
  

nietyłko prezydenta Rzeszy, ale cały 
"naród niemiecki. 

W czasie przemówienia ministra 
Groenera z ław riarodowych  socjali- 
stów padały różne okrzyki. Jeden z po 
słów hitlerowskich nazwał  Groeners 
„typowym pasere*. Imieniem frakcji 
harodowo-socjalistycznej pos. Frick 
prostestował przeciwko interpretacji 
wczorajszego oświadczenia Goebbeisa, 
utrzymując, że fałszuje ona właściwy 
sens przemówienia. Następnie zabrał 
głos poseł socjał-demokratyczny Breit 
cheid, który polemizował z narodowy- 
mi socjalistami. Podczas tego przemó- 
wienia narodowi socjaliści opuścili sa- 
łę obrad. W sprawie reparacyj pos. 
Breitscheid oświadczył, że socjal-de- 
mokracja stoi na stanowisku że Rze- 

  

        

- sza nie może już płacić reparacyj, po- 
nieważ stanowią one razem 7 długami 

rzeczą wprost niemożliwą. Wiadomo 
—- kwestja przyzwyczajenia! 

Po doprowadzeniu tualet do porzą 
dku następuje bardzo ważny moment 
podniesienie sztandaru. Stoi przed do 

mem mieszkalnym wysoki maszt. U 

podnóża zwinięty sztandar, który za 
chwilę na szczycie maszłu zawiśnie, 

dając znać, że pracowity dzień har- 
cerskiego obozu już rozpoczęty. Na 
dany znak wypadają zastępcy „Cza- 
jek” i „Lwów* i ustawiają się w ko- 
ło. Wnet i druhny żeńskiego obozu zi 
mowcego, zorganizowanego przez 2-gą 
żeńską rzemieślniczą drużynę im. O- 

rzeszkowej, pod  przewodnietwem 
swej drużynowej p. Janiny Kawalco- 
wej, slają również przed sztandarem. 

Jedna i druga komenda i w nieba 
rozsłonecznionego dnia zimowego, po 
śniegach dalekich łasów płyną tony 
pieśni porannej „Kiedy ranne ws ają 
zorze , Zaledwie: ostatnie echa pieśni 
ucichną, w górę się wznosi na mas7- 
cie sztandar, przyczem pada komenda 
„Cześć szłandarowi*. Ręce wznoszą 
się w kierunku masztu i trwa ta pod- 
niosła chwila aż do momentu, gdy na 

szczycie załopoce biało-czerwony pro 
рогхес. 

Ale juž gimnastyka poranna i šnia 
danie. Apetyty szalone, ale i racje žv 
wnościowe dostosowane do tego. 7 
przerażeniem: dowiaduję się. że w 0- 
bozie pięć razy dziennie jeść dają. 
Ghłopcy z podziwu godnym apetytem 
wcinają ogromne pajdy chleba z ma- 
słem zapijając herbatą i rzucając 

PREZES" MEMO     

międzynarodowemi niebywały ciężar 
dla międzynarodowego życia gospodar 
czego. Breitscheid połemizował dalej 
z min, Groenerem, oświadczająe mię- 
dzy innemi, że w-obecnej chwili nale; 
ży skoncentrować wszy: stkie siły prze- : 
„ciw temu punktowi, z. którego gróżi 
największe: niebezpieczeństwo, to žm. 
przeciw narodowym socjałistom. : 

Poseł « niemiecko-narodowy  Frey- 
"tag-Loringhofen, krytykował politykę 
zagraniezną Brueninga, a w  szczegól- 

_ ności niepowodzenie projektu unji cel 
nej, której celem —: jak podkreślił mó- 
wca — było więcej, niż połączenie 
Niemiec z Austrją, bo uzyskanie wol- 
nej ręki na Wschodzie. Mówca kryty: 

  

" kował dalej taktykę Niemiec w spra- 
wie reparacyj i konferencji rozbroje- 
niowej, a szczególnie rozwodził _ się 
nad konfliktem niemiecko-litewskim. 

Zdaniem jego, Niemcy powinny by 
ły zerwać stosunki dyplomatyczne z 
Litwą i zamknąć granicę przed impor- 
tem litewskim do Niemiec. Gdy kon- 
flikt powstał, w Niemczech wyrażono 
obawę, że Litwa zamierza zwrócić się 

do Trybunału Haskiego celem prze- 
wleczenia sprawy. Obecnie Litwa do 
tego stopnia opanowała sytuację. że 
Niemcy nawet prosić MUSZĄ, by. w 
sprawie tej odwołano się do Hagi. Pol 

i czapki narciarskie zdobne w harcer- 
ską lilijkę. Równo i ostro padają sło- 
wą komendy i wnet znikają długim 
szeregiem za stuleniemi drzewami par 
ku. Po trzech godzinach wraca ją то- 

zešmiani, rozgrzani od jazdy i ćwi- 

czeń narciarskich, by po wchłonięciu 

drugiego śniadania pruć dalej białą 

niepokalaność śniegu ostremi płoza- 

'mi nart. Tereny do jazdy wprost wy- 

marzone, górzyste, poprzerzynane za- 

cisznemi dolinami. Jednem słowem 

raj dla narciarzy. 

Po powrocie obiad z trzech dań. 
Normalny człowiek umarłby z prze- 
jedzenia, ale ci weseli harcerze przy 
tym ruchu mają apetyty, że, no, że w 
kozi róg zapędzićby mogli niejednego 
warszawskiego pożeracza pączków, 10 
też wołają о гере!е, której im nie 

szczędzą. Nic też dziwnego, że w cią- 

gu 12-tu dni obozu przybyło im od 
2-ch do 3-ch kilo każdemu. Stanowczo 
pobiła rekord jedna z uczestniczek o- 
bozu, która ze zdumieniem stwierdzi- 
ła, że w tym okresie czasu przybyło 

jej na wadze aż 11 kg. 

Po obiedzie cisza półgodzinna. Ani 
słowa pisnąć nie można... leżą sobie 
więc harcerze i wypoczywają lub pi- 

szą dzienniczki. Potem różne zajęcia 
indywidualne i około godziny 4-ej i 

pół po podwieczorku krótki trening 
narciarski, a potem wykład czy po- 
gadanka, by po kolacji zebrać się w 
salonie harcerskim koło ogniska. Bo 
trzeba wiedzieć, że ognisko harcerskie 

to jakby wielki salon, w którym zbie 
    

" wietów gwarancje, 
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Sytuacja gospodarcza Polskt 
w styczniu. 

(Tel. od własn. koresp. z Warsz.) 

Bank Gospodarstwa Krajowego 
podaje następujące oświetlenie poło- 
żenia gospodarczego Polski w stycz- 
niu r. b. W styczniu wzrosły wkłady 
oszczędnościowe w instytucjach kre- 
dytowych, oraz wzmocniły się kursy 
papierów procentowych. 

Spadek obrotu w przemyśle i w 
handlu, oraz niepomyślne warunki 
produkcji rolniczej, wywołują nadał 
silny nacisk na rynkach kredytowych 

ie bieżących zobowiązań i 
powodują stan niewypłacalności. Po- 
łożenie rolnictwa doznaje dalszego za 
ostrzenia. Zniżką cen dotknięte zo- 
stały w styczniu artykuły produkcji 
roślinnej i wytwory hodowlane. Roz- 
miary wytwórczości przemysłowej 
pod wpływem malejącego zbytu w 
kraju i nadarzających się trudności 
przewozowych zostały dość silnie о- 
graniczone. Zbyt węgla obniżył się © 
20 proc. 

Trudności zbytu wywołały dotkii- 
we przesilenie w. hutnictwie želaz- 
nem. 

Stan zatrudnienia przemysłu włó- 
kienniczego niecó się zwiększył. Ра- 
bryki pracują nad artykułami letnie- 
mi w zmniejszonych rozmiarach w sto 
sunku do lat poprzednich. 

Pogorszył się eksport materjałów 
i wyrobów drzęwnych. 

Położenie w innych działach prze- 
mysłu nie uległo większym zmianom. 
Obroty handlowe na rynku wewiętrz 
nym, po pewnem ożywieniu w grud- 
niu, uległy zmniejszeniu. Obniżyła 

    

się również wartość wymiany towa- 
rowćj z zagranicą, 

Saldo: dodatnie bilaūsu handlowe- 
go zostało jednak utrzymane, 

Podobnie jak: w „grudniu, wzrost 
liczby bezrobotnych w styczniu był 
mniejszy niż przed rokiem. i wynosił 
w tym okresie 30.000 osób. 

ska wywodził dalej pos. Freytag- Lorin 
ghofen — czeka tylko na to, by wycią 
gnąć konsekwencje, gdyż obecnie, po 
zawarciu paktu o nieagresji z Rosją 
Sowiecką, posiada ona zupełnie wol- 
ną rękę. Niemcy były przekonane, że 
Polska krępowana jest przez Rosję. 

Gdy w lecie ubiegłego roku dowie- .. 
dziano się o rokowaniach francusko- 
sowieckich w sprawie paktu o nieagre 
sji, prasa niemiecka, zbliżona do urzę 
du spraw. Rzeszy, zapewniała, że roka 
wanią te nie obejmują -Polski. Obecnie 
pakt polsko-sowiecki jest parafowany 
i zostanie podpisany i ratyfikowany. 
Polska, oczywście nie żądała wcale 
gwarancyj swych granie zachodnich, 
gdyby bowiem Polska uzyskała od So- 

to nie mielibyśmy 
do czynienia z paktem o nieagresję, 
lecz poprostu z: sojuszem. — Mówca 
mówi dalej o niebezpieczeństwie, gro- 
żącem rzekomo Nięmeom ze. strony 
Polski, Mówca twierdził dalej, że od- 
bywa się koncentracja wojsk polskich 
zarówno w okolicach Gdańska, jak 
Górnego * Śląska i Prus Wschodnich. 

W dalszej dyskusji zabrał głos po- 
set narodowo- „socjalistyczny ; Rosen- 
berg, który posługiwał się Polską jako 
argumentem dla zaatakowania polity- 
ki zagranicznej rządu Brueninga. 

W czasie dalszych wywodów pada- 
ły różne okrzyki ze strony socjal-de- 
mokratów. Rosenberg zagroził jedne- 
mu z socjalistów spoliczkowaniem. Na 
rodowi socjaliści otoczyli trybunę gro- 
żąc pieściami. 

W zakończenia Rosenberg oświad- 
czył że jeżeli gabinet Brueninga nie zo 
stanie obałony obecnie, to jednak za 
kilka miesięcy Bruening złoży swą 
dymisję do rąk nowego prezydenta 
Rzeszy, a prezydentem tym będzie 
Adolf Hitler. Po przemówieniu Rosen- 
berga obrady odroczono do jutra. 

WEZ AW OAK OCZ WDKIEWA CA 

się w obozie, a harcerz wohec silnego 
mrozu koniecznie musi sobie urado- 
wać duszę, albo „Jak to na treningu 
ładnie, kiedy harcerz na śnieg spad- 
nie*. Dostaję się przytem również i 
komendantowi obozu p. Romualdowi 
Kawalcowi, o którym śpiewamy: 

Druhu komendancie nie bądź 

tak zły, 
Bo jak kamień z procy, 
Gdzieś o drugiej w nocy 
Przerywasz sny... * 

nawiązując do ostrej dyscypliny i 

nocych alarmów. 

Bardzo nastrojowe jest to ognisko. 
Za oknem noc, za oknem wichura 
śniegowa, gnie grube konary drzew 
parkowych, albo w srebrnej ciszy mie 

sięcznej nocy chodzi po ścieżkach par 
ku luty mróz i na oknach haftuje 

dziwne wzory egzotycznych kwiatów, 
a koło kominka, na którym trzaskają 
wesoło głownie, podnosi się piosenka 
jedna za drugą i gawędy ogniskowe. 

Lecz pora spać. Znów modlitwa 
wieczorna, opuszczenie sztandaru, i 
cisza nocna, Obóz pogrążony we Śnie 
i tylko kroki harcerza, stojącego na 
warcie skrzypią po śniegu przed do- 
mem, gdzie ongiś stał kwaterą gene- 

rał Dąbrowski, w czasie pochodu wiel 
kiej armji na Moskwę. Kto wie, może 

się temu młodemu rycerzykowi idą- 
cej Polski objawił kiedy wielki cień 
przeszłości, ciszą księżycowej nocy 
pat i gonic rytmem młode- 
go serca.. 

RA ZYC PRASZKA >   
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WIEŚCI I OBRAZKIZ KRAJU. 
Upadłość finansowa Dawidgródka. 
Wielką sensację wśród mieszkań- > 

<ów granicznego miasteczka Dawid- 
gródka wywołała wiadomość o upad- 
dości finansowej tego miasta. Magisl- 
rat Dawidgródka do tego stopnia sie 
zadłużył, iż ogłosił niewypłacalność. 
"Wobec tego wierzyciele rozpoczęli kra 

ki ściągnięcia nałeżytości od miasia 

w drodze egzekucyjnej. 
Na dzień 29 b. m. zapowiedział kc 

mornik sądowy licytację urządzeń i 

ruchomości magistratu. 
Zaznaczyć należy, iż przed wojną 

Dawidgródek był jednem z najżyw- 

szych miast na Polesiu i prowadz:ł 
znaczny handel skórami i zbożem. 

Złośliwe bankructwo Banku. 
Oinrzymie 

BRZEŚĆ n/B., 24. 2. (P.     

   

  

do 136000 
wadzii szereg 

Wszysey 
mak z aresztu z 
zbądaniu, bądź za 
wacją. Pozostał w zwzględnym areszcie 
prewencyjnym jedynie dyrektor Padwa, ja- 
ko główna sprężyna złośliwego bankractwa. 

resztowań 
kowie zarządu zostali jed- 
olnieni .po pierwiastkowem 

bądź to za dekla- 

    
   

    

   

ma!wersacje dyrektera. 
Jak ustałeno, dyr. Padwa czerpał pienią- 

dze ze wszystkich funduszów bankowych: 

Małwersacje te datują się od kilku lat. Dyr. 
Padwa użył na swoje cele kiłkadziesiąt ty- 
sięcy zł., z czego sobie wybudował na pryn- 
cyjalnej ulicy m. Brześcia piętrową kamieni- 
cę. Za lokal, wynajęty bankowi w swoim do- 
mu, dyr. Padwa pobierał rocznie kemorne 
7000 zł. mimo iż według najwyższej ceny 
szacunkowej wartość lokalu nie przekracza 
4000 zł. 

„Aresztowanie komunistów. 
35 osób osadzuno za kratami więzienia. 

BRZEŚĆ s/B., 24. 2. (Pat), — Władze bez 
pieczeństwa publicznego przeprowadziły w 
wstatnieh dniach likwidację elementów komu 

tycznych w Brześciu, osadzając w  wię- 
zieniu około 35 osób, rekrutujących się w 
większeści z pośród pewn odłamu miej- 
scowej inteligeneji żydowskiej. 

Inni komuniści, pozostali na  welności, 
<cheąc zademonstrować pl iwko aresztewa- 
niu swych współtowarzyszy, usiłowali w dn. 

  

    

   

  

   

22 b. m. w godzinach rannych wywiesić w 
5 punktach miasta transpareuty z napisami 

ypaństwowemi, lecz policja, zawezasu po- 
iademicna 6 tych zamiarach, udaremniła 

je i ujęła 5 komunistów na gorącym uczyn- 
ku wywieszania płacht. Zatrzymanych wraz 
z dowodami rzeczowemi przekazano  wła- 
dzom prokuratorskim, 

Nazwiska ich, ze wzgłędu na toczące się 
śledztwo, są narazie trzymane w tajemnicy. 

     

  

Napad wściekłego wilka na małe dzieci 
Qnegdaj rano na drodze wiodącej do wsi 

Kožlaki gim. jaźwińskiej ma troje dzieci 
Antosia Cynkę, Piotrusia Ussowicza i Ma- 
rysię Zaniewównę napadł wściekły wilk. 
Wilk rzucił się na 15-letniego Ussowicza, 

Którego pochwycił za łokieć wyrywając ка- 
wałek kerzucha. Widząc to A Cynko pochwy 

cił kawałek kija i począł odganiać wiłka. 
Tymezas Zaniewówna poczęła wzywać 
pomocy. Niebawem nadjechała furmanka_ z 
włościanami, którzy przybyli z pomocą po- 
ranionym już i napół przytomnym chłop- 
com. Obu odwieziono nałychmiast do szpi- 
tala i poddano opiece lekarskiej. 

  

  

Olbrzymi pożar. 
Sptoneto 12 

BRZEŚĆ n/B., 24. 2. (Pat). — We wsi 
„Pererób pew. pińskiego, wskutek wadliwego 
urządzenia komina, wybuchł pożar w zagro- 
sizie Onisina Ustępczuka. Ogień przerzucił 
się na sąsiednie zabudowania. Spłonęło dosz- 

   

gospodarstw. 
czętnie 12 kompletnie urządzonych  gospo- 
darstw z inwentarzem żywym i martwym. 
Straty wynoszą 97 tys zł. Wypadku z ludźmi 
nie było. 

Zmarły żebrak 
pozostawił w spadku 25000 złotych. 

We wósi Mazuryszki, gm. pietrowskiej, 
«marł onegdaj 99 letni Wacław Rybacze- 
wicz. Rybaczewicz w ostatnich czasach żył 
wyłącznie z żebraniny i znajdował się w 
opłakanym stanie. Jedynym opiekunem 
siarca był jego 65 łetni syn Piotr, który 
hędące kałeką również żył z żebraniny. 

Gdy bliżsi sąsiedzi Rybaczewicza  za- 
*«rzątnęli się, aby urządzić mu jaki taki po- 
grzeb, gdyż pozornie e nie nie posia- 
dał, nagie gruchnęła wieść, iż pod pierzyną 

Rakity, 
pow. święciański. 

Pożyteczna praca. 

Dnia 30 stycznia r. b. odbyło się tutaj 
sdstawienic amatorskie, połączone z za- 

taneczną i loterją fantową. Zostały 
<odegrane 2 sztuczki: 1) Posiew wolności i 
2) Kalosze. Zespół amatorski, pozostający 
pod kierownictwem nauczyciela p. I. Banie- 
wicza, spisał się b.. dobrze. Podziwiałem, 
: całkiem nie byłem do tego przygoto- 

ny, jak młodzież tutejsza wysławiała się 
«a scenie b. pięknie po polsku. Pam 
że z niektórymi z „artystów jeszcze pr 
stokiem nie mogłem rozmówić się po polsku. 

Nowy nauczyciel nasz, p. Ignacy -Banie- 
wicz, śmiało wkroczył na niwę pracy spo- 
iecznej i z zapałem zaczął ją przeorywać. 
Tenże zespół amators w następną nie- 

dzielę odegrał obie sztuczki w sąsiedniej wsi 
Turły, gdzie rówineż był bardzo gorąco 

przyjęty. 
Jednocześnie dowiedzieliśmy się o pra- 

tach młodego Przysposobienia rolniczego i 
» mająceni wkrótce powstać Kole Młodzieży 
Wiejskiej, nad zorganizowaniem którego p. 
Ran cz usilnie pracuje, wobec 
"wstanie Koła należy prędko oczeki 

   

   

   

   

   

  

  

      
   

    

  

Święciany. 
Walne Zebranie T-wa O. i K. R. 

, W dniu 21 lutego w Święcianach odbyło 
się walne zebranie Okręgowego Towarzyst- 
wa Organizacyj i Kółek Rolniczych powiatu 
<święciańskiego. 

Zebranie zagaił dotychczasowy prezes dr. 
fBrynk, powołując na przewodniczącego ze- 

WIEŚCI Z WOJEW. 

zmarłego znaleziono woreczek rb. złotych 
oraz kiljęadziesiąt sztuk 10 dolarowych ban- 
knotów. Ogólny majątek jaki pozostawił 
starzec obliczają na 25 tysięcy złotych. 
Jedynym więc spadkobiercą stał się Piotr 
Rybaczewicz, który tak się przejął nowiną, 
iż dostał ataku sercewego. Sprowadzeni le- 
karze zdołali jednak uratować kalekę. Wy- 
padek ten żywo jest komentowany w całej 
gminie. 

| EEE ZONK 

brania b. senatora p. Józefa Trzeciaka, któ- 
ry ze-swej strony zaprosił do stołu prezyd- 
jalnego pp. starostę powiatowego Stefana 
Mydlarza i dyrektora Berezweckiej Stacji 
Doświadczalnej Niewiarowicza. 

początku obrad wysłuchano referatów 
rowicza o kryzysie gospodarczym 

w ro]nietwie i o jego zwalczaniu oraz z 
dziedziny pracy doświadczalnej stacji be- 
rezweckiej. Drugi referat wygłosił poseł na 
Sejm Józef Polkowski. poruszając sprawę 
kryzysu gospodarczego i jego źródeł. Po 
dyskusji nad referatami, w której głos za- 
bierali poseł na Sejm Krasicki, starosta My- 
dlarz i dyrektor Makows zarząd T-wa 
składał sprawozdanie z działalności za rok 
1951. Podobne sprawozdania złożyli przed. 
stawiciełe poszczególnych kółek rolniczych. 
Od no następnie protokół Komisji Re- 
sizyjnej i delegatów na zjazd wojewódzki. 
ezesem Towarzystwa został obrany p. 

Józef Trzeciak, wiceprezesem p. Józef Pol- 
kowski, członkami zarządu — pp. Cytowicz 
Wł. Mesojed M., Przewłocki M. Delegatami 
na zjazd wojewódzki zostali obrani: dr. 
Brynk W., Cywiūska M., Blažys, Greulich, 
Mesojed i Polkowski J. Do Komisji Rewi- 
zyjnej weszli pp. Guze, Hłuszanin i Jele- 
niewski. 

   

  

    

   

          

  

   

Duniłowicze. 
Nieszczęśliwy wypadek na stacji ko- 

lejowej w Woropajewie. 

W dniu wczorajszym na stacji kolejowej 
w Woropajewie w czasie spinania wagonów 
dostał się przez nieostrożność między bu- 
fory kolejarz Ignacy Daszkiewiez, który 
odniósł ciężkie obrażenia ciała i zgniecenia 
klatki piersiowej.  Daszkiewieza w stanie 
beznadziejnym przewieziono do szpitala. 

NOWOGRÓDZKIEGO 
Oddział Nowogródzki „Kurjera Wileńskiego" mieści się 

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

goa - 

ieįski 
Kino -Teatr Džwigk. 
w Nowogródku 
— _   

DZIŚ NIEWINNY GRZECH 
Salonowy dramat dźwiękowy. 

W rolach głównych: Colleen Moore i Antonio Moreno. 
Następny prozram: ROMANS z Gretą Garbo i Levis Stone. 
  

|     

   JAKOB WI 

8730 

  

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

oraz futra i okrycia damskie I męskie. 

- 
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Kcwogródek. 
Akademja ku ezci ks, Biskupa 

W. Bandurskiego. 

W dniu 20 b. m. odbyła się w gimnaz. 
jum państwowem im. A. Mickiewicza uro- 

<zysta akademja ku czci ks. biskupa WŁ. 
Bandurskiego, Do licznie zgromadzonej mło- 
<lzieży i grona profesorskiego „in corpore" 
Przemówił p. dyr. J. Bański, podkreślając 
dączność duchową całej odrodzonej Polski 
<= tą świetlaną Postacią. Następnie chór 
gimnazjalny pod dyrekcją p. Wołyńczyka «dśpiewał hymn narodowy. W dalszym cią- 
šu programu p. Z. Lejn wygłosił intere- 

sujący odczyt o życiu i działalności ks. bi- 
skupa Bandurskiego. Uczenica V-ej klasy, 
M. Sawaszczykówna zadeklamowała wiersz 
p. t. „Wistań”, ks. biskupa Bandurskiego. 

Znany muzyk i kompozytor p. 
 ziński odegrał na pianinie „Hymn o wol- 
ności* swojej kompozycji i „Chór pielgrzy- 
mów* Wagnera z opery „Tannhóuser*. Na- 
stępnie chór gimnazjalny wykonał kilka 
pieśni, a mianowicie: „Tęsknota” z melodyj 

szwedzkich, „Powrót bociana" piosenka lu- 
dowa, „Pożegnanie lasu* | „Noc majową" 
Kotarbińskiego. Należy zwrócić uwagę na 
świetne wyrobienie techniczne chóru, który 
dzięki temu stanął na wysokim poziomie 
artystycznym. Wkońcu p. dyr. J. Bański 

Karol Ło- 

wzniósł okrzyk na cześć ks biskupa Bandur- 
skiego, podchwycony przez całą salę. Na za- 
kończenie chór odśpiewa! „Pierwszą Bry- 
gadę“. SZK, 

Grodno. 
Zgon komendanta straży pożarnej. 

We.środę 24 b. m., po uroczystem nabo- 
żeństwie w Farze odprowadzono i na miej- 
scowym cmentarzu kat. pogrzebano , zwłoki 
zmarłego komendanta miejskiej zawodowej 
straży pożarnej Wincentego. Karnego. 

Ś. p. Wincenty Karny znany był całemu 
Grodnu, jako. długoletni komendant straży 
i dobry, zamiłowany fachowiec, umiejący 

bronić mienia oby elskiego 
jąc na ryzyko i narażenie у 

Na zapalenie płuc umarł w 61 
m, gdzie najtrosk- 

ka lekarska nie mogła mu ura- 
tować życia. 

Miasto zawdzięcza Karnemu należyte 
zorganizowanie po wojnie m. straży, a po- 
tem jej motoryzację. Dzieki dobrze posta- 
wionej straży w ostatnieh latach nie 
mieliśmy w em większych po- 
żarów i po strat. 

W/ osobie ś. p. Karnego Grodno utraciło 

dobrego obywatela i oddanego swemu 2а 
wodowi fachowca, a powiat gorliwego człon- 

ka Zarzadu Zwiazku Okręgowego 
1 pow. Grodzieńskiego. 

* Jego pamięci! 

        

   
     

     
   

    

   

    

  

       

  

Z magistratu. 

Miejski Wydział Zdrowia rozesłał siost- 
rom szpitałnym wymówienie posad z dn. 
16 lutego na 31 maja r. b. 3 

   w. wymówienł 

  

Jako moty 
nizację pracy. Jakiej p 
szpitali, personelu, czy       

   

      

    

  

  

innej? 

tego motywn nie rozum stąd domysły 
i obawy, aby nie powtórzyła się zeszło- 

roczna wiosenna „organizacja pracy”, pole- 
gająca na zwolnieniu n 6rvch pracowni- 
ków lub obcięciu pensyj pozostałym. 

Prawda, że od kilku Jat mów sie u nas 

o reorganizncii szpitalni srnitalnietwa,     

  

a nie pracy sióstr szpitalnych. lecz cała ta 
sprawa znajduje się wciąż w sładjum roz- 
mów, niema ani obmyślanego projektu, ani 
odpowiednich decyzyj. 

Mówi się również 6 opracowaniu statutu 
organizacyjnego i statutu etatów Magistratu 

—lecz i dokoła tego są tyłko wstępne pra- 
ce i nieuzgodnione ojekty — nie ostatecz- 
nego. Poco więc Magistrat rozesłał siostrom 
wymówienia? 

    

     

Tajna gorzelnia, 

W Hołynee nolieja wykryła połajemną 
gorzełnie, prowadzeną przez mieszkańców 
wsi Skroblaki Józefa i Eagenię Kozłowskich. 

Podczas rewizji znałeziono dużo okowi- 
ty, kociół z chłodnicą i wszystkiemi przy- 
rządami. 

Zaniepokojenie krawców. 
Wśród jrawców grodzieńskich ed kilku 

dni szerzy się niepokój z powodu  otrzy- 
mania wiadomości z Białegostoku, jakoby 
tam w najbliższym czasie ma powstać fab- 
ryka gotowych ubrań, któraby wyrobami 
gotowymi obsługiwała też Grodno. - 

Szewey i handel obuwiem zatruci Są, 
mającą powstać „RBałą*; a krawcy konku- 
rencją białostoeką. Należy się zgodzić, że 
obawy są całkiem uzasadnione przy dzisiej- 
szym kryzysie i bezrobociu. 

<— 

Okropny wypadek. 

W ubiegły poniedziałek zdarzył się okro- 3 
pny wypadek w garbarni Mordchelewicza, 
23 letni robotnik Tomasz Łogiszyniee przy 
pracy doznał złamania jewej ręji, prawej 
nogi i potłuczenia głowy ze wstrząsem mó- 
zgu. W stanie beznadziejnym umieszczono 
go w szpitału miejskim. 

SAPPHIRE 

„Dzień dla bezrobotavch“. 
W dniu 22 b. m. odbyło się kolej- 

ne posiedzenie Sekcji Propagandowej 
Wojewódzkiego Komitetu do Spraw 
Bezrobocia. Na posiedzeniu omawia- 
no sprawę organizacji „Dnia dla bez- 
robotnych* w Wilnie, ustalając defi- 
nityfnie datę 3-go kwietnia r. b. Pro. 
gram „Dnia dla bezrobotnych* prze- 
widuje wielką loterję fantową, wyda- 
nie specjalnej jednodniówki, wieczór 
literacko - artystyczny w teatrze „Lu- 
tnia“, lotne koncerty w czasie dnia 
i td. Postanowiono zwrócić się do 
władz wojskowych, organizacyj aka- 
demickich i sportowych oraz do har- 
cerzy z prośbą o wzięcie udziału w 
realizacji programu „Dnia dla bezro- 
botnych*. 

* * * 

W związku z organizowaną Loter- 

ją Fantofą na rzecz bezrobotnych, 
Wojewódzki Komitet zawiadamia, iż 
poczynając od poniedziałku 29-go lu- 
tego upoważnione przez Komitet oso- 
by rozpoczną zbieranie fantów wśród 
wileńskiego kupiectwa, które w swo: 
im czasie przyrzekło poprzeć tę loter 
ję przez składanie fantów. 

Evidemla gryry. 
Wobec silnego zimna w ostatnich dniach 

na terenie miasta Wilna zanotowano prze- 
szło 1000 wypadków zachorowań na grypę. 
W. związku z tą epidemia ilość chorych 
w Kasie Chorvch zwiększyła się w ostatnim 
tygodniu o 150 proc. Za czas od 18—23 
b. m. udzielono porad 1370 członkom Kasy 
Chorych. 

. stwa. 

Straży | 

-—WEDEŃNSKI 

Do ogółu Polskiej Młodzieży 
- Akademickiej. 

Uniwersytet. Stefana Batorego w 
Wilnie i młodzież akademicka gości- 
ły w dniu 21 lutego 1932 r. z racji ot- 
warcia Domu Akademickiego i Wy- 
stawy Akademickiej. Pana Ministra 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu. 

blicznego, Pana Marszałka Senatu i 
Prezesa Rady Naczelnej do Spraw Po- 
mocy Młodzieży Akademickiej, Pana 
Wojewodę Wileńskiego oraz szereg 
innych przedstawicieli władz rządo- 
wych, samorządowych i społeczeń- 

Zarząd Stowarzyszenia Bratnia Po- 
moc Pol. Młodz. Akadem. U. S. B.. 
chcąc udostępnić dostojnym gościom 
i starszemu społeczeństwu bezpośrced 
nie zetknięcie się z całą młodzieżą a 
kademicką i ufając, że cała młodzież 
akademicka bez względu na przekona 
nia polityczne, w zrozumieniu obo- 
wiązków gościnności i należytego sza. 
cunku dla najwyższych dostojników 
Rzeczypospolitej Polskiej, - zachowa 
się tak, jak wymaga honor akademika 
i rola gospodarza, nie robił żadnych 
ograniczeń co do udziału młodzieży 
akademickiej w uroczystościach otwa 
rcia Domu Akademickiego i obiadu w 
Mensie Akademickiej. 

Jednakże pewna grupa akademi- 
ków wykorzystała zaufanie, jakie Za 
rząd okazał, dopuszczając w. tkich 
do wzięcia udziału we wspólnym о- 
biedzie akademickim, na. którym 
przyjmowano gości przybyłych na u- 
roczystości uniwersyteckie. Grupa: ta 
w obecności najwyższych dostojników. 
Państwa, gości starszego społeczeń: 

  

   

   

  

  

  

stwa zaczęła wznosić okrzyki, będące 
wyrazem toczących się obecnie walk 
politycznych i usiłowała okazję podej 
mowania gości młodzieży akademic- 
kiej wykorzystać dla cełów manifesta- 

cji politycznej. 
Zarząd Stowarzyszenia Bratnia Po- 

moc zaskoczony niesłychanym dotych 
czas w życiu akademickiem nietaktem 
pragnie stwierdzić, że zachowanie się 
grupy kolegów uwłaczające elementar 
nym zasadom gościnności i dobrega 
wychowania nie było wyrazem -na- 
stroju ogółu polskiej młodzieży aka- 
demickiej U. S. B. Zarząd jednocześ- 
nie potępia wystąpienie tych, co na- 
dużyli zaufania Zarządu i rzucili cień 
na: dobre imię akademika wiłeńskie- 
go. Zarząd Stowarzyszenia Brałnia 
Pomoc ufa. iż te jednostki, które nie- 
dorosły do należytego korzystania / 
praw i przywilejów akademika, spot. 
kają się znależytą i jednolitą postawą 
ogółu polskiej młodzieży akademic- 
kiej U. S. B., obrażonej w swej god: 
ności przykrym i niesmacznym in- 
cydentem w Mensie Akademickiej. 

(—) H. Dembiński, (—) E. Chmie- 
lewski, (—) Wł. Radziwon, (—) Wł. 
Ryńca, (—) G. Sawicka, (—) T. Wol- 
ski, (—) J. Obuchoiwc z(-=) W. Pie- 
karec, (—) J. Druto, (—) M. Żyźniew. 

ski. (—) A. Grochowski, (—) St. Chy- 
licki, (—) Kondracki, (—) L. Maciń- 
ska, (—) W. Piłsudska, (—) J. Chmie- 
lewska, (—) A. Kompielska, (-—) W. 
Wawrynówna, (—) Wł Suroż, (—] 
St. Wawrzyńczyk, (—) J.- Kapała, 
(—) J. Bielewski. 

  

  

  

   

    

Sensacvine szczenėlv w sprawie 
Butrym-—Piotrowicz. 

Przed paru tygodniami opinja publiczna 
naszego miasta, a za nią wślad i opinja 
publiczna innych miast Rzeczypospolitej po- 
ruszena została wiadomością o aresztowaniu 
sędziego śłedczego z Brasławia Henryka But 

ryma vel Bronisława Plotrowicza. 
Pierwsze wiadomości, jakie w związku z 

ta sprawą otrzymaliśmy opiewały, że But- 
rym oskarżony jest o siałszowanie dekumen- 

tów i nieprawne piastowanie stanowiska sę 
dziego śledczego. 

Jak: się obecnie dowiadujemy ze źródeł 
miarodajnych, w teku dalszego dechodzenia 
prowadzonego przez władze sądowe pod 0so- 
bistem kierownictwem prokuratora S. O, w 

  

Wilnie p. Przybylskiego i prezesa Sądu Ok- 
ręgowego p. Kaduszkiewicza ujawnione 70- 
Stały niezwykle sensacyjne szczegóły, któ- 
„rych narazie ze względu na dalszy tok śle- 
dztwa niestety ujawnić nie możemy. 

W trakcie dochodzenia wyszła, między 
innemi, najaw okoliczność, że aresztowany 
korzystał ze siałszowanych dokumentów nie 
po raz pierwszy. Okazuje się, że Butrym 
wprowadził w swoim czasie w błąd władze 
sądowe jeszcze jako Piotrowicz, gdyż przed- 
łożene wówczas przez niego dokumenty: ma- 
tura i dyplom uniwersytecki, na mocy któ- 
rych po raz pierwszy przyjęty został do są- 
downietwa, również były sfałszowane. Ale 
zrobiono to w tak misterny sposób, że nikt 
nie powziął podejrzenia co do ich autentycz- 
ności. Obecnie zostało stanowczo stwierdzo- 
ne, że Butrym nietylko nie ukończył jakie- 

2) 

gokolwiek wyższego zakładu | naukoweso, 
łecz nie ukończył nawet szkoły Średniej. Ca- 
łe wykształeenie rzekomego sędziego śledcze- 
go stanowi załedwie 6 klas szkeły średniej. 

Ujawnienie głośnej już ohecnie afery 
„Butrym—Piotrowiez* nastąpiło w sposób 
zupełnie przypadkowy. Zdradziła go jego 
własna ręka, a stało się to w sposób nastę- 
pujacy: W-swoim czasie Butrym jeszcze ja- 
ko śędzia śledczy w Nowogródku Piotrowiez 
skierawał do eentralnych władz sądowych 
redanie. Podanie to trafiło z czasem do ar- 
chiwum. Pe pewnym czasie, już jako sędzia 
śłedczy w Brasławin. Butrym skierówał do 

władz centralnych i do tegoż samego wydzia 
łu inną własnoręcznie napisaną sprawę. Traf 
zrządził, że archiwarjusz segregując mater- 
jały, przeypadkowo zauważył, że charaktery 
pism zwełnionego w swoim czasie sędziego 

śledczego Piotrowicza i Bntryma są dziwnie 
podobne. Q spostrzeżenii powiadomił wła- 
dze przełożone. którym dało to właśnie a- 
sumpt do wdrożenia dochodzenia przeciwko 
Butrymowi. tem bardziej, że oprócz tego by- 
ły inne ce do jego osoby podejrzenia. 

    

W. sensacyjnej sprawie Butryma, która 
rozeszła się już głośnem echem po całej Pol 
see prowadzone jest dalsze dochodzenie. W 
tych dniach wyjechał do Brasławia wydele- 
gowany w tej sprawie wice-prokurator Sądu 
Okręgowego p. Korkuć, który ma za zadanie 
zbadanie i wyjaśnienie pewnych szczegółów 
na miejscu. (e). 

  

KRONIKA 
Dziś: Macieja. 

Jutro: Aleksandra. 
f 

  | 25 
Wschód słońca — g. 6 m. 22 

| Luty, | Zachėd „ — к 16т.43 

Szastrzežesla Zakladu Meisorciogii U. 8. B. 
w Wiinie z dnia 24 11 — 1922 reks. 
Ciśnienie średzie w miliretrach: 764 
Temperstura średnia — — 14 C. 

- najwyśsza: — 77 C. 

  

      

» majniżeza — 20° С. 

Opad: — : 
Wiat:: zachodni. 

Tendencja: sl. wzrost. 

Uwagi: pogodnie. 

OSOBISTA. 

— Dyrektor kolei państwowych p. inż. 
K. Falkowski powraca do Wilna w sobotę 

dnia 27 b. m. 

ADMINISTRACYJNA. 

— Interweneja Żydów w sprawie „Hasła 
Podwawelskiego. Wobec ukazania się plaka- 
tów „Hasła Podwawełskiego* na ulicach m. 
w dniu wczorajszym ponownie zwróciła się 
do Starosty Grodzkiego delegacja Żydów na 
czele z rabinem Rubinsztejnem, która inter- 
wenjowała w sprawie usunięcia tych „ро- 
gromowych* plakatów. P. Starosta oświad- 
czył, że nie może zarządzić ich. konfiskaty, 
gdyż są drukowane nie w Wilnie, a cenzura 
miejscowa je przepuściła, jednak obiecał de 

legac e poczyni wszelkie starania, aby te 
płakaty raz na zawsze usunąć z terenu m. 

Wilna. 

  

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

podagra i pokrewne cierpienia mają za przy 
czynę nagromadzanie się kwasu moczowego 
w organizmie ludzkim. Kwas moczowy zaś 
stanowią ostre jak igiełki drobne kryształy, 
które sadowiąc się w mięśniach, lub w in- 
nych częściach ciała, wywołują częstokroć 

już przy najmniejszym ruchu straszliwe bó- 
łe. Szczególnie w stawach mogą te ostre 
kryształy wywołać niebezpieczne  zaburze- 
nia, czyniąc z chorego nieszczęśliwego kałe- 

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

schody włóczyłem tę nogę. Gdy siedziałem 
przez pewien czas, nie mogłem powstać z 
miejsca. Wówczas to wyczytałem w gaze- 
tach, że pewien pan we Lwowie uleczył się 
skutecznie przy pomocy Togału z tych do- 
legliwości. Również i mnie te tabletki tak 
wspaniale pomogły, że teraz chodzę jak 
dawniej i nie odczuwam żadnych bółów jak 
gdybym nigdy nie cierpiał na reumatyzm. 
Podobnie świadczy wiele cierpiących, któ- 
rzy przyjmowali Togal przy  reumatyzmie, 

agrze, rwaniu w stawach, łamaniu w 
kościach, bółach nerwowych, i głowy, prze- 
ziębianiach i pokrewnych niedomaganiach. 
Nawet w chronicznych wypadkach osiągnie 
to przy pomocy Togału pomyślne rezulta- 
ty, ponieważ lek ten zwalcza owe cierpie- 
nia. Nieszkodliwe dła serca, żołądka i in- 
nych organów. Jeśli ponadto lekarze Togal 
ordynują, to przecież każdy z zaufaniem za 
kupić go może. We wszystkich aptekach. 

w. z. p. — 30 

MIEJSKA. 
— Udźwiękowienie czy likwidacja kina 

miejskiego? Po szeregu konferencyj i narad 
Magistrat zdecydował się udźwiękowić ki- 
nematograf miejski. Uchwała w tej sprawie 
została przesłana do Urzędu Wojewódzkie- 
go, który w najbliższych dniach ma do niej 
ustosunkować się w ten lub inny sposób, 
O ile Urząd Wojewódzki nie zgodzi się na 
udźwiękowienie kina, zostanie ono prawdo- 
podobnie zlikwidowane jako  przedsiębior- 
stwo deficytowe. Koszty nabycia aparatury 
dźwiękowej wyniosą około 120.000 złotych. 

— Dookoła projektu reorganizacji apa- 
ratu podatkowego. Podczas ostatniego swego 
pobytu w Warszawie prezydent miasta mec. 
PGE ingerował u miarodajnych czyn- 
ników w sprawie projektowanego przejęcia 
przez władze skarbowe od samorządu czyn- 
ności egzekucyjnych. Gdyby projekt ten zo- 
stał zrealizowany, nowy preliminarz budże- 
towy miasta zostałby poważnie obciążony, 
nie wnikając już w to, że straciłoby pracę 
zgórą 100 pracowników wydziału podatko- 
wego i egzekucyjnego. W sprawie tej p. pre. 
zydent uzyskał zapewnienia, że przed wpro- 
wadzeniem w życie omawianej ustawy wła- 
dze centralne porozumieją się z Izbą Skar- 
bową i Magistratem wileńskim. 

— Starania o pożyczkę. Magistrat czyni 
obecnie starania o uzyskanie w Banku Gos- 
podarstwa Krajowego pożyczki w wysoko- 
ści 150.000 złotych na roboty kanalizacyjne. 
Większość tych robót została już wykonana 
i Magistrat licząc na uzyskanie tej pożyczki 

    

° мудаКома! z innych działów gospodarki 
miejskiej. Jak nam komunikują, starania o 
tę pożyczkę są obecnie na dobrej drodze 
i najprawdopodobniej w najbliższym czasie 
zostanie ona zrealizowana. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Podziękowanie. Zarząd Wileńskiego 

Zrzeszenia Woj. Zw. Pracy Obyw. Kobiet 
składa najserdeczniejsze podziękowanie na 
ręce Prezesa Zarządu Koła Wil. p. Bolesła- 
wa Bachowskiego, Związkowi Urzędników 
Kolejowych za. bezinteresowne udzielenie 
swej pięknej sali w domu Zw. Urzędników 
Kol. przy ul. Słowackiego Nr. 11, na pięcio- 
dniowy Kurs Wych. Obyw. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Staraniem Koła Rolników Stud. USB. 
w Wilnie w niedzielę dn. 28.I1. 1932 r. 
w sali Śniadeckich Uniw. Stefana Batorego 
odbędzie się odczyt senatora prof. dr. Bro- 
nisława Rydzewskiego p. t.: „Europa, Japo- 
nja a Chiny". Początek o godz. 19. Wstęp 
50 gr., akademicki 20 gr. Dochód przeznacza 
się na powiększenie bibljoteki Kola Rolni- 
Ków. 

— Zgromadzenie członków Zrzesz. Sę- 
dziów i Prokuratorów. Zarząd Koła Wileń- 
skiego Zrzeszenia Sędziów i Prokuratorów 
R. Polskiej — na zasadzie art. 12 8 21 4 
i art ХУ 8 7 Regulaminu Zrzeszenia Sę- 
dziów i Prokuratorów zwołuje na dzień 
13 marca 1932 r. o godz. 12-ej w sali Nr. 6 

3 

Gmachu Sądu Okręgowego w Wilnie Zwy- 
czajne Zgromadzenie członków Koła z po- 
rządkiem dziennym następującym: 1j Za- 
gajenie i wybór Prezydjum. 2) Zatwierdze- 
nie porządku dziennego. 3) Odczytanie pro- 
tokółu poprzedniego Zgromadzenia, 4) Spra- 
wozdanie Zarządu Koła: ogółne, kasowe i 
Kasy Pożyczk.-Oszczędnościowej. 5) Spra- 
wozdnaie Kom Rewizyjnej. 6) Zatwier- 
dzenie preliminarza budżetowego na r. 1932. 
7) Wybory: 3-ch członków Zarządu Koła, 
de]jegatów na Walne Zgromadzenie Zrzesze- 
nia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowe- 
go. 8) 'Wolne wnioski. 

<= Zebranie dyskusyjne Związku Pracy 
Obywatelskiej Kebiet, na którem p. Stanis- 
ława Wiysocka wygłosi odczyt p. t. „Rzut 
oka na teatr" odbędzie się dnia 25 lutego 
r. b. o godz. 8 wieczorem w lokalu Związku 
(Jagiellońska Nr. 3—5 m. 3). » 

Wstęp dla gości 30 gr. — dla czlonkiū 
bezpłatny. 

Zaproszenia imienne rozsyłane nie będą. 
— Posiedzenie Sekeji Historji Sztuki, 

odbędzie się w dniu 27-go lutego (sobota) 
1932 r. o godz. 8 w, w sali Seminarjum Ar- 
cheologji Klasycznej USB. uł Zamkowa 11 
(drugie podwórze w prawo). Na porządku 
dziennym: 

1) Referat J. E. Hadżi Seraja Han Szap- 
szała „Wyobrażenia świętych muzułmańskich 
i ikonograficzne  polsko-katolickie 

      

    

   

  

  

  

    

  

ji“, 
2) Posiedzenie administracyjne i sprawa wy. 
boru Zarządu Sekcji na rok 1932-33. 

Goście miłe widziani. 

TEATR | MUZYKA 
— „Dwunasta nocć* — na Pohułance. 

Dziś w czwartek dn. 25-go lutego o godz. 
8 w. — pełna humoru komedja Szekspira 
p. tt „Dwunasta noc, w inscenizacji Waąc- 
iawa Radulskiego. Urocza ta komedja przed- 
stawia dzieje romantycznych kochanków— 
Oliwji zakochanej w paziu i beznadziejną 
do niej miłość księcia Orsyno, wesoła zaś 
trójka hultajów, nie dopuszcza do serca 
zbyt długiego smutku i wesołym nastrojem 
swych hulackich dusz rozprasza nastrój sen- 
tymentalnych tyrad. W rolach naczelnych: 
Dyr. Szpakiewicz, Marecka, Wołłejko, Cie- 
cierski, Wyrwicz, Stanisławska, Milecki, Ka- 
mińska, Wasilewski, Detkowski, Dejunowicz. 
Loed], Puchniewski i in. 

Jutro, w -piqiek dn. 26-g0 b. m. o godz, 
8-ej w. „Dwunasta noc”. 

— „Co może kobięta* — w Teatrze Lut. 
nia. Dziś, w czwartek, dn. 25-g0 b. m— 
przedstawienie dla kolejowców. 

    

: Jutro, w piątek dn. 26-g0 lutego o godz. 
8-ej w. — „ weścł: i oryginalna komedja 

       Antoine'a > może kobieta“. Jest to opo- 
wiadanie trzech mężczyzn o przeżyciach e- 
rotycznych z jedną kobietą, która wszyst- 
kich trzech doprowadziła do śmierci swym 
szalonym temperamentem i wyrafinowaną 
przewrotnością, Komedja napisana jest ży- 
wo, barwnie i z humorem — to też budzi 
na widowni ciągłe wybuchy śmiechu. Temat 
tak zdawałoby się drażliwy i niebezpieczny * 
ujęty został przez Antoinea w sposób co- 
prawda pikantny — jednak podziwiać trze- 
maesrję operowania subtelnemi omówienia« 
mi. 

  

  

POŁUDNIÓWKI NIEDZIELNE. 
— „Mam lat 26%—na Porułance. W nad- 

chodzącą niedzielę dn. 28-g0 b. m. o godz. 
4-ej pp. dana będzie po raz pierwszy jako 
popołudniówka interesująca sztuka Istvana 
Mihaly „Mam lat 26% w inscenizacji Wacła- 
wa Radulskiego. Ceny popołudniowe. 

— „Ta, jtórej szukamy* — w Lutni 
„W. najbliższą niedzielę dn. 28-go b. m. o 
godz. 4-ej pp. wesoła komedja Hirschfelda „Ta, której szukamy” po cenach popołud- 
niowych. 3 я A — Wieczór „uczniów Konserwatorjum. 
W. sobotę dn, 27-go «b. m. o godz. 7.30 w. 
w sali Konserwatorjum (Wielka 47 wejście 
od ul. Końskiej) odbędzie się wieczór szko]- 
ny uczniów i uczenie Konserwatorjum Mu- 
zycznego w Wilnie z kursu niższego i Śred- 
niego. 

Popisywać się będą Klasy: fortepianu, 
skrzypiec wiolonczeli, śpiewu solowego i 
instrumentów dętych. 

Karty wstępu otrzymać można w sekre- 
tarjacie Konserwatorjum od g. 4—7 w. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
ZAJŚCIE W REDAKCJI „GŁOSU WILNA*. 

Wezoraj w godzinach popołudniowych - 
w_redaj,cji miejscowej gazełki  endeckiej 
„Głos Wilna* miał miejsce następujący in- 
cydent: :: 

„Głos Wilna*, w pogoni za tanią sen- 
sacją i „rezgłosem* brukowca, jak zwykle 
nie przebierając w środkach  „reklamy*, 
wydrukował w jednym z ostatnich numerów 
artykulik, wzywający do bojkotowania pism 
drukowanych w języka polskim, lecz wy- 
dawanych przez Żydów. Do kategorji tych 
pism zaliczył ukazującą się w Wilnie ga- 
zetę wieczorówą „Ostatnie Wiadomości*, 

W związku z tem do lokalu redakcji 
tego endeckiego pisemka przyszedł wezoraj 
w asyście dwóch kolegów współpracownik | 
„Ostatnich Wiadomości* p. Piotr Wodnieki 
i zażądał od redaktora „Głosu Wilna" p. 
Daszkiewicza wyjaśnień w sprawie tej 
wzmianki, skierowanej, zdaniem jego, prze- 
eiwko „Ostatnim Wiadomościom* wyłącz- 
nie ze względów konkurencyjnych. Wynikła 
na tem tle ostra wymiana zdań, podczas 
czego p. Daszkiewicz znieważył p. Wodnie- 
Jedego, nazywając go między innemi pachoł- 
kiem żydowskim. 

W odpowiedzi na zniewagę p. Wodnicki 
zareagował ostro, policzkujac dwukrotnie 
Daszkiewicza, 

Spoliczkowany usiłował rzucić się na po- 
liezkującego, lecz obecni podezas zajścia 
współpracownicy powstrzymali go, nie do- 
puszczając do „rewanżu*. 

Wkrótee przybył do tokału redakcji 
„Głosu Wilna* zaałarmowany telefonieznie 
posterunkowy, który całe zajście uwiecznił 
w protokóle policyjnym. te) 

ZDERZENIE AUTA Z WOZEM. 
Kremer Lejba (Pożarowa 8) w dniu 23 

b. m. prowadząc wóz ciężarowy, na ul. 
Ostrobramskiej najechał na auto Pogotowia 
Ratunkowego Nr. 14348, prowadzone przez 
szofera Smulskiego Witolda (Derewnicka 4). 
W aucie uszkodzone zostały błotniki. Wy- 
padków z ludźmi nie było. 

ZACZADZENIE. 
W, dniu 23 b. m. Baranowska Justyna 

i Łuksza Emilja (Garbarska 1) zaczadziały 
wskutek przedwczesnego zasunięcia szybru 
w piecu napalonym węglem kamiennym. 
Lekarz pogotowia po udzieleniu pomocy 
Lukszę Emilję pozostawił na miejscu w 
stanie niezagrażającym życiu, natomiast Ba- 
ranowską Justynę w stanie ciężkim odwiózł 
do szpitala Sawicz. 

ARESZTOWANIE. 
Przed kilku dniami wydział Śledczy m. 

Wilna otrzymał listy gończe z Poznania za 
niejakim Gutmanem, który według otrzyma- 
nych przez poznańskie władze śledcze infor- 
macyj miał przebywać w Wilnie. Zarządzo- 
ne dochodzenie doprowadziło do ujęcia Gut- 
mana, którego w dniu wczorajszym przesła- 
no pod eskortą policyjną do Poznania do de 
cyzji władz śledczych. (e). 

KRADZIEŻE. ; 
— W dniu 20 b. m. z niezamkniętego 

wagonu na stacji towarowej Wiłno, na 
szkodę Dyrekcji P. K. P. skradziono 39 kig. 
sucharów. Sprawcę kradzieży Berezińskiego 
Bolesława (Pożarowa 18) zatrzymano że 
skradzionemi sucharami, 

  

 



RADJO 
CZWARTEK, dnia 25 lutego 1932 roku. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Kom. meteor. 
15: Odcz. roln. 12.35: Poranek szkolny. 

: Mikrofon w zakładzie  rzežnickim. 
15.00: Kom. 15 „Wśród książek*. 15.50: 
Aud. dla dzieci. 16.20: Lekcja francuskiego. 
16.40: Codzieany odcinek powieścowy. 16.50: 
Muzyka z płyt. 17.10: „Pojęcie piękności 
i higjeny skóry w przebiegu stuleci'* odczyt. 
17.35: Koncert kameralny. 18.50: Kom. Akad. 
Koła Misyjnego. 1900: „Skrzynka pocztowa 
Nr. 190“. 19.20: „Rytm i melodja“ pogadan- 
ka. 19.40: Progr. na piątek. 19.45: Pras. 
dzien. radj. 20.00: „Świat piękna u dzieci” 
felj. 20.15: ka lekka. 21.45: „Rekordy 
w lotnictwie“ fclj. 22.00: Recital śpiewaczy. 
22.30: Kom. i muz. tan. 2300: Kabaret (pły- 
ty). 

PIĄTEK, dnia 26-до LUTEGO 1932 ROKU. 

11.58: Sygnał czasu. 14.10: Program dzien 
ny. 14.15: Muzyka z płyt. 15.1 tom. 15.25: 
Aud. dła nauczycieli. 16.05: „Z życia prowin- 
cji' — pogad. 16.20: „Porty bałtyckie między 
Szczecinem i Leningradem* — odczyt. 16.40: 
Codzienny odcinek powieściowy. 16.55: Lek- 
cja angiełskiego. 17.10: Odczyt. 17. Kon- 
cert. 18.35: Aud. dla Polaków na Kowień- 
szczyźnie. „Dła szczęścia dwu narodów — 
słuchowisko. 19.15: „Przegląd prasy rolniczej 
krajowej i zagranicznej”, 19.25: „Ciotka Al- 
binowa mėwi“. 19.40: Program na sobotę. 
19.45: Prasowy dziennik radjowy. 20.00: Po- 
gadanka muzyczna. 20.15: Koncert symfoni- 
czny z Filharm. 22.40: Kom. 

  

   

      

         

  

  

    

NOWINKI RADJOWE. 
KOSMETYKA DAWNIEJ I DZIŚ. 

Wlszystkim paniom, dbającym o swoją 
urodę (innych wogóle niema) radzimy dzi- 
siaj o godz. 17.10 założyć słuchawki, gdyż 
nadawany o tej godzinie ze Lwowa odczyt 
dr. Fr. Waltera „Pojęcie piękności i higieny 
skóry w ciągu stuleci* z pewnością zainte- 

resuje całą piękniejszą połowę naszych ra- 
djosłuchaczy. 

MIKROFON U RZEŹNIKA. 

Doświadczony przewodnik radjosłuchaczy 
po warsztatach rzemieślniczych w Wilnie, 
p. Henryk Zabielski uda się dzisiaj o godz. 
14.35 z mikrofonem do jednego z zakładów 
rzeźnickich i tam dokona wywiadu z ludźmi 
pracującymi dla zaspokojenia naszych 1nię- 
sożernych instynktów. 

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

  

Uprzejmie prosimy o umieszczenie w swem 
poczytnem piśmie naszego listu w związku 
z nótatką; zamieszczoną w „Dzienniku Wi- 
leńskim*, w sprawie celowości zorganiżowa- 
nego kursu narciarskiego dła nauczycieli 
szkół powszechnych i średnich przy Okr. 
Ośrodku W. F, Wilno w czasie od 7. I. do 
21.-1.<1982 2 

Przypadkowo zupełnie przeczytaliśmy wia 
domości sportowe zawarte w odpowiedniej rn 
bryce „Dzienni Wileńskiego* z dnia 22. |. 
1932 r., a podpisane pseudonimem „Ja. Nie“. 
Pseudonim — (charakterystyczne)  doskona'e 

  

  

KB RJ E R 

prawdopodobnie symbolizuje autora, który 
pisząc niedorzeczności nie miałby odwagi v 
powiedzieć ich wobec zainteresowanych — 
wypierając się słowami pseudonimu „Ja. 

Nie... pisałem tego. 
Byliśmy uczestnikami kursu narciarskiego 

który p. „Ja, Nie* uważa za bezmyślny, na 
który szkoda było pieniędzy i t. d. i t. d. 
Stwierdzamy: że sąd powyższy oparty jest 
wyraźnie na złej woli i złośliwości — ubra- 
nej w pseudo-troskę o sport. 

Kurs narciarski o którym mowa dzieki 
ofiarnej pracy p. kpt. Luckiego i kpt. Her- 
holda, którzy nie szczędziłi swych sił i swej 
pracy, dał nam pełny zasób wiedzy teoretycz- 
nej i pr: cznej z tej dziedziny sportu, tak 
że cel swój osiągnął całkowicie, bowiem przy 
gotował nas dobrze do roli instruktorów na 
terenie szkół — a o to przecież, tylko оГЕ а- 

nizatorom chodziło. 

  

     

  

Uczestnicy kursu. 

Starczewski Józef 

Głębocki Antoni. 

  

Ukazała się z druku i jest do nabycia 
w księgarniach kolejowych „RU. H. 
opowieść morska Romuałda Kawalca 

p. tyt. „JACK LONDON” 

Sp 

krato ukažė'ėie na półkach księć 
garskich 2-ga z cyklu opowieści 
morskich tegoż autore, pod frapującym 
yt: „MULATKA JOANNA" 

UOSTAS EEST 

  

W_I CE Ń S K I 

Sensacyjny proces na tle zawiedzionej miłości. 
Nielada sensacją stało się w Wilnie 

krwawe zajście, jakie rozegrało się w końcu 
sierpnia ub. roku przy ul. Majowej, a któ- 
rego podłożem była nieszczęśliwa miłość. 

Władysław Roszczewski, liczący lat 22, 
wówczas szeregowiec 85 p. p., zakochał się 
w Wiiktorji Adamowiczównie. Między mło- 
dymi zawiązał się romans, w którego wy- 
niku Roszczewski nawet oświadczył się ze 

swemi uczuciami. 

Na przeszkodzie zamiarom młodzieńca 
stanęli rodzice Adamowiczówny, którzy 0 
lepszej partji dla swej córki myśleli. Mimo 
to młodzi widywali się, aczkolwiek Adamo- 
wiczówna, godząc się z woją rodziców, nie 
traktowała już wynurzeń Roszczewskiego na 
serjo. i chętnie flirtowała również z innymi. 
Z takim stanem rzeczy nie mógł się pogo- 
dzić zazdrosny Roszczewski. 

Dn. 24*sierpnia Adamowiczówna spotka- 
ła się ze swym znajomym, Janem Koma- 
rem, z którym poszła na przechadzkę na 
górkę, położoną wpobliżu domu, w którym 
mieszkała. 

W pewnym momencie Adamowiczówna 
pozostawiła na chwilę swego adoratora, sa- 
ma zaś udała się do mieszkania po zapałki. 

Kiedy wróciła, zastała już Roszczewsk 
go rozmawiającego z Komarem. Zachow. 
się R. świadczyło o jego zdenerwowaniu, 
to też chcąc uniknąć grożącej scysji, Ada- 
mowiczówna wraz z Komarem skierowali 
się do domu. Jednakże Roszczewski podą- 

żył za nimi, prześladując ich swą osobą, 
mimo to, że dawano mu do zrozumienia, 
że jego towarzystwo nie jest pożądane. 

    
   

  

Wfszystko to sprawiło, że rozdrażniony 
Roszczewski wyjął rewolwer, a wymawiając 
jakieś zdania bez związku, strzelił do Ko- 
mara, który padł na ziemię, a następnie 
oddał strzał do Adamowiczówny, zadając jej 
strzał w tył głowy. 

Adamowiczówna pobiegła do domu, szu- 
kać tu ratunku, zaś Roszczewski już do 
leżącego na ziemi i. broczącego krwią Ko- 

mara strzelił raz jeszcze, lecz kula tym 
razem przebiła palto. 

Po tak tragicznem zajściu R zewski 
oddalił się nieco i strzelił do siehie w gło- 

Rannych ulokowano w szpitalach, gdzie 
poddano ich kuracji. 

Mimo ciężkich ran odniesionych zarów- 

no Adamowiczówna jak i Komar wyłeczyli 
się. 

Roszczewski, jako żołnierz, po przebyciu 
kuracji w szpitalu wojskowym, pociągnięty 
został do odpowiedzia]ności sądowej i po- 
stawiony w stan oskarżenia o usiłowanie 
podwójnego zabójstwa (art. 49 i 453 K. K.). 

Wczoraj sprawa ta znalazła się na wo- 
kandzie III-go wydziału karnego Sądu Ok- 
ręgowego w składzie pp. sędziów: St. Miła- 
szewicza, Zaniewskiego i Bułhaka, 

Oskarżał podprokurator, p. Dominik Pio. 
trowski. 

Oskarżony oświadczył, iż nie zdaje sobie 
sprawy z przebiegu zajścia i nic nie pa 
mięta. 

Sąd zbadał świadków, którzy ustalili o- 
koliczności, odnoszące się do tej tragedj.. 

Następnie Sąd przesłuchał w charakterze 
biegłego-lekarza d-ra J. Sumoroka. 

    

w 45 (2287) — 

Po zakwalifikowaniu uszkodzeń cieles= 
nych poszkodowanych do Kategorji cięż- 
kich, dr. Sumorok zbadał oskarżonego, a po 
oględzinach szramy na policzku, stwierdził, 
iż odniósł on powierzchowną ranę, a z 
oświetlenia wynika, iż strzał kierowany 
przez oskarżonego do siebie był obliczony 
na to, by nie uczynił wielkiej krzywdy. 

Kiedy oskarżony powrócił na ławę, za- 
komunikował swemu obrońcy, że w szpi- 
talu stwierdzono, iż kula poprzez policzek 
ugrzęzła w czaszce i do tej pory tam się 

ajduje. Stwierdziło to prześwietłenie, do- 

konane w szpitału. 

Ponieważ ten szczegół odrgywałby zasad- 
nicze znaczenie przy kwałifikowaniu czynu 
podsądnego, gdyż w razie potwierdzenia się 
łego oświadczenia, wykluczona by była sy- 
mujacja zamachu samobójczego, przeto ob- 
rońca OS onego, adw. Smilg postawił 
wniosek, by Sąd zażądał od szpitala woj- 

skowego przedłożenia świadectwa o dokona- 

nem przešwietleniu. 

Sąd, po naradzie, przychylając się do 
wniosku obrony, postanowił sprawę odro- 
czyć do godz. 12 dn. 1 marca, a przez tei“ 
czas poczynić kroki celem dołączenia da 
akt omawianego Świadectwa. Ka-er- 

    

Humor. 
MOKRO I SUCHO. 

— Dobrze, że cię spotykam, musisz mi 
pomóc w opresji, siedzę po szyję w bagnie. 

— Toś dobrze trafił, bo ja siedzę na 
piasku. (Judge) 

INS ISI I PI S SNES T AI TINA ASN E IIA, UT T TI SIS 

Km Miejskie Młoda panna | Dr. Wolfson 
SALA MIEJSKA 

o miłej powierzchowności Choroby weneryczne, 

ulica Ostrobramska 5 
sumienna i b. pracowita moczopłciowe 

pos/ukuje pracy | uj, Wileńska 7, 
Chętnie przyjmie pracę telefon 10-67 
w fryzjerni, ponieważ od godz. 9—1 i 4—8 
Bomiedecy iw piacowała 
Łaskawe oferty nadsyłać Dr. SZYRWINDT 
do Adm „Kurjera Wil.” 

pod „Mloda panna“ choroby wenerycznne, ty, 
skórne i moczopłciowe | 

Ogrodnik, ul. Wielka 19, 
Od roku 18:3 istnieje Lia оа ali STI 

= a z ź WKaRC „śred: 
nią szkołą ogrodniczą i 

Wi į en kin Aba sko panika 8 Akuszerka 

u TATARSKA 20. | zee ist UN 
M £ b l e MAJA LNIGLINE 

ciarskim, poszukuje po- 

ulica Kasztanowa 7, m. 5 

Koncertowa orkiestra pod 

zagłada od wschodu batutą M. Sainickiego. 

Początek o godz. 4. 6, 8 i 10 wiecz. Ceny misjsc: balkan 30gr., parieró0 gr. Kasa czynna od 3.30 do 10 wiecz. 

Da Ace ażeieki Cyssćsti BRYGIDA.RELN "zy Józef Schidkraut taranai kreach 
T i ; 5 й l. wyk: i CYGAŃSKIE ROMANSE ооа wosterc "kapeli. cjesńekiej ROYAL-TZIGANN JAZZ 

Nad progr m: Dodatki dźwiękowe. Na |-szy seans ceny zniżone. Początek o g 4, 6,8i 1015 

Dziśl Najwięk- W-g nieóśmiert powieści T. Dostojewskiego. 
szy film świata BRACIA KARAMAZOW W rol. gł zn. skt. ros. Anna Sten i Fritz Kortner 

Śpiewy rosyjskie! Chór cygański! — NAD PROGRAM: Dodatek rysunkowy i Tygodnik dźwięk. Foxa. wygodniej i taniej! 
Początek o g. 4, 6, 8 i 10'15. w dnie świąt. o g. 2:ej. Na |-szy seans ceny zniżone Dla młodzieży dozwolone Aby uniknąć tłoku w sezonie wiosennym i letnim 

Następny program: Film ze „Złotej Serji Polskiej“ — „ROK 1914“ z Jadwigą Smosarską i Witoldem Conti. już teraz przyimujemy 

Scenarjusz wedłvg 
; wszelkio ubrenia do farbowania i czyszczenia 

Dia Ramon Novarro >. Sawilla, miasto miłości ze. cia Prasownia, farbiarnia i prelnia a 
66 WIL ‚ 

Partnerką Ramon» Novarro jest słodka Dorothy Jordan, w rolsch pozost. Renee Adoree i Ernest Torrence „EXPRESS 
Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Pocz.og 4.6,8i 10'15, w dni świąteczne og.Ż-ej. Na |-szy seans ceny zniżone 

Od poniedziałku 22 b. m. 

Najpotężn. film świata p.t. 
OSTRZEŻENIE! 

Światowej sławy 

„OLŁtLaGummi 
oryginalne tylko z powyższemi markami 

fabrycznemi na poszczególnych kopertach! 

Mniej wartościowe energicznie odrzucać! 

Marka „Globus jest znakiem świat. sławy. 

mus  Žaądajcie tyiko „OLLA“ z marką „GLOBUS“ —= 

       
  

Dźwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

  

  

  

  

Dźwięk. Kino - Teatr 

Hollywood 
Mickiew. 22, tel. 15-28 

  

  

Dźwiękowe Kino 

CASINO wielka 31, tel. 17.00 
Wielka 47, tel. 15-41. CENY ZNIŻONE 

Natychmiastowe wykupienie nie zobowiązuje 

sady od dnia -go marca. 
Zgłoszenia: Wilno, Koś- 
ciezka 146 Hamberę 
  

  

rykatury art film. Początek o godz. 4, 6, Bi 0.30 Na |-szy seans ceny zniżone 

Dźwięk. Kino - Teat Dziś! P ił - . i 100 zale mol imi życiasżołaie” Gotową robotę przechowujemy sż do sezonu Jadnine, sypialne i ga- W. Z. P. Nr. 69. 852% 

P A g A P ieakė, uiólcna Fifi Dorsay a. Harald Murray a. Zn Abs letniego. Sz. Klijenci z tego tytułu nie ponoszą A eo Do ynajęcia 

Nad : Zajmuj li gł. : ‚ Ка żadnych kosztów stoły, szafy, a it.d. м 

ułica Wielka 42 KWIAT ALGIER R ZSR ENSO Prasowanie i gremplowanie na poczekaniu Wykwintne, Mocne, Akuszerka 
pokój umebiow. 
ze wszelkiemi 
godami 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Garbarską | m I6 

  

  

NIEDROGO, 
: na dogodnych waraakach Piz Palu » - Białe Piekło Necmtni Gustaw Bie- 

wy” 
KINO KOLEJOWE lazienk azienka, e- 

OGNISKO 
Dziś! Cud techniki filmowej! 

Dramat ludzi zagin. wśród gór 

  

  

  

  

\ sel, Ernest Petersen oraz znony lotnik Ernest Udet. — Miłość dwojga torystów. Tajemnica demona gór. PR ! МА RATY. lektrycznošė, osobne róg Mickiewicza 
(ebok dworcakolejow.) | Następny program: „„,LOTNIK' z Jackiem Holt i Lilą Lee. Początek seansów o godz. 5-ej, w niedziele o 4-ej OSZEK dż NADESZŁY KOWOŚCI. wejście . Pokój ciep- tamże gabinet kosmetycz- 

psi eb r „KOGUTEK: 8324_ | ły, słoneczny, świeżo | Goa, Karai tory. 
więk. Kino-Teatr ziś podwójny program. jako filmowcy moz - 3 + 

Šwiatowid Najwes. królowie humoru PAT i PATACHON w przezab, f lmie BOHATEROWIE AŻ Dia posostyce | a W. Z. © 48. 832% 

Niezwykłe przygody ulubieńców publiczności! Nadzwy- — Dla młodzieży dozwolone — USUWA-NAJUPORCZYWSZY. Ё : 
ul. Mickiewicza 9. czajne komiczne sytuacje! oraz przepiękny film egzot. R A N 6 0 ANONSI Już wkiėtce „Marokko“ > SJ ki ы lub calkowitem utrzy- Akuszerka Narty, Saneczki, 

Motocykle F. N. 
nowe i używane 

A. Ronczewski 
Wileńska 10 

| ODMROŻENIE 
Oryginalna m aś 

(+ kogutkiem) 

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

  maniem. 
Dąbrowskiego 7—11 

(z zielonem prawem 
jazdy) poszukuje po- 
sady bezpłatnie 
Dowiedzieć się: Mała 
Pohulanka 7, m. 13, 
u dozorcy. 10227 

Do wynajecia 
2 mieszkania 

trzypokojowe z kuchnią 
i przedpoko:em ze wazel- 

Dźwięk Kino - Teatr 

STYLOWY 
ul. Wielka 36. 

gimiękone mreydtieło wę ram M Srokowskiego p... KULT CIALA (Rapsodio DArm Ur) 
Potężny dram. dźwięk. w i2 skt. To polska „„Symfonja zmystėw“. To historja „„Wszechpotężnej miłości”. 
W rolach gł. czarodz. piękna A. Peterszn-Możżuhinowa, E. Bodo, К. Ankwicz i Michał-Wiktor Varconi. 

Dziś! Najgenialn. art. film. i i i naj ji naj- i š Da eisi il Jams See yt Niebieski motyl (Ano) 
strząsający t miłości i pokusy, Hs i trich Ned : Dodatki d z ae REINA palios Marlena Di-trich sd program: Dodatki dźwiękowe Początek 

ZESTAWIENIE BILANSU Obwieszczenie. 
Spółdzielni inwalidów Skrzynkarzy w Wilnie в Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie V-go rewiru 

na dzień I-go stycznia 1932 toku. Juljan Mościcki, zamieszkały w Wilnie, przy ul. Wi- 
STAN CZYNNY: STAN BIERNY: 

Karla Brzenita 
przyjmuje od 9 r. dc 7 w. 
przeprowadziła się 

ul. Mickiewicza 22, m. © 
‚ Z. Nr. 3093 

OSTRZEŻENIE./Rzy avowię NALEŻY 
AMCENTOWAĆ I WYRAŻNIE ŻĄDAĆ TYLKO 
ORYGINALNYCH PROSZKÓW z.KOGUTKIEM" 
4 SECAIGO, ZNANYCH OD LAT TRZYDZIESTU 

„ WYSTRZEGAĆ SIĘ NAŚLADOWNICTW, UPOR- 
czvwie POLECANYCH. W PODOBNEM DO 

NASZEGO OPAKOWANIU. 

  

Dźwiękowe Kino 

LUX 
Mickiew. ||, tel. 15-61 

    
WYYYYYYYYYYYYVYYYVYYVYY EZ 

      Sprzedaje się 
forteejaa sE%%4. 
mały, niedrogo. Oglądać: 

od godz. 12 do 3, 
Wileń ka 52, m 4 

PIANINO 
do sprzedania 

  

  Poszukuję posady 

rządcy domu 
tyiko za miesz«anie 

  

leńskiej Nr. 25 m. 10, podaje do wiadomości publicz- 
nej, że w dniu 25-go lutego 1932 r. od godziny 10 rano 
w Wilnie, przy ul. Kijowskiej 4, m. 12, odbędzie się 

  

  

  

  

    

  

      Gotówka w kasie . zł. 12.923.87 | Saldo r-ku Kaucji. . . zł. 488.00 | sprzedaż z licytacji, należącego do Ewy Gotfryd, ma- 2 IE ь h Sprzedają apteki kiemi wygodami od zaraz | Jagiellońska 3—27 8492 
Remanent'towarów N=-10 262591 | Fundósz Udzisłowy . . „ 3.4000] jątku ruchomego, składającego się z pali damskich w.Gomacn. лао ЙУ lub prywatnyc > i składy apteczne ulica Tatarska 20. Dowie- | оианпиитаициитаииии: 
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FRANCISZEK PIETKIEWICZ 29) 

Sołowki-wyspa tortur 
i SmierCi. 

(Wspomnienia z katorgi sowieckiej). 

ROZSTRZELIWANIA. 

Rozstrzeliwania na Sołowkach — to powszednie 
zjawisko. Do tego stopnia byliśmy już przyzwyczaje- 
ni do długich nieraz po apelu wieczorowym  litanij 

nazwisk zgładzonych z tego świata więźniów, że brak 

czasem komunikatu o tem wywoływał niemałe zdu- 

mienie. Pozatem nerwy były już tak przytępione ciąg 
łym widokiem najokropniejszych scen, že wiadom 
przeważnie nad ranem 0 tem, že ten lub ów, bliż 
czy'też dalszy znajomy, został w nocy odprawiony 
„7 wieszczami na łunu* *), nie wywoływała prawie 

żadnego wrażenia. 
Rozstrzeliwanie nazywano tu pospolicie „szlop- 

koj*. Pochodził ten wyraz od żargonowego słow: 
szumowin rosyjskich „szlopnut*, (klapnąć, upaść). 

„Szlopnuli jewo“ oznaczało — dostał kulą w łeb. 
„Szlopki* były zwyczajne i nadzwyczajne. Zwy- 

czajne dokonywane były prawie codzień, za odmowę 
od-pracy czyli t. zw. sabotaż szczególnie bezwzględnie 
stosowane na robotach leśnych, lub za próbę ucie- 
czek z katorgi. . Nadzwyczajne natomiast, stosowane 
masowo, dokonywane były podczas różnych powikłań 
politycznych. 

Jednym z takich wypadków, po którym drżały ca- 
łe Sołowki, było zabójstwo w Połsce Wojkowa. 

    

  

   

*) Tak mówiono o rozstrzelanych.   

W Moskwie rozstrzelano wówczas, pod zarzutem na: 
leżenia do spisków kontrrewolucyjnych, zgórą 20 osóh, 
a u nas, w katordze, przez jakiś czas prawie co noe 
ktoś ubywał, przeważnie z pośród byłych oficerów ar- 

myji carskiej i arystokracji. 

Tu muszę podać bardzo charakterystyczny i cie- 
kawy rys panujących na Sołowkach stosunków, do- 
kładnie ilustrujący, jak mało ceniono życie więźnia. 
Pomijając nieograniczone prawa wyższych członków 
administracji więziennej — rzecz nienotowana nigdy 
i nigdzie w dziejach świata — ciż sami niektórzy wię- 
źniowie, na podstawie specjalnego rozkazu, mieli pra- 
wo bez żadnego sądu (który nota bene wogóle w So- 
wietach jest tylko szopką) rozstrzeliwać innych więź- 
niów. Do takich „uprzywilejowanych* należał mię- 
dzy in. naczelnik eksploatacyj leśnych J. Sielecki. 

Kiedy w 1926 roku Sołowki otrzymały z zagrani- 
cy olbrzymie zamówienia na drzewo i była obawa, że 
wskutek silnego wycieńczenia więźniów, nie można 
będzie zamówienia wykonać, zaczęto szukać w Krem- 

lu człowieka 0 twardej pięści i stalowych nerwach, 
któryby, nie żałując ofiar w ludziach, wyciskając 
z nich bez żadnych skrupułów ostatki sił — zapotrze- 
bowaną ilość drzewa dostarczył. Osobistość taka szyb- 
ko się nalazła. Był nią Sielecki — doniedawna czc- 
kisia i wybitny współpracownik G. P. U, za jakieś 
przewinienia, jemu i jego władzom zwierzchnim tyl- 
ko wiadome, zesłany na 10 lat na Sołowki. W nadziei 
uzyskania złagodzenia, a może i całkowitego darowa- 
nia kary, podjął się tego zadania. Otrzymał do dyspo- 
zycji silny oddział dozorców i prawo stosowania 
względem ,opornych* kary śmierci. Co się wówczas 
działo w głębokich ostępach leśnych, aby nie być po- 
sądzonym o zbytnie zgęszczanie barw, przytoczę sło- 
wa innego uciekiniera z Sołowek J. Zajcewa. W książ-   

ce swojej. p. t. „Sołowki — komunistyczna katorga, 

czyli miejsce tortur i śmierci*, tak o tem pisze: 
„Zimą nad rankiem, kiedy Kreml jeszcze pogrą- 

żony był we Śnie, przybywał transport ,lesozagoto- 
wok* z ofiarami prac łeśnych. W tym transporcie „le- 

sozagotowki* przysyłały na dwóch-trzech saniach gru- 

dy trupów, rzekomo zmarłych, w istocie zabitych 

i zmarzniętych, gdyż żadnego ubrania nikomu tu nie 

dawano, każdy pracował w tem co ze sobą przyniósł, 

a wielu nawpółgołych. Tuż przywozili grupę z odmro - 

żonemi rękami i nogami, a z tyłu sań szła partju 

okrwawionych, zbitych, okaleczonych „łesorubów* 

Przecierpieli oni wszystkie pałki, a teraz odsyłają ich 
jak nieudolny element nie nadający się do pracy na- 

wet pod presją”. 
Były to wszystko ofiary Sieleckiego. 
Aktu stracenia dokonywano w następujący spo: 

sób: skazańca wyprowadzano przeważnie w nocy na 
mogiłę, kazano wykopać dół i ustawiwszy na krawędzi 
grobu po uprzedniem związaniu rąk, przystławiwszy 
lufę rewolweru do skroni, zabijano. W akcie tym 
oprócz katów nikt nie uczestniczył i nie było tam ani 
przedstawiciela władz, ani prokuratora, ani lekarzu. 
Wyrok zaś odczytywano przy świetle latarki tuż nad 

mogiłą. Ponieważ były często wypadki symulowania 

rozstrzelań, aby wymóc na więźniu jakieś zeznania, 

skazaniec pewien był śmierci tylko wówczas, gdy mu 

zawiązano ręce i rewolwer przystawiono do skroni. 

Jeżeli rozstrzelania dokonano oficjalnie, po kilku 
dniach odczytywano nazwisko straconego po apelu 
w rozkazie, jeżeli stracono nieoficjalnie — milczano. 
Dokonywali egzekucyj wyłącznie więźniowie. pracu- 
jący w charakterze dozorców, za co w nagrodę otrzy: 

mywali butelkę wódki. 
Jaki był stosunek więźniów współpracowników 

  
  

G. P. U. do innych współwięźniów, niech świadczy na 

stępujący niezwykle charakterystyczny fakt. Byk 
wśród nas bardzo inteligentny Żyd, nazwiskiem Li- 
choj. Dzięki stanowisku naczelnika wydziału szpie- 
gowskiego na terenie całego pogranicza zachodniego, 

cieszył się w G. P. U. ogromnemi wpływami. Z nie- 

znanych bliżej powodów zrezygnował ze swego stano- 

wiska i chciał wycofać się całkowicie ze służby so- 
wieckiej. Dostał 10 lat Sołowek. Przywieziony na: 

wyspy, odmówił się od wszelkiej pracy i może jako 

byłemu dygnitarzowi uszłoby to na sucho, gdyby nie 

to, że czując rozgoryczenie z powodu pozbawienia go» 

lepszych warunków mieszkaniowych i zresztą z ja- 

kichś innych powodów, zaczął opowiadać wspolwicž- 

niom o takich sprawach G. P. U., które powinny być 

pokryte jak największą tajemnicą. Wdrožono docho- 

dzenie, wytoczono sprawę i po paru miesiącach nau 

mogiłkach w Anszerze odczytano Lichemu wyrok 

śmierci. Egzekucji dokonał najbliższy jego przyjaciek 

na wolności i tu w więzieniu Lizohub, z którym tegoż 

jeszcze wieczora spożywał kolację. Jak się pozna 

dowiedziałem, Lichoj przed rozstrzelaniem miał po- 
wiedzieć, że nie dziwi się wyrokowi śmierci, lecz dzi- 
wi go to, że rozstrzeliwuje g0 najbliższy przyjaciel. 

Takie tu były stosuneczki. 

Za czasów mego pobytu oficjalnie rozstrzelanych, 

których nazwiska odczytywano w rozkazach, było» 

przeszło 200 osób, była to jednak tylko nieznaczna 

część straconych, gdyż najczęściej rozstrzeliwano nie- 

oficjalnie, ot tak, zwyczajnie, palono w łeb za byle: 
sprzeciw, byle przewinienie lub nieposłuszeństwo. 

Egzekucje oficjalne odbywały się najczęściej na 

Siekirce, gdzie skazani oczekiwali na decyzję z Mos- 
kwy i byli trzymani w t. zw. „sztraf-izolatorze'. 

(D. ©. N.) 

  

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis-


